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uvodnik
Prva številka Bistriških odmevov
v novem letu prinaša številne
novice in utrinke iz dogodkov,
ki so zaznamovali minuli mesec.
In teh je bilo kar nekaj. Obeležili
smo stoletnico povzdignitve Ilirske Bistrice v trg, objavljamo pa
tudi odzive na javno razgrnitev
osnutka državnega prostorskega
načrta za ureditev osrednjega
vojaškega vadišča Postojna, ki je
precej razburil javnost. Predstavaljamo vam načrtovane investicije v občini, ki jih prinaša novi
proračun Občine za leto 2011,
težak kar dobrih 31 milijonov
evrov. Ne prezrite tudi aktualnih
razpisov za sofinanciranje kmatijstva v občini in subvencije eko
sklada, pa razpis kmetijskega
ministrstva za povečanje gospodarske vrednosti gozdov. Objavljamo pa tudi javni natečaj za
najboljši poslovni načrt Podjetna
Primorska, ki je namenjen vsem,
ki imate inovativno poslovno
idejo in jo želite uresničiti. Na to
temo bodo v sodelovanju z Univerzitetnim razvojnim centrom
in inkubatorjem Primorske organizirane tudi posebne delavnice, na katerih boste izvedeli
veliko koristnih napotkov. Do
konca meseca marca pa lahko
s svojimi podjetniškimi idejami
sodelujete tudi na razpisu za
izbor najboljših inovacij za leto
2010, ki ga razpisuje Gospodarska zbornica Postojna.
Več o vsem tem in še veliko drugih zanimivosti iz življenja v naši
občini lahko preberete na naslednjih straneh glasila. Pa prijetno
branje!

UVO DNIK

Katja Kirn,
odgovorna urednioca
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osebe, ki so zaznamovale leto 2010

Regionalne radijske mreže Radia 94
je decembra, kot vsako leto doslej,
izpeljala akcijo Ona in on leta, v kateri poslušalci odločajo, kdo je v življenju regije pustil presežek svojega
dela, časa in idej. Predloge za osebnost leta so posredovale institucije,
javni zavodi in društva iz regije. Te
so dopolnili še s svojimi in utemeljenimi predlogi poslušalcev. Po izboru
poslušalcev Radia 94 je leto 2010
najbolj zaznamovala pivška glasbena
skupina Ana Pupedan, ki je lani obeležila 18-letnico delovanja.
Med kandidati za naziv ona ali on
2010 pa so bili še: Berginc Andrej,
direktor ultramaratonske Dirke okoli
Slovenije, Anita Ivančič, dolgoletna
vzgojiteljica v Vzgojnem Zavodu Planina, Stane Korenjak, urednik občinskega časopisa Bloški korak, Matej
Kržič, predsednik Društva ljubiteljev
Križne jame, Magdalena Mekina,
predsednica Turističnega društva
Notranjska, Mešani pevski zbor Postojna, gasilca Matjaž in Tone Nagode iz Logatca, Slavko Polak, biolog
iz Notranjskega muzeja, akademska
slikarka Stanislava S. Pudobska, dr.
Milan Trobič in Primož Godina, avtorja treh dokumentarnih filmov

Stojan Kovačič podjetniški uspeh leta
Na slovesnosti ob zaključku akcije so
v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije in Obrtno-podjetniško
zbornico Slovenije podelili še priznanji za gospodarski in podjetniški
uspeh leta ter izročili plakete zmagovalcem akcije Naj poletje.
Prejemnik priznanja za gospodarski
uspeh leta je drugič zapored postal
Marjan Batagelj, direktor podjetja
Batagel & co. iz Postojne, ki je lani
kupilo podjetje Turizem kras d.d. Postojna. Priznanje za podjetniški uspeh
leta pa je na predlog Območno obrtno-podjetniške zbornice Ilirska Bistrica romalo v Koseze, kjer domuje
obrtnik Stojan Kovačič. Predlagatelji
so o njem zapisali naslednje.
Stojan Kovačič se je zapisal v obrtniške vrste 1. 6. 1993, ko je začel z
opravljanjem samostojne dejavnosti
instaliranja vodovodnih, plinskih in
ogrevalnih napeljav in naprav. Zaradi
prijaznosti, hitrega odzivnega časa in
kakovostnega dela je postajal iz leta
v leto bolj prepoznaven na tržišču.
Obseg dela je strmo naraščal, zato

Nagrajenci akcije Naj poletje leta

je moral kmalu zaposlil dodatno delovno silo in poskrbeti za poslovnoskladiščne prostore.
Leta 2005 je začel z gradnjo novega
objekta na Bazoviški cesti v Ilirski
Bistrici. Poslovni prostori so bili dokončani in dani v uporabo novembra
2006. Zaradi odlične lege objekta tik
ob glavni cesti Ljubljana-Reka, se je
kmalu pokazal interes za najem prostorov in danes celotnih 650 m² zasedajo različni najemniki. Prav to je
Stojana Kovačiča vzpodbudilo, da se
je leta 2009 odločil za izgradnjo bistveno večjih prostorov, ki bodo pokrivali potrebe poslovne, proizvodne,
skladiščne in trgovske dejavnosti. Nov
objekt, ki obsega 1104 m² se nahaja v
Kosezah in bo dokončan leta 2011.
Družinsko podjetje Stojana Kovačiča
danes zaposluje 11 delavcev, v veliko
pomoč pa so mu tudi žena in otroci.
Stavi predvsem na kakovost dela
in strokovnost ter stremi za izboljšavami, zato je postal nepogrešljiv
pri gradnji stanovanjskih, poslovnih, upravnih, industrijskih in drugih
objektov. Je tudi pokrovitelj številnih
kulturnih, športnih in drugih društev,
ki delujejo na Ilirskobistriškem. Z izgradnjo poslovne stavbe na Bazoviški
cesti v Ilirski Bistrici pa je poskrbel
tudi za lepši izgled mesta.

Akcija Naj poletje
Na regionalne radijske mreže Radia
94 so tudi lansko poletje izpeljali akcijo Naj poletje, v okviru katere s pomočjo poslušalcev iščejo najboljše v
ponudbi kulinarike, turizma in urejenosti okolja v regiji. Namen akcije
je vzpodbujanje konkurenčnosti in
izboljšanje kakovosti ponudbe in življenja pri nas.
V akciji so se z naše občine izkazali
oskrbniki koče na Snežniku, ki so si
prislužili priznanje za naj planinsko
kočo oz. dom na Snežniku, gostilna
Pod gradom z Gornje Bitnje, ki je
prejela priznanje za naj teraso oz. gostilniški vrt in ribogojnica in okrepčevalnica Bubec, Feliks Peternelj, s.p.,
z Brc, ki je prejel priznanje za hišno
specialiteto postrv.
Vsem nagrajencem iskreno čestitamo, čestitkam pa se pridružuje tudi
Območno obrtno-podjetniška zbornica Ilirska Bistrica in zaposleni v podjetju Instalacije Kovačič. III
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Nagrajeni podjetnik iz Kosez Stojan Kovačič

Pozabljena dediščina,
Polona Samec iz Zavetišča za živali Horjul, Ljubiteljski slikar Srečko
Srebot, Tomo Šajn,
predsednik Društva za
krajevno zgodovino in
kulturo Ilirska Bistrica,
hokejist Jan Urbas,
urednica spletne strani
kam.si Alenka Veber
in direktor Območne
gospodarske zbornice
Postojna mag. Igor
Blažina.

3

STOLETNICA POVZDIGNITVE ILIRSKE 	BISTRICE

AKTUALNO

Občina Ilirska Bistrica je v petek, 14.
januarja, s prireditvijo in razstavo v
avli Doma na Vidmu obeležila stoletnico povzdignitve Ilirske Bistrice
v trg. 15. januarja 1911. leta ji je
namreč cesar Franc Jožef I. podelil
trške pravice, kar jo je postavilo ob
bok velikim mestom na Kranjskem
in v Istri, obenem pa je pomembno
vplivalo na nadaljnji razvoj krajev
na Bistriškem.
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Leta 1911 je Ilirska Bistrica sodila
pod avstro-ogrsko monarhijo, ki ji je
vladal cesar Franc Jožef I. Ozemlje
občine, ki še danes obsega 480 kvadratnih kilometrov, je bilo razdeljeno
med dve deželi: večina ozemlja je
sodila v deželo Kranjsko, tretjina pa
v deželo Istro. »Deželna meja je potekala preko Podgraj in Zabič, novokrajske doline, Dolenjskega potoka,
Velikega Brda, Kraljevega hriba,
Zalči in nato preko Zajeljšja, Pregarij
in Malih Loč. Medtem ko je v kranjskem delu monarhije pomembno
središče postajala Ilirska Bistrica,
je bilo v istrskem delu monarhije
pomembno naselje Podgrad, je povedal Tomo Šajn iz Društva za krajevno zgodovino Ilirska Bistrica, ki je
predstavil zgodovinski položaj naših
krajev pred sto leti.
Ilirska Bistrica je bila tedaj relativno
majhen kraj, ki je bil ob koncu 19.
stoletja razdeljen na dve naselji –
starejše Trnovo in Bistrico. V upravnem smislu smo sodili v postojnsko
okrajno glavarstvo, Ilirska Bistrica pa
je bila že tedaj središče enega od štirih sodnih okrajev. V knjigi Postojnsko okrajno glavarstvo iz leta 1889
je zapisano: »Ako gremo iz trnovega
proti jugozahodu, pridemo v desetih minutah v Bistrico … Bistrica je
podobna bolj malemu trgu kot vasi.
Nje lične in snažne hiše se gotovo
takoj vsakemu prikupijo.«
Ilirska Bistrica je bila tedaj tudi gospodarsko razvita. Glavno surovino
je predstavljal les, pomembno vlogo
pri njegovi obdelavi pa so predstavljale žage, ki jih je poganjala voda.
»Glavni proizvod so bile t. i. travete
(italijansko ime za letvice), ki so jih
žagali in prodajali v južno Italijo,
predvsem na Sicilijo, kjer so izdelovali košare za južno sadje.« Za bistriški kraj je zelo pomembno leto
1873, ko je tod stekel krak južne žeBISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2011

Na ogled je bila originalna listina o povzdignitvi Ilirske Bistrice v trg iz leta 1911

leznice Dunaj–Trst. Vse to je prispevalo k razvoju Bistrice v trg, s tem pa
se je razvil tudi meščanski razred. V
knjigi Postojnsko okrajno glavarstvo
je navedeno, da je leta 1889 Trnovo
štelo 108 hiš in 629 prebivalcev, Bistrica pa 99 hiš in 688 prebivalcev.
Podatki iz leta 1910 pa kažejo, da je
samo 20 let kasneje Ilirska Bistrica
štela že 1700 prebivalcev.
Za razvoj kraja je bil zelo pomemben
tudi razvoj šolstva, od prve ljudske
šole, ki je nastala leta 1814, do samostana sester de Notre dame, kjer
je bila dekliška šola. Leta 1896 je v
Trnovem nastala mlekarna, 1899.
leta pa v Bistrici tovarna Pekatete –
prva kranjska tovarna testenin, ki jo
je zgradil domačin Anton Žnidaršič.
To je tudi čas rojstva številnih društev, kot tretja na Kranjskem je bila
tedaj ustanovljena podružnica slovenskega sokolskega društva. »To je
bil živahen kraj, ki je že takrat imel
svoje sodišče, davkarijo in pošto.
Povzdignitev Ilirske Bistrice v trg je
imelo daljnosežne posledice in je
pomembno vplivalo na razvoj krajev
na Bistriškem. Po prvi svetovni vojni
sta bila Trnovo in Bistrica združena
v Ilirsko Bistrico, ki je mestne pravice pridobila leta 1932,« je povedal
Tomo Šajn.
»Ilirsko Bistrico v tem času bi lahko
primerjali s sodom, v katerem vre
življenje in številne dejavnosti ter
silen gospodarski razvoj. Vprašanje

je torej bilo samo, kdaj se bo ta sod
razpočil. Tako razvit kraj si je zagotovo zaslužil mnogo več ugodnosti,
kar je povzdig v trg gotovo bila,«
je dejal raziskovalec domače preteklosti Vojko Čeligoj iz Društva za
krajevno zgodovino Ilirska Bistrica.
Na to pa se je kraj pripravljal več
let. Za skok v višji upravni rang je
moral izpolnjevati številne pogoje,
kot so zadostno število prebivalstva, razvito gospodarstvo, šolstvo,
pa tudi določeno število hiš. »Da bi
rešili še to zadnjo težavo, so ustanovili nekakšno stanovanjsko zadrugo
in kreditirali izgradnjo potrebnega
števila hiš. Tedaj je prav s tem namenom nastala nova ulica, današnji
Partizanski hrib, ki je zaradi kreditov
kmalu dobila pomenljivo ime Dolžna vas. Kot amaterski raziskovalec
domačih prilik sodim, da je gotovo
bila neposredna pobuda za hitro
ukrepanje razglasitev Postojne za
mesto leto prej, torej leta 1909,« je
pojasnil Vojko Čeligoj.
Tu so se pa začeli tudi zapleti glede
uporabe starega ilirskega grba, saj
so z Dunaja sporočili, da obstoječega grba z ladjico liburno ne
smejo uporabljati, saj je to grb višje
upravne enote in celo kraljestva Ilirije. Toda vodilni občinski možje se
niso dali in so oblastem odpisali,
da »mi svoj grb že imamo in ga ne
bomo spreminjali, prosili smo le za
povzdig v trg in nič drugega«. Spori

	BISTRICE V TRG

Osrednji trg - Plac v Ilirski Bistrici leta 1935 (iz zbirke Primoža Rojca)

energija za pogon žag in mlinov. Po
drugi svetovni vojni je povpraševanje po polizdelkih iz lesa zamrlo,
vendar se je gospodarstvo v mestu
hitro prilagodilo novim razmeram.
Vrh gospodarske moči je mesto doseglo okrog leta 1980, od takrat dalje pa lahko govorimo le o recesiji.
Mislim, da smo dosegli dno in da
je čas, da razvoj mesta postavimo
na nove temelje. Imamo veliko turistično zanimivih točk, ugodno
prometno lego med Kvarnerskim zalivom in osrednjo Evropo, še vedno
imamo bogate snežniške gozdove
in, kar je najbolj pomembno, imamo
ljudi, ki želijo in znajo delati. Tako
bomo letos pričeli z izgradnjo industrijske cone v Ilirski Bistrici, pristopili bomo k širitvi industrijske cone

v Podgradu, s sprejetjem prostorskega plana bomo postavili osnovo
za razvoj turizma. V prvi polovici
leta bomo pričeli z dogovarjanjem
o prostorski umestitvi avtoceste
Jelšane–Postojna in gospodarskem
sodelovanju s sosednjimi hrvaškimi
občinami. Spomladi pa nameravam
zaprositi prebivalce mesta za pomoč
pri urejanju zelenih površin v mestu,« je dejal župan.
Prireditev, ki jo je s pesmijo obogatil
moški pevski zbor Dragotin Kette, je
spremljala razstava starih razglednic
z motivi Ilirske Bistrice od leta 1899
do druge svetovne vojne. Obiskovalci pa so si lahko ogledali tudi originalno listino o povzdignitviu Ilirske
Bistrice v trg, ki jo je podpisal cesar
Franc Jožef I. in je v Ilirsko Bistrico
prišla leta 1911. Med vojnama je
listino hranil gospod Starec, v 60.
letih pa jo je predal v hrambo pokrajinskemu arhivu v Kopru. »Načrtujemo, da bomo listino še letos
vrnili nazaj v Ilirsko Bistrico, seveda
pa moramo prej izpolniti tudi vse
pogoje za hranjenje,« je pojasnil
Ivan Simčič, kustos ilirskobistriške
enote Pokrajinskega muzeja Koper,
ki je prireditev tudi povezoval. III
Naslednje leto, 12. 4. 2012,
bomo obeležili tudi 60. obletnico razglasitve Ilirske Bistrice
za mesto, leta 2013 pa kar 300
let, ko je bilo Trnovo proglašeno
za trg.

AKTUALNO

s postojnskim okrajnim glavarstvom
glede uporabe grba so se nadaljevali
in sledila je tudi prepoved uporabe
uradnega žiga županstva s starim
ilirskim grbom. Zato so uporabljali
žig brez grba, pač pa samo z napisom »županstvo trške občine Ilirska
Bistrica«.
Vojko Čeligoj je nato orisal tudi
usodo mestnega grba v času italijanske okupacije in zanimivo zgodovinsko ozadje vse do uveljavitve
današnjega občinskega grba, ki ga
je občinska skupščina potrdila leta
1975, ko je bil na razpisu za občinski
grb izbran prav predlog Vojka Čeligoja z zlato-rumeno ladjico liburno
na modri podlagi po vzoru grba, ki
ga je opisal heraldik Hugo G. Ströhl
v knjigi »O državnih in krajevnih grbih v Avstro-Ogrski« iz leta 1904.
Grb in zastava so bili uveljavljeni
13. oktobra 1975. »Na prvotni grb
ilirskobistriškega županstva pa še
danes spominja bistriški sokolski
prapor iz leta 1909 z izvezenim grbom, katerega oblika je identična
najstarejšemu znanemu odtisu ilirskobistriškega grba,« je povedal
Vojko Čeligoj.
Župan Občine Ilirska Bistrica Emil
Rojc je v svojem nagovoru poudaril,
da moramo tudi danes slediti zgodovinskemu razvoju kraja in izkoristiti naravne danosti, ki jih ponuja
naša občina. »Za nastanek naselja,
iz katerega se je razvila današnja
Ilirska Bistrica, so bili pomembni
predvsem snežniški gozdovi kot izvor surovine in izdatni vodni viri kot

Ilirska Bistrica leta 1902 (iz zbirke Knjižnice Makse Samsa)
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JAVNA RAZGRNITEV OSNUTKA DPN ZA
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Predstavniki Ministrstva za okolje in
prostor ter Ministrstva za obrambo
so minuli mesec javnosti predstavili
osnutek državnega prostorskega načrta za osrednje vadišče Slovenske
vojske Postojna, ki je v javnosti povzročil precej razburjenja.
Kot so pojasnili predstavniki ministrstev, je glavni namen državnega prostorskega načrta (DPN) za osrednje
vadišče Slovenske vojske Postojna
(OSVAD) posodobitev infrastrukture
na območju vadišča, ki se razprostira
na območju petih občin: Postojne,
Pivke, Ilirske Bistrice, Cerknice in Loške doline.
»Država s prostorskim načrtom za
naslednjih 25 let ureja nekaj, kar obstaja še iz časov JLA. Do leta 1991 se
je to območje urejalo po predpisih armade, v prostorskih planih občin pa je
bila to neka siva lisa, ki se je nihče ni
smel dotikati. Posledica je, da se tako
na Počku kot na Baču danes srečujemo z zelo zastarelo tehnologijo,« je
pojasnil generalni direktor direktorata
za logistiko na Ministrstvu za obrambo
Igor Nered.
V DPN OSVAD so predvideni štirje
sklopi urejanja: osrednje vadišče Poček in strelišče Bač, upravni prostori
vadišča na Bilah, povezovalna cesta
Poček-Bač in cesta od vojašnice v
Pivki do Bača ter komunalna in komunikacijska infrastruktura. Območje
celotnega vadišča obsega 152 km², od
tega je 33 km² območja izključne rabe
(namenjeno vojaškim aktivnostim),
varnostno območje pa predstavlja
78 % celotnega območja in so ga po
besedah Nereda celo zmanjšali za 53
km².
Prostorski načrt za strelišče Bač predvideva dograditev novih betonskih
bunkerjev, tračnic na betonski podlagi, nasipov proti izstrelkom, ležišč za
fiksne in mobilne premikajoče tarče
in kabelsko kanalizacijo, poleg tega pa
še obnovo obstoječega opazovalnega
stolpa in nov objekt za pisarniške
prostore. Predvidena je tudi ureditev
prostorov za taborjenje, makadamskega internega cestnega omrežja in
makadamskega parkirišča.
»Ohranjanje obstoječega stanja v prostoru ni smotrno niti za vojsko niti za
lokalno okolje. Današnji razvoj tehnologije omogoča bistveno drugačno
uporabo strelišča, kot je bila ta do
sedaj. Uredba posebej ureja tudi varovanje okolja in ohranjanje kulturne
dediščine. Skozi javno razpravo pa
lahko te zadeve še izboljšamo tako,
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2011

Javna obravnava v Knežaku je bila dobro obiskana
da bodo za lokalno okolje bolj sprejemljive,« je pojasnil Nered.

O DPN razpravljal tudi
občinski svet
Ker mora na osnutek DPN svoje mnenje podati tudi Občina, so se z njegovo
vsebino seznanili tudi ilirskobistriški
občinski svetniki na januarski seji. Župan Emil Rojc je povedal, da so ministrstvo že seznanili z najbolj perečimi
zadevami. Z vidika občine je najbolj
problematična zapora ceste KoritniceMašun in pa streljanje s havbicami z
Bača na Poček.
»Te pripombe bomo glede na odzive
javnosti podrobno preučili in se nato
odločili, ali bi to iz načrta umaknili,
glede na to, da takega streljanja do
sedaj nismo izvajali. Tudi na območju,
kjer se varnostna cona dotika ceste na
Mašun, gre za streljanje z orožjem, ki
je predvideno enkrat na tri leta. Tudi
to bomo preučili in poskušali doseči
dogovor, da bi se cesta zapirala samo
v času streljanja in zapora ne bi ovirala življenja na tem območju,« je pojasnil Nered.
Vojko Mihelj (LNOKS) je dejal, da je
proti kakršnim koli posegom, širitvam in investicijam na tem območju.
»Dejstvo je, da za območe vadišča ni
bila narejena celovita študija presoje
vplivov na okolje, za območje strelišča Bač pa nimamo nobene študije o
tem, kam se iztekajo vode s tega območja. Dosti večja skrb je posvečena
živalstvu in rastlinstvu kot pa samim
ljudem, ki tu živijo,« je dejal Mihelj in
ob tem opozoril, da so se območja izključne rabe razširila celo na privatna
zemljišča, za kar pa lastnikom ni zagotovljena nikakršna odškodnina.

Negativno mnenje do načrtov slovenske vojske na tem območju ima tudi
občinski svetnik Rok Jenko (Mladi forum Šajeta), ki je dejal, da nasprotuje
vsakršnemu obstoju strelišča na našem teritoriju in da bi občina morala
svoj razvoj graditi na turizmu, kulturi,
kmetijstvu in gospodarstvu, ne pa na
vojaški dejavnosti.
Vojka Tomšiča (Lista Vojka Tomšiča)
pa je zanimalo, ali bi bilo mogoče ob
robu strelišča umestiti traso avtoceste do Jelšan, kot je bilo predvideno v
starih načrtih. Vendar kot so pojasnili
pristojni, nobena od načrtovanih tras,
ki so trenutno aktualne, ne posega na
območje vadišča.
Kot je povedal župan, bo Občina ob
koncu javne razgrnitve zbrala in pripravila pregled vseh pripomb občanov ter sprejela mnenje o DPN.

Dobro obiskana javna
obravnava
Med javno razgrnitvijo osnutka DPN
OSVAD, ki bo potekala še do 2. februarja 2011, je bila v Knežaku organizirana tudi javna obravnava, ki so se
je krajani Bača, Knežaka in Koritnic
tudi množično udeležili. Predstavniki
okoljskega in obrambnega ministrstva
so odgovarjali na številna vprašanja in
pomisleke glede sprememb, ki jih prinaša osnutek DPN.
Domačine je zanimalo predvsem, kako
bodo lahko dostopali do svojih parcel
na tem območju, kakšno orožje bo
vojska uporabljala in ali je predvideno
povečano streljanje. Igor Nered z ministrstva za obrambo je pojasnil, da bo
krajanom omogočen nemoten dostop
do zemljišč, kot je bil že do sedaj, območja pa bodo zapirali samo tam, kjer

OSREDNJE VOJAŠKO VADIŠČE POSTOJNA
Smučišče Kalič

!

!

se bodo izvajale vojaške aktivnosti,
cenejše, da bi vojska svoje urjenje oro čemer pa bodo prebivalci v naprej
ganizirala v tujini.
obveščeni. Poudaril je, da varnostne
cone ne povečujejo, prav tako se tudi
Civilna iniciativa za
ne spreminjajo dosedanji režimi. VojVADIŠČE
POČEK vojaških
ska, ki je v lanskem letu izvajala streukinitev
ljanja 116 dni, podobno obremenitev
poligonov Poček in Bač
strelišča načrtuje tudi v letošnjem
Predstavniki vaških in krajevnih skuletu. Največje možno orožje, ki naj bi
pnosti ter društev iz občin Pivka, Ilirga na vadišču uporabljali, je top kaliska Bistrica in Postojna so oblikovali
bra 30 milimetrov, vendar pa takega
tudi civilno iniciativo Naša dolina, ki
orožja Slovenska vojska še nima.
se zavzema za ukinitev vseh vojaških
Krajani so opozorili tudi na onesnaCenter Bile
aktivnosti na vojaških poligonih Poček
ževanje okolja z istrelki in ogroženost
Sv. Trojica
in Bač in zaCerkev
njuno
zaprtje.
virov pitne vode ter negativne vplive
»S sprejetjem Državnega prostorstrelišča na razvoj turizma v teh krajih
skega načrta bo povzročena tudi nein se zavzeli za izplačilo ustreznih odpopravljiva gospodarska škoda, saj bo
škodnin. Izrazili pa so tudi pomisleke
nov režim omejeval gospodarjenje na
o tem, ali ne bi bilo bolj racionalno in

kmetijskih površinah in v gozdovih,
onemogočeno bo koriščenje čebeljih pasišč, lovskih revirjev, ovirana
bo paša goveda, konj in drobnice in
turistična ter druge dejavnosti. Med
vajami na poligonu Poček, že sedaj
nastaja škoda na stanovanjskih in
drugih objektih, pričakovati pa je, da
se bo ta v novih razmerah le še povečevala. Zaradi grobe omejitve gibanja
na celotnem področju, nenehnega
streljanja, močno povečanega hrupa
in ogroženosti zaradi izstrelkov se bo
občutno poslabšala tudi kakovost
življenja prebivalcev,« so zapisali v
sporočilu za javnost. Pripravili so tudi
peticijo, ki jo bodo lahko podpisali vsi,
ki se strinjajo s pomisleki in zahtevami
civilne iniciative. III
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VARNOSTNO OBMOČJE
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POVEZOVALNA CESTA
VADIŠČE POČEK - STRELIŠČE BAČ
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Pokopališče Jurišče

!
!

POVEZOVALNA CESTA
VOJAŠNICA PIVKA - STRELIŠČE BAČ
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STRELIŠČE BAČ
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Pregled prostorskih ureditev državnega prostorskega načrta za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna
Krožna (vadbena) cesta za usposabljanje

Ureditve državnega prostrskega načrta
!

Meja državnega prostorskega načrta

Območja omilitvenih ukrepov

Območja izključno namenjena za dejavnosti obrambe

"
!

Center Bile
Lokacije prostorskih ureditev za usposabljanje
Povezovalni cesti vadišče Poček in strelišče Bač,
Vojašnica Pivka- strelišče Bač

Zapornice

POSTOJNA

CERKNICA

Meja občin
Kategorizirane javne ceste
Avtocesta

PIVKA

Glavne ceste
Regionalne ceste

!

Cerkev Sv. Trojice

!
!

Pokopališče Jurišče

Druge ceste

Smučišče Kalič

Železnica

Lokalne ceste
ILIRSKA BISTRICA
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ZAČELA SE BODO DELA V ROZMANOVI
ULICI IN ULICI IV. ARMIJE
V februarju se bodo pričela dela za
ureditev dela Rozmanove ulice in
Ulice IV. Armije v Ilirski Bistrici.
Dela se bodo izvajala na odseku
Rozmanove ulice, kjer je enosmerni
promet, delu ulice proti OŠ Antona
Žnideršiča do mostička čez potok
ter v Ulici IV. Armije. Uredila se bo
fekalna in meteorna kanalizacija,
vodovod ter kabelski in telekomunikacijski vodi. Predvidena je tudi
ureditev kamnitih zidov ob cesti in
obnova cestišča s pločnikom.
Rekonstrukcija spodnjega kraka
Rozmanove ulice, vključno s priključkom na Podgrajsko cesto, ki je
bila predvidena v prvotni pogodbi z
izvajalcem del - ta je bila podpisana
novembra lani – pa se ne bo izvedla.
Zaradi manjšega obsega del se je
tudi vrednost investicije s prvotno
načrtovanih 1,4 milijona evrov zni-

žala na približno 700.000 evrov. Od
tega bo 563.000 evrov sofinanciranih iz državnih sredstev, preostalih
136.000 pa bo prispevala Občina
Ilirska Bistrica.

Dela, ki jih bo izvajalo CPK, d.d., se
bodo izvajala po fazah in bodo zaključena predvidoma v maju. O zaporah ulice bodo občani predhodno
tudi obveščeni. III

OBČINA ILIRSKA BISTRICA in
TURISTIČNO DRUŠTVO ILIRSKA BISTRICA
POZIVATA
pustne skupine vseh vrst in oblik,
da se prijavijo na prireditev

PUST JE PRŠU 2011
16. pustna povorka bo v nedeljo, 6. marca 2011.
O poteku, točni uri in lokacijah boste obveščeni po
prijavi.
Prijavite se pisno na naslov:
Turistično društvo Il. Bistrica, p. p. 48, 6250 Il. Bistrica,
ali na e-naslov: turisticno.drustvo.il.b@gmail.com
•
•
•

AKTUALN O

•
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in nam posredujte naslednje podatke:
ime/naslov pustne skupine,
število članov skupine,
opis – kratka predstavitev skupine (ne več kot pol
tipkane strani),
ime odgovorne osebe za skupino in tel. številko,
e-naslov.

Prijave sprejemamo do 20. februarja 2011.
Za informacije smo dosegljivi po telefonu
s št. 031-585-602 ali na zgornjem e-naslovu.
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Občina Ilirska Bistrica
v sodelovanju z
UIP Univerzitetnim razvojnim centrom in
inkubatorjem Primorske
Vas vabi na predstavitev
natečaja

»PODJETNA PRIMORSKA«
ki bo potekala

dne 10.2.2011 ob 17.00 uri
v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica
Imate idejo in jo želite uresničiti?
Na delavnici vam bomo pomagali ideje oblikovati
in jih predstaviti tako, da boste uspešno
sodelovali pri natečaju.

Kjer ideje kapljajo in rastejo podjetja
»Zgrabi priložnost in postani podjetnik
brez tveganj. Pridruži se nam v
inkubatorju na poti do uspeha.«

Natečaj za najboljši poslovni načrt
PODJETNA PRIMORSKA 2010/11
UIP letos že petič organizira natečaj za najboljši
poslovni načrt Podjetna Primorska, ki je namenjen
vsem, ki imate inovativno poslovno idejo in jo želite
uresničiti.

1. nagrada: 6.000 EUR na TRR novoustanovljenega
podjetja

Natečaj Podjetna Primorska je usmerjen k
vzpodbujanju nastanka novih, na znanju temelječih
in inovativno naravnanih podjetij ter prispeva k
razvoju podjetništva v primorski regiji. Namen
natečaja je pospešiti prenos razvojnih idej podjetnih
posameznikov v tržno uspešne podjeme kot tudi
pospešiti prenos znanja iz univerze v gospodarstvo in
ustvarjanje spin off podjetij.

2. nagrada: prenosni računalnik HP

Izbor je namenjen podjetnim študentom,
akademikom, podjetnikom, inovatorjem in drugim
posameznikom s Primorske, zamejstva in ostale
Slovenije.
Na natečaj se lahko prijavi posameznik, skupina ali
pravna oseba. Če je prijavitelj pravna oseba, mora
biti le-ta ustanovljena v letu 2011.
Vsak udeleženec, kot posameznik ali član skupine,
lahko tekmuje samo z enim poslovnim načrtom.
Poslovne ideje morajo biti inovativne.

Potek izbora
Natečaj poteka v obdobju od novembra 2010 do
maja 2011.
Rok za oddajo osnutka poslovnega načrta (2 strani)
je 15. 2. 2011. Na podlagi osnutkov strokovna
komisija izbere 10 do 13 finalistov, ki s pomočjo
tutorjev in brezplačnih podjetniških delavnic
pripravijo dokončne poslovne načrte do 3. 5. 2011.
Najboljši trije poslovni načrti bodo nagrajeni na
svečani podelitvi nagrad v maju 2011.

Nagrade
Nagradni sklad znaša več kot 15.000 EUR. Prvi trije
uvrščeni prejmejo denarne in praktične nagrade.
Strokovna komisija bo med finalisti izbrala tudi
najboljši poslovni načrt za SPIN OFF podjetje in
poslovni načrt s področja integracije mobilnih in
spletnih komunikacijskih tehnologij.

+ brezplačna uporaba poslovnega
spletnega programa MiniMax
3. nagrada: poslovni mobitel

+ računovodske storitve
In še:
Nagrada za SPIN OFF podjetje:

1.500 EUR na račun novoustanovljenega podjetja
Nagrada za področje SPLETNIH IN MOBILNIH
TEHNOLOGIJ:

1.500 EUR

Ob uvrstitvi v finale so vsi finalisti deležni še:
+ brezplačnih storitev svetovanja za izboljšanje
poslovnega načrta v vrednosti 200 EUR,
+ brezplačnega koriščenja storitev UIP-a do
trenutka ustanovitve lastnega podjetja.
Nagrade so prispevali Adriatic Slovenica, Zadružna
kraška banka, Gonzaga–pro, Saop, Mobitel, Banka
Koper in Fipos.

PRIJAVE
Izpolnite prijavnico (osnutek poslovnega načrta) na
spletni strani www.podjetnaprimorska ali www.uip.
si ter jo pošljite na e-naslov info@uip.si.

Več informacij
www.podjetnaprimorska.si // www.uip.si //
info@uip.si // tel. 05 611 79 50
Natečaj organizira Univerzitetni razvojni center in
inkubator Primorske, d. o. o., (UIP) v partnerstvu z Adriatic
Slovenico in Zadružno kraško banko, s podporo Sveta
zaupnikov Univerze na Primorskem, medijskih in drugih
pokroviteljev ter institucij podpornega okolja. Natečaj
sofinancira JAPTI.

. . . . . . . . KJER KAPLJAJO IDEJE IN RASTEJO PODJETJA. . . . . . .
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Kdo lahko sodeluje

+ brezplačna uporaba pisarne v UIP
za obdobje 6 mesecev
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3. SEJA OBČINSKEGA SVETA
Ilirskobistriški občinski svetniki so
na 3. seji, ki je potekala 27. januarja
2011, obravnavali in sprejeli sklep
o spremembi zazidalnega načrta za
območje stanovanjske soseske S13
v Ilirski Bistrici. Kot je pojasnil Viljem Fabčič iz Studia3, d.o.o. iz Ajdovščine, ki je izdelalo spremembe
načrta, določeni segmeti parcelacijskega načrta v zahodnem delu območja stanovanjske soseske, kjer so
še nepozidane parcele, niso pravilno
usklajeni z zazidalno situacijo odloka ZN. S sprejetim popravkom parcelacijskega načrta in spremembno
odloka ZN bo občinska uprava lahko
pričela z izvajanjem parcelacije, komunalnim opremljanjem območja
in postopkom prodaje občinskih
zemljišč za namen novogradnje 14
stanovanjskih hiš na območju soseske S13.
V nadaljevanju so se svetniki seznanili z osnutkom državnega prostorskega načrta za osrednje vadišče

Slovenske vojske Postojna (več na
strani 6).
Sprejet je bil tudi sklep o dodelitvi
enkratne denarne socialne pomoči
za nakup avtomobila za prevoz
otroka s posebnimi potrebami v višini 8.685 evrov neto. Na seji so bili
imenovani namestniki predsednikov
delovnih teles občinskega sveta.
Svetniki so obravnavali in sprejeli
odlok o proračunu Občine za leto
2011 in potrdili letni program športa
v občini za letošnje leto. Seznanili
pa so se tudi z informacijo o inšpekcijskem pregledu v Knjižnici Makse
Samsa.
Potem ko so se svetniki seznanili s
pregledom vseh članov ustanovitelja v svetih javnih zavodov v občini,
so na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejeli sklep o razrešitvi vseh
predstavnikov ustanovitelja v svetih
javnih zavodov ter v upravnih in nad-

O BČINSKI o dmevi

Stališče KS Ilirska Bistrica do izvedbe
vrednotenja nepremičnin v Ilirski Bistrici

10

Znano je, da Geodetska uprava RS izvaja množično vrednotenje nepremičnin in zemljišč, na podlagi katerega so
pridobljeni večnamenski podatki o posplošeni tržni vrednosti nepremičnin v
Sloveniji. Rezultat tega sistema so ocenjene posplošene tržne vrednosti vseh
evidentiranih nepremičnin v registru
nepremičnin. Te bodo obračun novega
davka na nepremičnine, ki bo predvidoma v letu 2011 zamenjal nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
(NUSZ) in davek na premoženje.
Na pobudo občanov, ki so lastniki
nekaterih zemljišč v naši krajevni
skupnosti, je svet Krajevne skupnosti
(KS) Il. Bistrica na 3. seji, dne 27. 12.
2010, obravnaval pozive in pobude
krajanov o prevelikih določenih zneskih (vrednostih) zemljišč. Zato je svet
KS sprejel sklep, da vas seznanimo z
mnenjem lastnikov zemljišč ter stališčem Sveta KS Il. Bistrica.
Mnenja lastnikov zemljišč so, da so
kmetijska zemljišča nerealno ovrednotena ter v realnosti ne dosegajo
vrednosti, za katero so ocenjena. Argumenti, ki po mnenju lastnikov zemljišč pri izvedbi določitve vrednosti
niso bili upoštevani, so:
• podatki za izvedbo cenitev zemljišč
so bili neažurni in pridobljeni na
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2011

podlagi posploševanja,
• neprimerna metodologija (prevzeti
podatki DURS-a),
• neupoštevanje poplavnih območij
reke Reke,
• neupoštevanje velikosti parcel (razparceliranje in razdrobljenost),
• neupoštevanje dostopnosti do posameznih parcel,
• razvrednotenje po zapuščenem
stanju za bivšo JNA (poligon in vadbišča),
• degradiranje zemljišč glede na zgodovino industrije v občini (TOK,
Globovnik, Lesonit itd.).
Svet KS Il. Bistrica je sprejel stališče,
da izvedena ocenitev vrednosti nepremičnin (stavb, zemljišč …) za našo
KS Il. Bistrica ni vprašljiva podana ocenitev za vrednosti stavb (enodružinske
hiše in bloki), pač pa so velika odstopanja pri kmetijskih zemljiščih. Obenem se zavedamo, da je pomembno,
da je vrednost nepremičnine in zemljišča korektno ovrednotena, saj bo
to osnova za obračun novega davka
na nepremičnine, ki bo predvidena
v letu 2011 zamenjal nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča in davek
na premoženje. III Predsednik sveta
KS Il. Bistrica Milenko Oblak

zornih odborih, na podlagi katerega
se začne postopek za imenovanje
novih članov, ki bodo ustanovitelja
zastopali do izteka mandata občinskega sveta.
Občinska uprava bo na podlagi tega
sklepa takoj pozvala k evidentiranju
kandidatov, postopek imenovanja
pa naj bi izpeljali na naslednji seji
občinskega sveta.
Z dnevnega reda seje pa sta bili
zato umaknjeni točki o imenovanju
nadomestnega člana, predstavnika
Občine, v svet zavoda OŠ Dragotina
Ketteja in imenovanju predstavnikov
ustanovitelja v svet zavoda Vrtca Ilirska Bistrica. III

SOFINANCIRANJE
PROGRAMOV
ŠPORTA ZA
LETO 2011
Na januarski seji občinskega sveta
je bil sprejet letni program športa
v občini za leto 2011, po katerem
bo občina Ilirska Bistrica za izvajanje športnih programov v letu
2011 namenila 141.855 evrov.
Od tega je za športno vzgojo
otrok, mladine in študentov namenjenih 70.672 evrov, za vrhunski šport 4.455 evrov, za
kakovostni šport 22.275 evrov, za
športno rekreacijo 5.940 evrov in
za šport invalidov 593 evrov. Za
izvedbo večjih mednarodnih prireditev in prireditev občinskega
pomena je na voljo 5.940 evrov,
za izobraževanje, usposabljanje
in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov v športu pa 8.905 evrov.
Za investicije v javne športne
objekte in nakup opreme pa jezagotovljenih 23.120 evrov.
Občina bo v februarju v Uradnem
listu RS in na občinski spletni
strani
(www.ilirska-bistrica.si)
objavila javni razpis za sofinanciranje programov športa v občini
za leto 2011, na katerega se bodo
lahko prijavila vsa zainteresirana
športna društva in zveze ter drugi
izvajalci športnih programov v
občini Ilirska Bistrica.

PRORAČUN OBČINE ZA LETO 2011
Proračun 2011 ‐ poraba po programih
Ekonomska in fiksalna adimistracija
Skupne administr. službe in spl. javne stor.
Lokalna samouprava
Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih
Notranje zadeve in varnost
Trg dela in delovni pogoji
Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
Promet, prom.infrastr. in komunikacije
Pridobivanje in distribucija energerskih surovin
Gospodarstvo
Varovanje okolja in naravne dediščine
Prost. planir. in stanov. kom. dejavnost
Zdravstveno varstvo
Kultura, port in druge nevlad. org
Izobraževanje
Socialno varstvo
Servisiranje javnega dolga
Interven. programi in obveznosti

Med prihodki večji delež
predstavljajo prihodki od prodaje poslovnih objektov in
poslovnih prostorov, ki so načrtovani
v višini 2,2 milijona €. Glavnina teh
sredstev pa zajema prihodke od zamenjave vložka v Gimnazijo v Ilirski
Bistrici z nepremičninami v kompleksu, za katere je bil sklenjen dogovor
z Ministrstvom za šolstvo in šport.
Občina načrtuje tudi 2,7 milijona €
prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč, od tega 500.000 € od prodaje
zemljišč na območju TOK-a, 1,4 milijona € od prodaje opremljenih zemljišč v IC Ilirska Bistrica in 450.000
€ od prodaje zemljišč v Kosezah ter
nekaterih drugih.
Ker je lani v last občine prešla vsa
komunalna infrastruktura, ki jo ima
Komunalno podjetje od tedaj v najemu, se iz tega naslova načrtuje
prihodke v višini 572.000 €. Pri posameznih projektih Občina načrtuje
tudi prihodke iz javno-zasebnega
partnerstva, in sicer 60.000 € za
ureditev skupnega parkirišča za Pošto, 343.000 € za ureditev Doma na
Vidmu in za ureditev vodovoda v
Podgradu 174.000 €.
Za izvedbo posameznih investicij
se načrtuje 3,7 milijonov evrov državnih sredstev in 7 milijonov evrov
evropskih sredstev, ki pa so odvisna
od uspešnosti Občine pri kandidiranju na razpisih. Občina se bo tako
potegovala za 3,3 milijona evrov
evropskih sredstev za izvedbo širokopasovnega omrežja, milijon evrov
naj bi pridobili za ureditev industrijskih con, približno dva milijona
evropskih sredstev pa je že zagoto-

9.300
114.951
1.293.655
334.380
20.574
36.690
289.318
8.079.218
15.000
483.670
4.744.893
4.243.326
935.571
1.574.772
5.978.660
625.292
111.896
17.886

vljenih za ureditev kanalizacij in čistilnih naprav v Knežaku, Podgradu
in Hrušici.
Med večjimi investicijami je načrtovanih 886.000 evrov državnih sredstev za ureditev Rozmanove ulice
in krožišča pri Špetiču, 967.000 € za
oskrbo s pitno vodo Brkinov in dela
Krasa, 888.000 € za sanacijo odlagališča Globovnik, 268.000 € za ureditev
vaških domov ter 400.000 € za preureditev ambulante v Zdravstvenem
domu in zobozdravstvenih ordinacij.
V strukturi odhodkov predstavljajo
sredstva za investicije kar 69 % delež
oz. 21,5 milijonov €. Med večjimi investicijami, ki so načrtovane v letošnjem letu so še: izdelava občinskega
prostorskega načrta (200.000 €),
ureditev Doma na Vidmu (738.000
€), ureditev parkirišča za Pošto

(205.000 €), zunanja ureditev Premskega gradu (135.000 €), ureditev
zelenih površin v mestu in Kindlerjevega parka (180.000 €), ureditev
pokopališča v Ilirski Bistrici (170.000
€), nakup merilne naprave za merjeneje onesnaženosti zraka (100.000
€), rekonstrukcija lokalne ceste Davor-Podstenje (400.000 €), sanacija
plazov (190.000 €). Za investicije
na podočju šolstva in izobraževanja
je predviden milijon €, za ureditev
športnih površin pa 104.000 €.
Župan Emil Rojc je pojasnil, da sredstva za krajevne skupnosti v proračunu niso na novo razdeljena,
ampak zgolj prenešena iz lanskega
proračuna in jih bodo po uskladitvi
s krajevnimi skupnostmi načrtovali z
rebalanskom proračuna, ki je predviden v maju. III

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
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2011

O BČINSKI o dmevi

V proračunu za leto 2011 se
načrtuje obseg prihodkov
v višini 27,7 milijona evrov,
kar je za 46 % več kot znaša
ocena realizacije v letu 2010,
in odhodki v višini 31,3 milijona evrov, kar je 51 % več
kot znaša ocena realizacije
v letu 2010. Razlika med
prihodki in odhodki oz. primanjkljaj znaša nekaj manj
kot 3,6 milijona evrov. Da bi
lahko v letu 2011 realizirali s
proračunom zastavljene aktivnosti, se načrtuje zadolževanje za izvajanje investicij v
višini 951.428 evrov.
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Občina Ilirska Bistrica je v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine objavila

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV DRŽAVNE POMOČI ZA OHRANJANJE IN
RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI ILIRSKA BISTRICA V LETU 2011
Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev (državnih
pomoči) za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini
Ilirska Bistrica v letu 2011.
Okvirna višina razpisanih sredstev za navedene ukrepe znaša za
skupinske izjeme 51.600 evrov in za pomoči po pravilu »de minimis« 12.100 evrov.

strirane za izvajanje teh aktivnosti na področju kmetijstva,
• izvajanje programov oziroma društvenih aktivnosti s področja
kmetijstva (članstvo v takih skupinah ali organizacijah ni pogoj
za dostop do izobraževanj) .

NAMENI RAZPISA
POMOČI DODELJENE PO UREDBI ZA SKUPINSKE IZJEME

C. SOFINANCIRANJE TEHNIČNE PODPORE V GOZDARSTVU
Višina razpisanih sredstev:
• izobraževanje kmetov na področju gozdarstva: 1.600 evrov

A. SOFINANCIRANJE NALOŽB V KMETIJSKA
GOSPODARSTVA ZA PRIMARNO PROIZVODNJO
A1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in
rastlinsko proizvodnjo
Višina razpisanih sredstev:
• posodabljanje kmetijskih gospodarstev: 21.000 evrov
• trajni nasadi: 10.500 evrov
Sofinancirajo se:
• naložbe v hleve s pripadajočo opremo (oprema za krmljenje,
molžo, izločke) za prirejo mleka, jajc in mesa,
• naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo,
• nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško opremo,
• prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter prva postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov
sadovnjakov,
• nakup in postavitev rastlinjakov in plastenjakov, vključno s pripadajočo opremo.
Sofinancira se do 40 % upravičenih stroškov naložbe.
A2. Urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč
Višina razpisanih sredstev: 10.500 evrov
Sofinancirajo se:
• stroški ureditve pašnika (odstranjevanje skal, zarasti, ravnanje
zemljišč, nasipanje, stroški strojnih storitev),
• stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno
ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa
opreme za ureditev napajališč za živino.
Sofinancira se do 40 % upravičenih stroškov naložbe.
A3. Spodbujanje programov in razvoja čebelarstva
Višina razpisanih sredstev: 4.000 evrov
Upravičeni stroški:
• stroški nakupa čebelarske opreme in čebelarskih pripomočkov
za pridelavo medu v skladu z zakonskimi zahtevami, ki jim morajo čebelarji zadostiti (predvsem panji ter posode iz nerjaveče
kovine oz. iz materialov, ki so netoksični in nerjaveči).
Sofinancira se do 40 % upravičenih stroškov naložbe.

POMOČI DODELJENE PO PRAVILU »DE MINIMIS«

Sofinancirajo se:
• programi izobraževanja, usposabljanja in informiranja za področje gozdarstva, ki ga bodo izvajale organizacije, registrirane
za izvajanje aktivnosti na področju gozdarstva oziroma skupine
proizvajalcev ali druge organizacije za vzajemno pomoč (članstvo v takih skupinah ali organizacijah ni pogoj za dostop do izobraževanj),
• izvajanje programov oziroma društvenih aktivnosti s področja
gozdarstva.
Sofinancira se do 100% stroškov izvedbe posameznega programa oziroma druge aktivnosti, v obliki subvencioniranih storitev
(neposredno plačilo kmetu – gozdarju ali članu družine ni dovoljeno).
D. SOFINANCIRANJE NALOŽB ZA OPRAVLJANJE
DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJAH
Višina razpisanih sredstev: 10.500 evrov
Sofinancirajo se naložbe za naslednje namene:
• predelava kmetijskih proizvodov (sadja, zelenjave, žit, mleka,
mesa, lesa, zelišč, gozdnih sortimentov, medu in čebeljih izdelkov),
• turizem na kmetiji,
• izvajanje dejavnosti (storitve in izdelki), povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji (peka v kmečki peči, kovaštvo, izdelava košar, izdelki iz zelišč in dišavnic),
• neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na kmetijah,
• storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji
in živalmi ter oddaja le-teh v najem,
• pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov energije na
kmetiji.
Sofinancira se do 50 % upravičenih stroškov naložbe.
ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG
Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo prispele po pošti kot
priporočena pošiljka na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali bodo vložene osebno v sprejemni
pisarni Občine Ilirska Bistrica do vključno 28. 02. 2011, do 9.00
ure.

B. ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU
Višina razpisanih sredstev:
• izobraževanje kmetov: 5.200 evrov,
• sofinanciranje delovanja društev s področja kmetijstva: 4.400
evrov

Celotno besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija je
dosegljiva na spletni strani Občine http://www.ilirska-bistrica.si ali
pa v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14,
6250 Ilirska Bistrica, vsak delovni dan od 08.00 do 14.30 ure, ob
sredah pa do 17.00 ure, do izteka prijave na razpis.

Sofinancirajo se:
• programi izobraževanja, usposabljanja in informiranja kmetov
ter članov njihovih družin, ki ga bodo izvajale organizacije regi-

Vse dodatne informacije dobijo zainteresirani po tel. št.: 05/71
12 315, osebno pri Tanji Šajina (pisarna št. 1/III) ali na elektronskem naslovu: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.
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Razpis za izbor najboljših
inovacij za leto 2010

Danes postaja inovativnost ključen vzvod za ustvarjanje dodane
vrednosti in osrednji vir diferenciacije ter konkurenčne sposobnosti.
Zato kliče po spremembah v vodenju, organiziranju, delovanju. Mnogi
strokovnjaki jemljejo inovativnost
kot poslovni proces, ki, za razliko od
uveljavljenih procesov, ne temelji
na načinu dela, ampak na miselnih
vzorcih, ki jih je treba znati upravljati. Zato temu področju dajejo
odgovorna vodstva veliko pozornost
in prednost. Je pa še veliko sivih lis.
Območna gospodarska zbornica Postojna že deveto leto izvaja dejavnosti za promoviranje inovatorjev
in njihovih dosežkov, predstavitev
njihovih inovacij javnosti in mreženje inovatorjev iz vse regije. Z vsakoletnim razpisom za izbor najboljših
inovacij v regiji omogoča inovatorjem, da predstavijo dosežke, ki so
plod domačega znanja, najboljše
inovacije pa nagradi s priznanji. Na
ta način želi vzpodbujati inovativno
razmišljanje in dvigovati stopnjo
razvitosti podjetništva. Inovator, ki
prejme priznanje GZS za inovacijo,
pridobi pravico uporabe priznanja
v komercialne in publicistične namene. S tako prakso omogoča podjetjem primerjavo njihovih dosežkov
na regionalni ali državni ravni, služi
pa jim tudi kot dokazilo v primerih
uporabe orodij poslovne odličnosti
in kakovosti.
Območna zbornica Postojna objavlja deveti razpis za izbor najboljše

Na 8. razpis za izbor najboljše inovacije v regiji je prispelo najvišje
število inovacij doslej. Območna
gospodarska zbornica Postojna
je 16 predlagateljem (podjetjem,
podjetnikom in fizičnim osebam)
podelila eno zlato, tri srebrna in
sedem bronastih priznanj ter 19
diplom. Priznanja in diplome je
prejelo 54 inovatorjev, od katerih se jih je 33 prvič vključilo v
izbor. Na državni ravni sta srebrni
priznanji prejela podjetji Javor
Pivka, d. d., iz Pivke in Turizem
Kras, d. d. iz Postojne, bronasto
priznanje pa Kolektor Liv, d. o.
o., iz Postojne. Finančni učinki, ki
jih dosegajo realizirane inovacije
na trgu, potrjujejo, da se kritična
masa inovacijskega potenciala
povečuje, pa tudi, da se ugodno
spreminja inovacijska kultura v
tem okolju.

inovacije v regiji. Tudi letos vabi
podjetja, samostojne podjetnike,
fizične osebe kot tudi javne zavode,
da predstavijo svoje najboljše inovativne dosežke, ki so jih realizirali v
letih 2008 do 2010.
Podrobnejše informacije o razpisu
so na voljo na spletni strani GZS Območne zbornice Postojna: http://
www.gzs.si/slo/regije/ozpostojna,
osebno pri strokovni sodelavki Mariji Horvat, po telefonu: 05/72 00
110, faksu: 05/726 53 44, e-pošti:
oz.postojna@gzs.si ali po navadni
pošti na naslov Cankarjeva 6, 6230
Postojna.
GZS Območna zbornica Postojna bo
prijave sprejemala najkasneje do
31. 03. 2011. III Mag. Igor Blažina

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

Pestra izbira

SEMENSKEGA
KROMPIRJA

po UGODNIH CENAH!

ZGODNJE SORTE, POZNE SORTE
IN SORTE ZA BIO PRIDELAVO!

Ugodne cene:
start kablov

antifrizov
odmrzovalcev stekel

akumulatorjev

Slike so simbolne.

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

Vljudno
vabljeni!
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2011

gospodarstvo , kmetijstvo in turizem

Razpisi za izbor najboljših inovacij,
ki jih je v preteklih osmih letih organizirala Območna gospodarska zbornica Postojna, so pokazali na številne
primere dobrih praks v podjetjih.
Vodstva in zaposleni v sodelujočih
podjetjih in samostojni podjetniki
se zavedajo, da brez inovativnosti
ni uspehov, saj prav ta prinaša rast
in razvoj, poleg finančnih učinkov
pa tudi konkurenčno prednost. Spoznali so tudi, da s pomočjo spodbujanja kreativnosti in ustvarjalnosti
med svojimi zaposlenimi lažje, ceneje ter hitreje pridejo do boljših
proizvodov in storitev. Večina teh
podjetij in samostojnih obrtnikov je
poslovno nadpovprečno uspešna.

Inovacijska kultura v
regiji se izboljšuje
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JAVNI POZIV – SUBVENCIJE EKO SKLADA
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Občane obveščamo, da so od 3. 1. 2011 na voljo nepovratne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih
stavb ter večstanovanjskih stavb.

JAVNI POZIV ZA NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE
OBČANOM ZA NOVE NALOŽBE RABE OBNOVLJIVIH
VIROV ENERGIJE IN VEČJE ENERGIJSKE UČINKOVITOSTI
VEČSTANOVANJSKIH STAVB 7SUB-OB11

JAVNI POZIV ZA NEPOVRATNE FINANČNE
SPODBUDE OBČANOM ZA NOVE NALOŽBE RABE
OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE IN VEČJE ENERGIJSKE
UČINKOVITOSTI STANOVANJSKIH STAVB 6SUB-OB11

PREDMET JAVNEGA POZIVA
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo
energijsko učinkovitost večstanovanjskih stavb na območju
Republike Slovenije (v nadaljevanju: nepovratne finančne
spodbude) za nove naložbe v večstanovanjskih stavbah.
Večstanovanjske stavbe so stavbe s tremi ali več stanovanji, če ta javni poziv ne določa drugače. Nova naložba je
naložba, za katero je izvajalec naložbe investitorju, ki financira naložbo (v nadaljevanju: investitor), izdal ustrezen predračun za dobavo in izvedbo enega ali več v nadaljevanju
navedenih ukrepov, ki bodo izvedeni po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude:
A - toplotna izolacija fasade pri obnovi večstanovanjske stavbe
B - toplotna izolacija strehe oziroma podstrešja pri obnovi večstanovanjske stavbe
C - vgradnja naprave za centralno ogrevanje na obnovljiv vir energije
D - vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnih sistemov
E - sistem delitve stroškov za toploto

PREDMET JAVNEGA POZIVA
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo
energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb na območju
Republike Slovenije (v nadaljevanju: nepovratne finančne
spodbude) za nove naložbe.
Nova naložba je naložba, za katero je izvajalec naložbe
investitorju, ki financira naložbo (v nadaljevanju: investitor)
izdal ustrezen predračun za dobavo in izvedbo enega ali več
v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki bodo izvedeni po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po
tem javnem pozivu:
A - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi
B - vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso
C - vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
D - vgradnja prvega sistema centralnega ogrevanja pri
obnovi stanovanjske stavbe v primeru priključitve na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije
E - vgradnja lesenega zunanjega stavbnega pohištva pri
obnovi stanovanjske stavbe
F - toplotna izolacija fasade pri obnovi eno ali dvostanovanjske stavbe
G - toplotna izolacija strehe oziroma podstrešja pri obnovi eno ali dvostanovanjske stavbe
H - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi
I - gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe
J - nakup stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi,
zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem energijskem razredu
V tem javnem pozivu so opisani še ostali kriteriji:
2. višina sredstev (višina sredstev po tem javnem pozivu
znaša 10 milijonov evrov)
3. upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu
4. pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
5. višina nepovratne finančne spodbude
6. pridobitev obrazcev in vsebina vloge
7. rok in način prijave
8. postopek obravnave vlog
9. izplačilo nepovratne finančne spodbude
K javnemu pozivu so priloženi seznami ustreznih kurilnih
naprav, toplotnih črpalk in stavbnega pohištva.
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Tudi v tem javnem pozivu so natančno opisani ostali kriteriji. Višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 2 milijona evrov.
Polni besedili javnih pozivov in vlogi za prijavo z navodili za ukrepe sta dostopni na spletni strani Eko sklada www.
ekosklad.si pod rubriko Razpisi. Obrazec v PDF-formatu
omogoča tudi vnos in shranjevanje vpisanih podatkov. Izpolnjeno vlogo morate natisniti, lastnoročno podpisati in
priložiti obvezne priloge, skladno z navodili javnega poziva.
Vlogo pošljete po pošti na naslov Eko sklad, j.s., Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana ali oddate v glavni pisarni na sedežu Eko sklada v času uradnih ur od ponedeljka do četrtka
od 9. do 15. ure ali v petek od 9. do 14.30 ure.
Kot pomoč pri odločitvah v obnovljive vire energije OVE
in učinkovito rabo energije URE vas vabimo v našo energetsko pisarno, kjer boste dobili strokoven, neodvisen in
brezplačen nasvet in gradivo vsak TOREK in PETEK med 17.
in 18. uro ali po dogovoru, v pisarni ob vhodu DOMA NA
VIDMU, Gregorčičeva ul. 2. Prosimo vas, da se predhodno
najavite v tajništvu Občine Ilirska Bistrica po tel.efonu s št.
71 12 300.
Lepo vabljeni!
energetska svetovalca:
Samo HRVATIN in Miran PENKO

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije
je v Uradnem listu RS št. 105/2010
z dne 24. 12. 2010 objavilo Javni
razpis za dodelitev nepovratnih
sredstev iz naslova ukrepa 122 Povečanje gospodarske vrednosti gozdov
iz PRP (Programa razvoja podeželja
RS) 2007–2013 za leto 2010 (gozdna
infrastruktura).
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova
ukrepa 122 »Povečanje gospodarske vrednosti gozdov« v okviru PRP
2007–2013 za naložbe v gradnjo in
rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak.
Vlagatelj mora z naložbo prispevati
k izpolnjevanju vsaj enega od naslednjih ciljev ukrepa, kar mora biti
razvidno iz vloge:
• uvajanje proizvodnih izboljšav pri
sečnji in spravilu,
• večja varnost pri delu v gozdu,
• večja izraba proizvodnega potenciala gozdov.
Skladno s drugim odstavkom 26.
členom Uredbe PRP so vlagatelji
za dodelitev nepovratnih sredstev

za podpore v okviru tega
ukrepa gozdarska gospodarstva, ki so:
• pravne ali fizične osebe,
ki so lastniki ali solastniki zasebnih gozdov
na območju Republike
Slovenije;
• združenja pravnih in
fizičnih oseb lastnikov
ali solastnikov zasebnih
gozdov na območju Slovenije;
• občine, ki imajo v lasti
ali solasti gozd na območju Slovenije;
• zveze občin, ki imajo v lasti ali solasti gozd na območju Slovenije.
Javni razpis je odprt od dne 27. 12.
2010 do vključno dne 1. 3. 2011 do
24. ure.
Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 2.500.000 EUR.
Stopnja pomoči znaša od 50 % do
60 % upravičenih stroškov, od tega
znaša delež Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja 75 %, delež Republike Slovenije pa 25 %.

POSLOVANJE V ITALIJI

Zaradi neposredne bližine in spremenjenih razmer gospodarjenja na domačem trgu postaja italijansko tržišče vse bolj zanimivo za slovenske izvajalce. V zvezi s tem nam že delujoči samostojni podjetniki, pa tudi tisti,
ki se šele odločajo za samostojno pot, pogosto zastavljajo vprašanje, kaj
vse potrebujejo, da lahko na italijanskem ozemlju legalno opravljajo svojo
dejavnost.
Prvi izmed pogojev je vsekakor evropsko potrdilo, ki ga članom obrtne
zbornice izda Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, ob pogoju, da je član
registriran za opravljanje dejavnosti, ki jo namerava izvajati na italijanskem
tržišču.
Seveda pa je potrebno pred začetkom opravljanja dejavnosti izpolnjevati
tudi pogoje, ki jih je predpisala država Italija. Pri tem vam bo zagotovo v
pomoč priročnik Poslovati v Italiji, Pregled problematike in zakonodaje, ki
ga je letošnjega januarja izdalo Slovensko deželno gospodarsko združenje
v Trstu. Priročnik podrobno obravnava ustanovitev podjetja in davčne obveznosti pri izvajanju storitev v Italiji, mobilnost delovne sile, varnost pri
delu, obveznosti glede varnosti okolja v Italiji, obveznosti podjetja pred in
po vstopu na gradbišče, regulirane dejavnosti in daje odgovore na številna
vprašanja, ki se odpirajo pred vstopom na italijansko tržišče.
V kolikor vas priročnik zanima, vam ga lahko že sedaj posredujemo v elektronski obliki, konec prvega tromesečja pa bodo na zbornici na voljo tiskani izvodi.
Območna obrtno-podjetniška zbornica Ilirska Bistrica

Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki
je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh ARSKTRP
in MKGP.
Informacije o razpisu:
• INFO točka Agencije Republike
Slovenije za kmetijske trge in
razvoj podeželja (Dunajska 160,
1000 Ljubljana);
tel.: 01 580 77 92);
• INFO točka Zavoda za gozdove
Slovenije OE Sežana,
tel.: 05 70 74 403;
• INFO točke KGZS.
Bogdan Magajna, ZGS OE Sežana

TURISTIČNO DRUŠTVO
ILIRSKA BISTRICA
vabi na ustanovitev

HORTIKULTURNE
SEKCIJE
vse tiste, ki ste pripravljeni
sodelovati pri oživitvi
Kindlerjevega parka in
polepšanja ostalih zelenih
mestnih površin.

Dobimo se

v petek, 4. februarja,
ob 18. uri, v prostorih KS
Ilirska Bistrica
(Dom na Vidmu).
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2011

gospodarstvo , kmetijstvo in turizem

Odprt je razpis PRP – povečanje
gospodarske vrednosti gozdov
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SILVESTROVANJE NA PLACU
Številni občani so letošnje novo leto
pričakali na Placu, kjer se je 31. decembra 2010 odvijalo osrednje silvestrovanje v Ilirski Bistrici, ki sta ga
organizirala Občina Ilirska Bistrica in
bistriški Razvojni center. Silvestrovanje se je pričelo že ob 18. uri z bogatim programom za otroke, ki so skok
v novo leto doživeli že nekoliko prej.
Najmlajše je na Placu najprej zabaval klovn s svojimi vragolijami, nato
pa so ob občudovanju ognjemeta
pričakali novo leto. No, čisto zares
pa se je začelo ob 21. uri, ko se je
na Placu pričela zabava s skupino
Ventilčki, ki so ogreli stopala številnih obiskovalcev, ki so se odločili
novo leto preživeti na prostem. Ob
prehodu v novo leto je zbrane nagovoril tudi ilirskobistriški župan Emil
Rojc, vrhunec praznovanja pa je zaokrožil čudoviti ognjemet. III

odmevi iz naših krajev

Veseli december Jasenci
zaključili na Ahcu
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Poziv lastnikom psov

Po kmetijskih površinah, ki so v zasebni lasti in katere se intenzivno obdeluje, 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). 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 FEBRUAR 2011

Na silvestrski večer smo se Jasenci zbrali pred vaško cerkvijo. Bili smo veseli in dobro razpoloženi, saj nam je bilo
vreme zelo naklonjeno. Pohod privabi vsako leto še nekaj
pohodnikov več, tako da se nas je lepa druščina podala proti
Ahcu. Začetna lahkotna hoja nas je razvrstila po skupinah.
Po dobri uri smo se zbrali na vrhu našega Ahca in ga razsvetlili z naglavnimi lučmi, ki so nadomestile bakle, saj so bolj
varne. Navdušenju in veselju je sledilo nazdravljanje in poslavljanje od starega leta. Nismo pozabili tudi na skupinski
posnetek. Smo pa pozabili na vrhu zapeti kot vsako leto. To
dolžnost smo zato opravili pri križu ob vznožju Ahca. Zaradi
odsotnosti Grščeta je tokratni pohod vodila Metka Baša, za
varnost pa je skrbel član GRS Janko Ferlež. III M. F.

Vstopili smo v novo leto. Nekateri
bolj, drugi manj zadovoljni s prehojeno potjo preteklega leta. Ena
tistih, ki se bo leta 2010 zagotovo
rada spominjala, je Maja Porta.
Maja je dekle, ki v sebi skriva nešteto drobnih skrivnosti, želja in
sanj. Če jo vprašate, brez česa ne bi
mogla živeti, bo izstrelila kot iz topa:
“Brez otrok in glasbe.” In njeno življenje je resnično prepleteno z
otroško igrivostjo in glasbo.
V preteklem letu je na glasbenem
področju doživela dve veliki prelomnici. Uspešno je nastopila na dveh
odmevnih glasbenih koncertih. Prvi
je bil 18. septembra v Bovcu, kjer je
postala absolutna zmagovalka festivala Prvi glas Primorske. Tam je spoznala uigrane člane Big banda Nova
iz Nove Gorice in skupaj z njimi, ob
podpori prijateljev, sponzorjev in
obiskovalcev, 3. decembra v Domu
na Vidmu organizirala svoj prvi samostojni glasbeni koncert.
Večer, ki nam ga je pripravila Maja,
je bil pevsko dovršen, nepozaben,

čustven. Voditeljica Dolores Keš je
z izbranimi besedami in spontanim
nastopom opravila svojo nalogo več
kot odlično. Sara Česnik je kot spre-

SKRINJICA NOVIH IDEJ ZA RAZVOJ
OBČINE ILIRSKA BISTRICA

Na spletnem socialnem omrežju Facebook je bila ustanovljena skupina
»Nove ideje za geografski razvoj
področja Ilirska Bistrica«, ki jo se-

stavljajo sprememb domačega kraja
željni krajani. V okviru skupine je
nastal seznam idej, katerih realizacija bi pripomogla k razvoju in dvigu
kakovosti vsakdanjega življenja občanov. Prišlo je do konstruktivne naveze z ilirskobistriško srednjo šolo.
Tako so – z namenom, da bi dali možnost izraziti svoje predloge, mnenja
oziroma komentarje k že obstoječim
idejam še ostalim občanom – dijaki
Debatnega kluba lokalne srednje
šole izdelali in v Knjižnici Makse
Samsa postavili »Skrinjico novih
idej«. K sodelovanju in oddaji svojih zamisli so vabljeni vsi občani, ki
lahko v času delovnih ur Knjižnice
Makse Samsa svoja mnenja zapišejo
na priloženi listek in listek vstavijo v
skrinjico ter s tem pripomorejo k razvoju domačega kraja. III Rok Smrdelj

mljevalni vokal s svojim žametnim
glasom zagotovo nadgradila Majin
nastop. Kot gost večera je nastopil
Mitja Jerkič, član Big banda Nova.
Maja zase pravi, da ni govornik. Da
veliko raje poje, kot govori. Pa nam
je kljub temu marsikaj zaupala.
Vsako pesem, ki jo je odpela, je izbrala z določenim namenom. To so
bile znane, zimzelene slovenske
uspešnice. In odpela jih je tako, kot
zna, z dušo in srcem. Nagrajena je
bila z bučnim aplavzom publike, ki je
odmeval še dolgo potem, ko je bilo
koncerta konec.
Med poslušalci sta bila tudi župan
občine Ilirska Bistrica g. Emil Rojc
in župan občine Pivka g. Robert
Smrdelj. Maja se obema zahvaljuje,
ker sta si vzela čas in jo razveselila s
svojo prisotnostjo na zanjo tako pomembnem nastopu.
S člani Big banda Nova je imela Maja
v letošnjem letu že kar nekaj nastopov. Z njimi je pela v Novi Gorici,
Ljubljani, pa tudi izven meja naše
domovine. Čaka jo tudi snemanje
lastne skladbe v studiu Radia Koper.
Zaželimo ji, da bi bilo tudi leto 2011
čim bolj glasbeno obarvano, čim
bolj uspešno in da bi nam poklonila
še kakšen tako čudovit večer, kot je
bil tisti v Domu na Vidmu. III
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2011
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MAJA PORTA NAVDUŠILA S PRVIM
SAMOSTOJNIM KONCERTOM
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razstava Društva »VEZI« v Knjižnici Makse Samsa
Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa
»VEZI« v okviru programa Mreža
dnevnih centrov ponuja pestro izbiro dejavnosti, ki so tako kreativne,
prostočasne, kakor tudi poučne. Velik pomen pa v društvu pripisujemo
tudi promociji in predstavljanju širši
skupnosti z razstavami izdelkov, ki
nastajajo v programu Sončni tobogan – mreža kreativnih delavnic.
Tako smo se takoj odzvali vabilu
Knjižnice Makse Samsa, ki je povabila društva, delujoča v občini Ilirska
Bistrica, da se v njihovih prostorih
predstavijo.
Društvo in izdelke smo v knjižnici
predstavljali od 4. do 17. januarja
2011. V tem času so si obiskovalci
lahko pogledali naš promocijski material ter razne izdelke. Na ogled smo
postavili naš novoletni program, ki
je vseboval steklene krožnike s servietno tehniko, balončke za novoletno jelko v različnih tehnikah, slike
z novoletnimi motivi … Poleg novoletnih izdelkov smo razstavili tudi

ostale, in sicer izdelke iz gline, nakit,
ročno poslikane kamenčke z lepimi
mislimi, glinene sklede z dekoracijami iz das mase, slike, magnetke in
še kaj.

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo
Knjižnici Makse Samsa Ilirska Bistrica, ki nam je razstavo omogočila
in njihovemu kolektivu za pomoč pri
postavitvi razstave. III Anja Frank in
Barbara Uljan, Društvo »VEZI«

odmevi iz naših krajev

MLADI PLANINCI AKTIVNO PREŽIVELI VIKEND
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Gorska reševalca sta planincem predstavila svoje delo

Prvi vikend v januarju je ekipa nadobudnih planincev Planinskega
društva Snežnik v sodelovanju s
Planinskim društvom Šentjošt organizirala zimovanje v Vilharjevi koči v
Črnem dolu pri Ilirski Bistrici. Kljub
temu da je kočo objemala megla, so
mladi z družabnimi igrami, zvoki kitare in dobro družbo pregnali slabo
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2011

vreme ter preživeli prijeten vikend v
naravi.
Vilharjeva koča v Črnem dolu že skoraj stoletje predstavlja pomembno
točko, kjer taborniki, planinci ter
ostali zavezniki narave preživljajo
prosti čas. Tokrat je svoje prostore
ponudila mladim planincem. Za organizacijske niti je poprijel Domen Strle,

sicer aktivni planinec, ki je skupaj z
ostalimi akterji izvedel zimovanje, ki
je bilo še posebej prijetna dobrodošlica novopečenim planincem.
Prvi dan je bil namenjen druženju in
sklepanju novih poznanstev. V soboto so se podali na pohod po snežniškem gozdu, v popoldanskih urah
pa sta jih obiskala gorska reševalca
Vladimir Dekleva in Janko Hrvatin,
ki sta prostovoljca Gorske reševalne
službe Ilirska Bistrica. Predstavila sta
jima dragoceno delo, ki se odraža
na dobri psihofizični kondiciji, nudenju prve pomoči ponesrečencu
in uporabi specializirane reševalne
opreme. Tako so mladi prejeli nekaj
koristnih napotkov previdnega gibanja v gorah in ustreznega ukrepanja
v primeru nesreče.
Zadnji dan so po krajšem programu
in kosilu pospravili kočo ter se, polni
prijetnih spominov, vrnili domov. Zimovanje, ki je plod požrtvovalnega
dela planincev, predstavlja možnost,
kako lahko mladi, ki dandanes vse
več časa preživijo pred računalnikom in televizijo, kakovostno in
zdravo preživijo svoj prosti čas z vrstniki. III Rok Smrdelj

Počitniške delavnice Action Jackson

V torek smo se zbrali že ob osmi
in se, še malce zaspani, pa vendar
polni pozitivnih pričakovanj, odpravili na Sviščake. Sneg nam je sicer
malce zagodel, vendar ga je bilo
kljub temu dovolj, da so sanke, bobi
in krožniki drveli s svetlobno hitrostjo. Poleg dirkanja po sankališču
smo se odpravili tudi v temačen

PRAZNIČNI DECEMBER V DOMU STAREJŠIH
OBČANOV ILIRSKA BISTRICA

Leto 2010 se je izteklo. December
smo doživeli praznično, tudi s pomočjo vas, dragi občani, in društev,
ki prihajate k nam in nas razveseljujete.
V začetku meseca decembra 2010
smo odšli na obisk v Dom matere
Terezije in vrtec Antonina, kjer je po-

tekalo medgeneracijsko druženje v
sproščenem in doživetem duhu.
V Domu nas je obiskal sv. Miklavž v
spremstvu skavtov in občinske Karitas. Ga. Danica Pardo je stanovalcem
predstavila svojo novo knjigo Drobižnice, dogodek pa sta popestrila
glasbenika s Krasa.

gozd na lov za skritim zakladom.
Tako so se snežne radosti razvijale
skozi ves dan, do 15. ure, ko smo se
izmučeni posedli nazaj na minibus
in oddrveli v Ilirsko Bistrico. Čeprav
letos v malo manjšem številu kot
lani, smo se imeli super – skupaj
smo ponovno popestrili počitniške
dni. III Daša Kocjančič, D-L
S potopisnima predavanjema sta
nam polepšala dopoldneva g. Marjan
Uljančič, ki nam je predstavil Poljsko,
in ga. Mira Lenarčič, ki nam je predstavila Jakobovo pot po Sloveniji.
S člani društva Vezi smo skupno izdelovali čajne lučke, z izdelki naših
stanovalcev pa smo se predstavili
na prednovoletnem sejmu v Gozdarskem centru v Postojni. Da pa ni
praznika brez peke, so dokazale naše
stanovalke, ki so pod vodstvom del.
inštruktorice Mateje pekle slastne
piškote in pite.
Božično srečanje so nam pripravili
duhovnik Ivan Tomažič, pevki Tanja
in Tea Vidojevič ter ga. Vojka Pirih.
Na Štefanovo so se stanovalci udeležili slovesne pete svete maše.
Stanovalce so obiskali tudi predstavniki Rdečega križa in Klub študentov
Il. Bistrica, z voščilom in skupinskim
darilom so nas zelo razveselili in nam
zaželeli vse dobro.
Od starega leta smo se poslovili z
novoletno zabavo, za katero so poskrbeli trio Volk Folk, članice plesne
skupine Flip iz Pirana, bistriške Pume
in Društvo podeželskih žena, ki je poskrbelo za slastno domače pecivo.
Vsem iskrena hvala! III Katja Prosen
Boštjančič, DSO Ilirska Bistrica
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Božične počitnice, sneg in veselje v
srcih niso bile edine stvari, ki so polnile dogajanje v Ilirski Bistrici pretekle dni. Spet so na prizorišče prišle
delavnice Action Jackson, katerih
organizator je mladinski klub MKNŽ
in ki so brezplačne. Odvijale so se v
ponedeljek, 27. 12. 2010, in torek,
28. 12. 2010.
V ponedeljek smo se dobili v dvorani
Sokolskega doma, ki se je kaj kmalu
spremenila v lutkovno delavnico, mi
pa v prave lutkarske mojstre. Izdelovali smo lutke iz nogavic in blaga,
nekateri fante pa so si izdelali tudi
starodavni kitajski inštrument. Ko
so še zadnje lutke dobile svoje oči
in vse modne dodatke, smo se razdelili v skupine. Staknili smo glave,
po nekajminutnem posvetu in dobri
vaji smo bili vsi že dovolj pogumni,
da stopimo na oder. Nastopile so
tri skupine in svojo točko odlično
izvedle. Ne samo to, otroška domišljija je daleč presegla tudi začrtane
okvirje. S tem pa se je naš lutkarski
dan počasi zaključil in polni novih
idej smo sklenili, da se srečamo tudi
naslednji dan.
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ZIMSKE TABORNIŠKE MINUTKE

odmevi iz naših krajev

Tako kot nekateri v mrzlih dneh radi
uživajo v varnem zavetju toplega
doma, tako se taborniki pač nikoli
ne odrečemo dobri družbi in smo
se takoj pripravljeni udeležiti tisoč
in ene zabavne dogodivščine. Tako
je bilo v dveh sicer hladnih mesecih
moč zapaziti Ruševce na kar osmih
različnih akcijah!
V predzadnjem novembrskem vikendu so se zvrstili kar trije dogodki.
Dva člana sta se udeležila srečanja
odprave na jamboree v Cerknem.
Svetovni skavtski jamboree je nekakšno mednarodno taborjenje. Zgodi
se enkrat na 4 leta in letos, torej
2011, bo potekal prav v Evropi, in
sicer na Švedskem. V Cerknem se je
zbralo okoli 200 ljudi z željo, da se
pred odhodom v to prelepo skandinavsko državo dodobra spoznajo.
Medtem ko so se nekateri zabavali
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ZAHVALA
V nedeljo, 19. decembra 2010,
smo v Hrušici, v vaškem domu,
starši pripravili delavnice za
otroke in prihod dedka Mraza.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste na
kakršenkoli način prispevali k
izvedbi lepega druženja. Ob tej
priložnosti gre posebna zahvala
»Šimetu«, družini Mavrič ter
družini Conti, ki so poskrbeli za
polne trebuščke, ter NLB in Krajevni skupnosti Hrušica za prispevke za nakup daril. Hvala!
Hrušiški starši

BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2011

v Cerknem, so se drugi na Obali.
Na Debelem Rtiču je potekal posvet Zveze tabornikov Slovenije,
bolj znan kot TaboLabo. Namen
tega srečanja je bil, da se zberemo
taborniki z vseh koncev slovenske
kokoške (seveda ne gre brez naših
super zamejcev), da si izmenjamo
izkušnje, predloge, mnenja in informacije v zvezi z delovanjem naše
prostovoljne organizacije. Tako smo
tudi trije Ruševci s Tabolatorija odšli
nasmejani, bogatejši za nekaj idej in
veseli, da smo tudi sami pripomogli
k spremembam.
Že čez nekaj ur oz. minut smo se
tako iz Cerknega kot z Debelega
Rtiča, predvsem pa iz Ilirske Bistrice
v Koper pripeljali še ostali RSR-jevci.
Zbralo se nas je okoli 80 (s starši,
brati, sestrami in prijatelji vred)! Se
sprašujete, zakaj? V koprski Kolosej
smo si šli skupinsko ogledat taborniško filmsko uspešnico Gremo mi po
svoje. Pa saj to je sijajno! Kot pravi
taborniki smo predelali vsako podrobnost iz filma in ugotovili, da sicer marsikaj ni resnično, a da so nas
lepo predstavili.
Nato smo 11. 12. s starejšimi člani,
GG-ji, v taborniškem domu izpeljali akcijo Tabornik.si. Tam smo se
družili, na voljo smo imeli različne
družabne igre, zunaj smo spoznavali različne taborniške igre, med
tekanjem smo prejemali sončno
energijo, pekli in kakopak tudi jedli
palačinke, si ogledali film in vmes
počeli še marsikaj.
Z našimi mlajšimi nadobudneži,
murni in MČ-ji, bi se 18. 12. morali
podati na ogled praznične Ljubljane
ter lutkovne predstave, vendar nam

jo je vreme tako zagodlo, da smo
bili prisiljeni ostati doma. A kot vedno se je tudi v tem skrivalo nekaj
dobrega. Nekaj ruševk je tega dne
obiskalo naše »sorodnike« skavte, ki
so kot vsako leto pripravili sprejem
lučke miru z Betlehema. Tako smo
se odzvali njihovemu nadvse ljubeznivemu vabilu ter se udeležili sprejema in maše.
Že drugi vikend po novem letu smo
se spet aktivirali in se udeležili Glasa
svobodne Jelovice. Na tem orientacijskem tekmovanju smo 3 ekipe
dosegle sicer ne ravno zavidanja vrednih mest – 13., 10. in 6. A ker vaja
dela mojstra, bomo na naslednji orientaciji zagotovo že veliko boljši. In
če se nam bo sreča nasmehnila vsaj
malo, nas bo mogoče prihodnjič vso
pot spremljalo sonce namesto dežnih kapljic kot tedaj.
V sredini januarja nam je uspelo
izpeljati še eno akcijo, in sicer PipiWawa za mlajše tabornike. Zasnovana je bila tako, da smo se v
soboto, 15. 1., zjutraj podali na lov
na lisico, na cilju seveda zaklad tudi
pojedli in se v tako lepem sončnem
vremenu v celoti razgibali. Po vrnitvi v taborniški dom smo izdelovali
kazala za knjige, okusili naše lastno
pecivo, se navdušeno naučili novih
znanj o prvi pomoči in ognjih, se
zunaj naigrali, gledali risani film, odšli na pravi nočni sprehod in v spomin na koncu prejeli ščipalko za na
rutko. Tako izjemen vikend zlahka
ne gre v pozabo!
Več o vsem najdete na rusevci.si,
facebook.com, twitter.com, v taborniški omarici in vsak petek v taborniškem domu. III Brača Mršnik

STARE SLIKE PRIPOVEDUJEJO ...
Krožni promet v Ilirski
Bistrici že pred 70 leti

Razglednica iz zbirke avtorja

ladurjem in palačo sedanjega Okrajnega sodišča, na stičišču Bazoviške
in Cankarjeve ulice. Sredi bistriškega
krožišča je bila nasajena lipa in krog
nje široka klop, kjer je bilo vedno
dovolj počitka potrebnih domačinov, ki so modrovali o tem in onem
in »kontrolirali promet«. Kot lahko
sami presodimo, je bil prostor zelo
utesnjen. Za krožiščem je bila še
stavba zaporov, z desne pa v cesto
potisnjen zid pred Schoenburgovo
palačo in za njim kar nekaj lepih
smrek. Pa vendar, krožišče je bilo!
Ko se je v vojnem času povečal promet, pred zaporom pa so zgradili
še veliko stražarnico, so krožišče

Dedek Mraz med gasilci PGD Vrbovo

odstranili in lipo posekali! Po vojni
so poskusili obnoviti krožišče in so
postavili prav na to mesto velike
cvetlične posode, ki pa niso dolgo
vzdržale. Tudi porušitev zaporov ni
dosti pomagala. Težki tovarnjaki, še
posebej tisti s prikolicami, so cvetlične posode prav kmalu zmleli.
No, tako smo kljub tradiciji krožišč
ostali praznih rok.
Razglednico je izdal Italijan Francesco Simone, lastnik papirnice in trafike v Cankarjevi ulici (danes stavba
družine Čandek). Po napisu Bisterza
sodimo, da je bila razglednica izdana pred uveljavitvijo imena Villa
del Nevoso, med leti 1927 in 1930.
III Vojko Čeligoj

V veselem decembru so se veselili
tudi otroci iz vasi Vrbovo, nedaleč
od Ilirske Bistrice.
Za razpoloženje, petje in igro je med
mladimi Vrbovci poskrbel zmeraj
dobrodošel dedek Mraz.
Med otroci priljubljeni dobri mož se
je tokrat odzval vabilu prostovoljnega gasilskega društva Vrbovo, ki
trenutno šteje 120 aktivnih članov.
Razpoloženi otroci so v gasilskem
domu Vrbovo svojemu gostu priredili dobrodošlico. Za zahvalo pa
je gost s »hribov« otroke obdaril.
V prijateljskem, predprazničnem
druženju so se otroci in njihov gost
razšli z vzklikom »Vesele božične
in novoletne praznike, imejmo se
radi!« III Petar Nikolič
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2011

odmevi iz naših krajev

Tako kot vsi drugi se tudi Bistričani
radi spogledujemo s sosedi – kaj
imajo oni več kot mi. In seveda ne
bi bilo prav, da zaostajamo. Gotovo
v zadnjem času najbolj občudujemo
Pivko in Postojno, kako so poskrbeli
v svojih mestih za marsikaj, pa tudi
za razna krožiča. Povečani motorni
promet so z njimi uspeli umiriti
in hkrati povečati njegovo pretočnost. V Postojni smo našteli že tri
takšna krožišča, v Pivki imajo resda
le enega, pa tega lepo urejenega z
velikim vodometom, sedaj pa tudi
že z lepim kamnitim napisom PIVKA,
kjer je vsaka črka imena kraja posebej vklesana na samostoječem pokončnem kamnitem kvadru. In vse
je obkroženo z izbranim cvetjem.
Kot se sliši, bomo kmalu dočakali
tovrstne spremembe v motornem
prometu tudi pri nas. Menda so
mere že vzeli kar za nekaj takih krožišč.
»Za trošt« pa povejmo, da smo krožni promet v Bistrici že davno imeli,
pred več kot sedemdesetimi leti. Na
tokratni stari razglednici se lepo vidi,
kako je takšno križišče izgledalo.
Zgrajeno je bilo na pomemnem
prometnem vozlišču med sedanjo
poštno stavbo, staro poštno stavbo,
v katero se je po letu 1922 vselilo
sodišče, Mikulinovo lekarno, Ba-
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KONCERT ANSAMBLA NAVDIH
Znano je, da v kraje, ki so naprej od Trojan, dandanes
ni zdravo hoditi nakupovat rabljene avtomobile. Je pa
tja vsekakor lepo oditi na kakšen koncert ali promocijo kakšnega nadebudnega in mladega ansambla. In
če ima v repertoarju še katero izmed mojih viž, je pa
še toliko bolj prijetno …
Ansambel Navdih, ki je lani na Vurberškem festivalu
nastopal s polko Nekoč pa pravi bom požvižgal, je v
Šmartnem ob Paki jeseni priredil koncert in promocijo svoje prve zgoščenke ter me kot avtorja besedila
povabil tja. Seveda bi bilo zelo nevljudno zavrniti takšno povabilo, zato smo v ustaljeni in preverjeni sestavi zgodaj popoldne odrinili z avtom na dolgo pot.
Ko smo prispeli, smo parkirali poleg dvorane, a ker je
bilo še precej zgodaj, smo skočili še v bližnji bife na
kavo, potem pa še na ogled njihove cerkve. V Šmartnem ob Paki imajo zelo lepo in okrašeno cerkev, tako
da mi je postalo precej žal, da ni babice z nami, ker
bi bila gotovo navdušena. Okrog cerkve pa se razprostira veliko pokopališče, z zelo velikim in visokim
obeležjem vsem padlim borcem v prvi svetovni vojni.
Ob takih ganljivih trenutkih postanem vedno otožen
ob misli, koliko mladih ljudi je v vsej naši bleščeči zgodovini moralo pustiti življenja na premnogih bojiščih
zaradi ducata bolnikov na oblasti …in koliko med njimi
je bilo wunderkindov mojega kova, pa jim ni bilo dano
doživeti niti dvajsete pomladi, da bi lahko svetu dali
mnogo…
Take in podobne sentimentalne misli sem pozneje
potisnil na stran, ko smo iz prvih vrst spremljali koncert. Ansambel Navdih ima pevko Lariso (tista na moji
desni), ki, poleg petja, tudi zelo lepo obvlada prečno
flavto in je tudi na pogled nasplošno zelo fanj dečva.
Med nastopi ansambla Navdih so prireditev popestrili
še ostali ansambli in glasbeni gostje, med njimi tudi
pevec Dani Gregorc (na moji levi), ki ima v šov-programu oponašanje Elvisa Presleya. Nastopa pa bolj po
tujini, tako da ga tu bolj malo slišimo.

Kot je iz priložene fotografije razvidno, se je tudi po zaključku koncerta dogajanje razživelo, najbolj oblegan pa
je bil brez konkurence roste-fraj sod s sladkim muškatom,
ki je bil nerazredčen in supernatural ter kot tak zelo dober
in sladek. Sicer sam med tednom običajno držim strogo
abstinenco zaradi avta, mame in šihta, med vikendi pa se
kdaj človek tudi lahko malo sprosti, a ne? Verjetno ni treba
posebej poudarjati, da so bili glavni sponzorji in financministri dogodka vsi starši članov ansambla, ki so pozneje
s pladnji švigali med obiskovalci ter ponujali domače dobrote, sendviče in piškote.
V temni noči, ko smo se potem utrujeni vračali proti domu,
mi je ata v avtu rekel: »Čuj, sem se pogovarjal z njihovimi
starši. Veš, so vsi rekli, da so jim pomagali pri prvem cedeju, naprej se bodo pa morali vsi znajti pač sami …«. Sem
ga pogledal in mu odvrnil: »Bla, bla … pomagali so jim starši
pri prvem cedeju, pa jim bodo tudi pri drugem, in tudi pri
ta desetem, … ko pa vidijo, da mulci delajo prav! Saj veš po
sebi …«. Nekaj časa je bila v avtu stroga tišina, potem pa
smo na radiu iskali Veseljaka. III M. Vrh

Z BAKLAMI K POLNOČNICI
odmevi iz naših krajev

Kulturno društvo Tuščak z Bača je že tretjič organiziralo pohod z baklami k polnočnici ter s tem
ponovno pričaralo božično vzdušje marsikateremu krajanu Krajevne skupnosti Knežak.
Na večer pred polnočnico smo se zbrali v središču
Bača, kjer nam je prvič do sedaj delala družbo
tudi lepo okrašena smreka. Članice društva so
poskrbele, da smo se okrepčali z domačimi dobrotami in se ogreli s kuhanim vinom. Prišel je
čas odhoda, prižgali smo bakle ter se odpravili
proti cerkvi v Knežak. Med potjo smo si krajšali
čas s petjem božičnih pesmi. Po polnočnici smo
se prav tako polni dobre volje in vzdušja vrnili z
baklami v vas.
Upamo le, da se bo naslednje leto pohoda z baklami udeležilo še več krajanov, ki bi prispevali k
lepšemu pričakovanju Jezusovega rojstva. III Rok
Batista, KD Tuščak Bač
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št. 1 IIIIleto
leto41
Ilirska Bistrica,
01.02.2011
31.12.2008

Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08,
108/09, 80/2011, 106/2010) in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97,
30/98 in Uradni list RS, št. 31/99, Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) je občinski svet Občine
Ilirska Bistrica na 3. seji, dne 27.01.2011 sprejel

SKLEP
o spremembi Zazidalnega načrta
za območje stanovanjske
soseske S13 v Ilirski Bistrici
1. člen
Sprejme se sprememba Zazidalnega načrta za območje stanovanjske soseske S13 v Ilirski Bistrici, ki jo je izdelala Studio3
d.o.o. Ajdovščina pod št. 622-10, v mesecu januarju 2011 (v
nadaljnjem besedilu: sprememba Zazidalnega načrta).
2. člen
Območje spremembe Zazidalnega načrta obsega parcele
št. 1353/114, 1353/327, 1353/329, 1353/330, 1353/331,
1353/332, 1353/333, 1353/352, 1353/353, 1352/362,
1353/364, 1389/3, 1389/4, 1390/3, 1392/4, 1393/2, 1393/3,
1393/5, 1393/7, 1394/2, 1394/5, 1395/3, 1395/6, 1396/1,
1396/3, 1396/5, 1400/1 1400/3, 1400/4, 1400/5, 1401/1,
1401/2, 1401/6, 1402/2, 1405/2, 1406/1, 1406/5, 1406/6,
1407/3, 1407/5 1407/6, 1407/7, 1416/4, 1416/6, 1416/9,
1416/10 in dele parcel št. 1353/340, 1353/351, 1353/363,
1401/5, 1416/3, 1416/11, 1416/18 k.o. Trnovo.

3. člen
V območju spremembe Zazidalnega načrta je določena
nova parcelacija v skladu z načrtom parcelacije.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu Bistrški odmevi in
začne veljati 8.dan po objavi.
Št. 430-57/2010
Ilirska Bistrica, dne 27. 01. 2011
Župan:
Emil Rojc
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PASJI DREKCI

Verjetno se lastniki zemljišč upravičeno pritožujejo nad lastniki psov,
ki, kot pravijo, le-te sprehajajo po
travnikih, njivah in sadovnjakih.
Tako hudo pa spet ne more biti,
saj vse Trnovo ne premore večjega
števila psov, ki bi lahko povzročili
nepopravljivo škodo. Je že res, da
sprejemamo vsakršne zakone podobne tem, ki so tu napisani. Vendar se sprašujem, kdo bo poskrbel,
da bo sporni zakon sploh zaživel. Za
vsako sporno dejanje mora obstajati
dokaz. In kdo bo nadzoroval sicer
dokaj pregledno in ne veliko območje, kot so trnovske mlake?

prejeli smo

Vsekakor za to mora biti pooblaščena oseba, da na mestu samem
kaznuje kršitelja, tako kot to dela
policija. Policija nas kaznuje, glede
na dokazan prekršek. Z radarjem
izmerijo prekoračeno hitrost, z alkotestom mero zaužitega alkohola
in, seveda, če te ujamejo brez pripetega varnostnega pasu, plačaš po
zakonu določeno kazen, če pa plačaš
na kraju samem, je kazen polovična,
modro, mar ne.
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Na tem področju pa je še vedno
mrzla voda, tako kot je na področju
mučenja in zlorabljanja udomačenih
živali, predvsem psov. Od Črnih njiv
naprej tja do samega vrha Milanje
se vijejo ograde, posebej rezervirane samo za ovce. Nad gozdovi in
jasami pa bdijo lovci in, bog ne daj,
da te vidijo s psom, niti na povodcu
ne. Za silo se psa lahko sprehodi tudi
po mestnih ulicah, seveda, če imaš
lopatko in vrečko in pasje iztrebke
pobereš in odvržeš v smetnjak. Na
povodcu pa vsekakor mora biti zaradi lastne varnosti in varnosti vozBISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2011

nikov.
Vendar psi potrebujejo še kaj drugega kot hrano, vodo in verigo okrog
vratu; tako radi pozabljamo na igro,
družabnost, prijaznost in druženje z
ljudmi in drugimi psi.
Sicer pa niti ne vem, kdo so lastniki
parcel trnovskih mlak. Mar ne bi
bilo bolj modro, da se predstavijo in
lastnikom psov razložijo svojo skrb
za nastalo škodo, ki jo povzročajo
psi, ki po zakonu mora biti dokazana
in ovrednotena, da do poplačila
škode lahko sploh pride. Preprosto
objavite, da se želite srečati z lastniki psov, kjer boste postavili svoja
merila, ne pa strašili z zakonom, ki
nima osnove, da bi se uveljavil.
Sovraštvu in netolerantnosti do
psov botruje kakšna zelo stara izkušnja z neprilagojenim psom, ki
vas je prestrašil ali pa celo pogrizel.
Pomislite, mar ni čas, da to breme
stresete s svojih ramen, kajti to je

POZIV
LASTNIKOM PSOV
V neposredni bližini Vrtca Ilirska
Bistrica, predvsem na pločniku
pred vhodom v vrtec, otroci,
starši in zaposleni pogosto naletimo na pasje iztrebke. V želji
po čisti in zdravi okolici vrtca
pozivamo vse lastnike psov, da
ravnajo odgovorno in počistijo
za svojo živaljo.
Vrtec Ilirska Bistrica

ključna ovira, da ne postanete pasji
prijatelji in jim v letu 2011 želite
zdravja in tekanja po mlakah, pa čeprav jih tu in tam malce pognojijo s
svojim lulanjem in kakanjem, kaj več
škode pa tudi ne morejo narediti.
Njive, kjer se prideluje hrana, so tu
izvzete. Tam pa pasji iztrebki res nimajo kaj iskati.
Priložena fotografija pa pripoveduje
drugačno zgodbo. Psi kaj takega niso
sposobni narediti, kajti v teh vrečah
je neprimerno dosti več nesnage,
kot jo lahko povzročijo vsi trnovski
in okoliški psi skupaj. III Neta Vergan

ODGOVOR LASTNIKOM
ZEMLJIŠČ
S pozivom lastnikov zemljišč na trnovskih mlakah, objavljenim v Bistriških odmevih, št. 32, str. 9, se
delno strinjamo, vendar pa tudi za
lastnike zemljišč veljajo zakoni. Bliža
se pomlad, ko boste začeli orati
svoje njive, na žalost pa sledi zemlje,
ki se stresa z gum traktorjev vodijo
po prometnih cestah skoraj do vaših
domov.
113. člen Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS,
št. 56/2008) določa, da preden se
vključi v promet na cesti s kolovozne
poti ali druge zemljiške površine,
mora voznik odstraniti z vozila zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo
vozišče. Za kršitelje je predvidena
globa 250 evrov.
Pa naj zakoni veljajo za vse. III
Lastniki psov

DEJAVNOSTI ZA OTROKE V ČASU ZIMSKIH POČITNIC
OŠ PODGORA, KUTEŽEVO

OŠ PREGARJE

OŠ KNEŽAK

• Ročna dela (pletenje, kvačkanje)
ponedeljek, 21.2.2011 ob 9. uri, v
izvedbi učiteljice Jane Smajla
• Kuharska delavnica
torek, 22.2.2011 ob 9. uri, v izvedbi
učiteljice Brigite Baša Boštjančič
• Likovna delavnica
sreda, 23.2.2011 ob 9. uri, v izvedbi
učiteljice Stanke Benigar

Ponedeljek, 21. 2. 2011,
od 9. do 11. ure:
• Računalniška delavnica (učiteljici
Danica Benigar in Maja Uljan)
• Angleščina skozi igro, pesem,
ples (učiteljici Mirka Valenčič in
Mateja Šepić)
• Likovna delavnica (učiteljici Lucija Poklar in Mateja Maljevac)
• Plesna skupina (učiteljica Metka
Štemberger)

Ponedeljek, 21. 2. 2011,
od 9. do 11. ure:
• Športne igre
• Likovne delavnice

OŠ JELŠANE
• Ustvarjalne in družabne
dejavnosti
torek, 22.2.2011, od 9. do 11. ure;
četrtek, 24.2.2011, od 9. do 11. ure
• Šahovski turnir za učence in
starše
sreda, 23.2.2011, od 9. do 11. ure

OŠ DRAGOTINA KETTEJA
Delavnice v okviru projekta UPI ustvarjalni, podjetni in inovativni
osnovnošolci –
od 21. do 23. februarja

KNJIŽNICA MAKSE SAMSA
• Likovne delavnice za osnovnošolce
21.2.2011 ob 10. uri
• Živ žav za mlajše otroke
22.2.2011 ob 10. uri
• V počastitev obletnice smrti našega največjega pesnika Franceta
Prešerna bo v Knjižnici Makse Samsa
v mesecu februarju na mladinskem
oddelku potekalo reševanje kviza z
naslovom »France Prešeren – Doktor Fig«

SAMOSTAN
• Delavnice za otroke od 1. do 5.
razreda
od 21. do 23. februarja 2011,
od 9. do 13. ure
Potrebovali bomo copate, lepilo,
škarje, malico iz torbe. Skupaj se
bomo pogovarjali, prepevali in
ustvarjali. Informacije in prijave: s.
Urška Lever (031 267421, urska.lever@rkc.si)
• 30-urni tečaj klekljanja
od 21. do 25. februarja 2011,
dopoldanska sk. od 8. do 13. ure,
popoldanska sk. od 15. do 20. ure
Vodi s. Ivanka Trček. Informacije in
prijave: s. Urška Lever (031 267421,
urska.lever@rkc.si)

Na ilirskobistriški enoti Šolskega
centra Postojna so 13. januarja pripravili dan odprtih vrat za učence
devetih razredov osnovnih šol. V
dopoldanskem času so organizirali
predstavitev šole za učence iz bistriške občine, popoldne pa so vrata
odprli tudi za učence iz drugih občin
in njihove starše.
»Ta dan je namenjen učencem, ki
zaključujejo osnovno šolo, da bi
spoznali utrip in življenje na šoli,«
je povedala vodja gimnazije Bojana

Rosina Simonič. Zanje so pripravili
pester program s poudarkom na
izvenšolskih dejavnostih, saj šola
nudi pester program na tem področju. Dijaki pa so pripravili tudi kulturni program z recitacijo pesmi in
petjem.
Šolo v tem šolskem letu obiskuje
184 dijakov, ki se izobražujejo v dveh
srednješolskih programih - gimnazija in tehnik računalništva, ki so ga
odprli pred dvema letoma. Trenutno
imajo na šoli po en oddelek dijakov

iz vsakega programa, podoben vpis
pa pričakujejo tudi v letošnjem šolskem letu.
Na Šolskem centru Postojna,
enota Ilirska Bistrica, bo informativni dan potekal v petek,
11. 2. 2011, ob 11.00 in 15.00
uri ter v soboto, 12. 2. 2011,
ob 9.00 uri, in sicer za oba programa – tehnik računalništva in
gimnazija.
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TENIS KLUB HRUŠICA VZGAJA VRHUNSKI TENIS
V Hrušici že dobro leto dni deluje
Tenis klub Hrušica, ki pod budnim
očesom predsednika kluba Marjana
Križmana ter trenerjev Simone Bradelj in Nejca Kaplja vzgaja mlade
teniške upe, ki že posegajo po vrhunskih rezultatih na pomembnih
tekmah v državnem merilu.
Klub, ki je bil ustanovljen septembra 2009, šteje 22 rednih in sedem
častnih članov, pri Teniški zvezi Slovenije pa je uradno registriral 14
članov, ki se udeležujejo tudi vseh
pomembnejših tekmovanj. Pod okriljem Tenis kluba Hrušica se tako uri
12 mladih članov, med katerimi po
dosežkih najbolj izstopata Matej in
Mark Križman, ki že dve leti tekmujeta v slovenskem merilu (kategorija
U9 in U10), letos pa naj bi se jima
na turnirjih pridružile tudi tri obetavne deklice - Gaja Mihalič Nadoh
ter Nina in Ana Mavrič. V klubu pa
so zelo ponosni tudi na svoje člane
Simono Bradelj, ki tekmuje v slo-

venski teniški ligi, Nejca Kaplja, ki
je aktiven v turnirjih pri članih, in
Rudija Bradlja, ki tekmuje v slovenski veteranski ligi. Klub pa z osmimi
člani sodeluje tudi v primorski ligi
veteranov.
»Tu ne gre zgolj za rekreacijo.

šolstvo in šport

PRAZNIČNI DECEMBER NA OŠ
PODGORA KUTEŽEVO
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V prazničnem mesecu decembru
se je na šoli dogajalo veliko zanimivega. V sredo, 8. 12., smo učenci od
5. do 9. razreda izdelovali božičnonovoletne okraske. Te okraske smo
prodajali na bazarju v torek, 21.12.,
ko nas je obiskal tudi dedek Mraz.
Zanj so se vsi učenci šole zelo potrudili. Nekateri so peli, spet drugi so
igrali igrico o zajčkovi hišici. Tudi vrtčevi otroci so mu rade volje zapeli
in zaplesali. Na koncu je ravnateljica
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2011

povedala nekaj besed in vsem skupaj zaželela vesel božič ter srečno
novo leto.
Dedek Mraz je razdelil darila vsem
otrokom, ki so bili tisti večer med
nami. Ko je odšel, smo imeli učenci
višje stopnje novoletni ples, na katerem smo se zelo zabavali. V sredo,
22. 12., pa smo se učenci od 5. do 9.
razreda udeležili koncerta orkestra
Glasbene šole Ilirska Bistrica, ki nas
je vse navdušil. III Šolski novinarji

Gremo predvsem v smeri vrhunskega športa, saj smo prerasli občinske okvirje,« je povedal predsednik
kluba Marjan Križman.
V zimskem času, od oktobra do
aprila, so za treninge (ti potekajo
dvakrat tedensko) desetčlanske
ekipe mladih upov najeli prostore
telovadnice OŠ Podgrad, izven zimske sezone pa gostujejo na igriščih v
športnem parku Inblue v Hrušici, ki
je v lasti Patrika Križmana. Kot je povedal M. Križman, pa med letošnjo
zimo za treninge mladih uporabljajo
dvorano na Jušičih na Hrvaškem.
Mladi člani se udeležujejo tudi poletnih teniških kampov po Sloveniji.
V poletnem času klub organizira
pod strokovnim vodstvom Simone
Bradelj enotedenski tečaj tenisa za
otroke do 12. leta starosti in če je
zanimanje, tudi 10-urni tečaj tenisa
za odrasle. Junija lani so uspešno organizirali medobčinski turnir mladih
upov, julija pa drugi tradicionalni
turnir Hrušica tenis & beach voley
open. Oba turnirja nameravajo pripraviti tudi letos.
Kot je povedal M. Križman, si klub
prizadeva vključiti tenis tudi v program osnovnošolske športne vzgoje,
zato nameravajo v kratkem ta program predstaviti tudi ravnateljem
osnovnih šol v Ilirski Bistrici, Hrpeljah in na Pregarjah. Na področju
vzgoje mladih teniških igralcev do
14. leta pa klub aktivno sodeluje
tudi s Tenis klubom Ilirska Bistrica in
Tenis klubom Vanganel z Obale.
Več o samih rezultatih, tečajih in
delu kluba pa si lahko preberete
tudi na njihovi spletni strani www.
tenisklub-hrusica.net. III

V NOVO LETO Z NOVIM TRENERJEM	
Trije zaporedni porazi članske ekipe
KK Plama pur v novembru in decembru so s trenerskega stolčka odnesli
trenerja Zupana. Z njegovim delom
bo tako nadaljeval Tomaž Bernot.

Niz treh izgubljenih tekem je bil prehud za zdaj že bivšega trenerja Roka
Zupana, ki je po tekmi v Posočju podal odstopno izjavo, ki jo je upravni
odbor na čelu s predsednikom Bojanom Gorjancem tudi sprejel. Po Zupanovem odstopu je bistriško klop
na tekmi s predzadnje uvrščeno
Ilirijo za kratko zasedel dozdajšnji
pomočnik in nekdanji kapetan ekipe
Martin Novak in na zelo pomembni
tekmi vpisal prepotrebno zmago (87

: 83).
Med skoraj mesečnim premorom, ko
v drugi slovenski ligi ni bilo tekem,
so naši košarkarji zelo kakovostno
trenirali, kar se je poznalo že na prvi
tekmi v letu 2011. Vročo klop, ki jo
je v začetku decembra zapustil Rok
Zupan, je namreč prevzel ljubljanski
strateg Tomaž Bernot, ki je v svoji
dokaj dolgi trenerski karieri vodil že
tudi mlajše ženske reprezentance in
nekaj ekip, ki v ženski košarki spadajo v sam slovenski vrh. Igralci, ki
se jim je poznala zamenjava pri samem delu, so trenerja sprejeli zelo
dobro in so z njegovimi treningi zadovoljni.
Prva tekma pod novim strategom
je bila 15. januarja, ko je v dvorano
pod Kozlekom prišla ekipa Kolpe

storitve
PRODAJA IN MONTAŽA PNEVMATIK
HITRI SERVIS
POLIRANJE VOZIL
GSM: 041 793 116
PREVAJANJE IN LEKTORIRANJE
INŠTRUKCIJE SLOVENŠČINE IN
ANGLEŠČINE
POUČEVANJE RUSKEGA JEZIKA
GSM: 031 718 888
e-pošta: profrank.storitve@gmail.com
Gornja Bitnja 8, 6255 Prem

iz Črnomlja. Fantom se je poznalo,
da se še niso čisto vklopili v sistem
novega trenerja, ampak so vseeno
odigrali zelo solidno srečanje in neugodno Kolpo na koncu tudi premagali ter se tako znova priključili
ekipam, ki krojijo vrh lestvice.
Bistričane zdaj čaka napornih 10
tekem, v katerih bodo poskušali
uresničiti pred sezono zastavljen
cilj – 1. mesto in uvrstitev v 1.B slovensko košarkarsko ligo. Naloga bo
težka, vendar – z dobrim treningom
in borbo na samih tekmah – je vse
mogoče!
Vse, ki ne boste imeli časa za obisk
tekem v dvorani OŠ A. Žnideršiča,
obveščamo, da TV Galeja nudi
posnetke vseh tekem s komentatorjema Tadejem Primcem in Martinom Novakom. Seveda pa še raje
vidimo, da si tekme ogledate v živo
in podprete naše fante, ki vam bodo
po svojih najboljših močeh poskušali povrniti za obisk in čim več
tekem zmagati! Vabljeni torej na
tekme KK Plama-pur. Kdaj so in kdo
je nasprotnik, pa boste zvedeli na
spletni strani www.kkplama-pur.si
in oglasnih deskah po občini Ilirska
Bistrica. III Jakob Bizjak

Vabljeni k sodelovanju!
odmevi@ilirska-bistrica.si
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Mesec november se je začel zelo dobro, saj so naši košarkarji dosegli tri
zaporedne zmage (Ajdovščina, Pingvini, Globus). Žal pa se je ta niz končal s porazom proti zelo neugodni
ekipi Stražišča (73 : 89). V zadnjem
tednu novembra se je kariero žal
odločil zaključiti branilec Tilen Iskra.
Po porazu s Stražiščem sta sledili
dve izjemno težki tekmi. Najprej so
naši fantje v svoji dvorani pred približno 300 gledalci pričakali prvouvrščene Janče. Na trenutke je bila
igra sicer zelo dobra, vendar žal to
ni bilo dovolj in Bistričani so morali
priznati prvi poraz sezone v domači
dvorani (72 : 87). Po težkem porazu
proti Ljubljančanom je ekipa odpotovala v Tolmin in imela na težkem
gostovanju že praktično dobljeno
tekmo, vendar se je na koncu zaradi
prehudih napak v Il. Bistrico vrnila
praznih rok.
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REKORDNA UDELEŽBA NA
LOKOSTRELSKEM TEKMOVANJU
Bistriški lokostrelci smo 16. januarja
2011 organizirali že tradicionalno
tekmovanje, ki se ga lokostrelci zelo
radi udeležijo. Tokrat se je v dvorani
OŠ Antona Žnideršiča zbralo skoraj
250 tekmovalcev iz Hrvaške, Italije
in, seveda, Slovenije.
Tekmovanje je potekalo od jutranjih
ur do večera. Lokostrelci so tekmovali v treh izmenah.
Po končanem tekmovanju so nam
vsi obljubili, da bodo še prišli k
nam.
Doseženi rezultati so bili izvrstni,
medalje so šle v veliko število klubov; tudi domačini smo nastreljali
komplet medalj. Zlato medaljo je
osvojil Dejan Damiš, srebrno Mojca
Iskra, bronasto pa Ana Penko. Z dobrimi rezultati so se izkazali Luka
Dekleva, Josip Maljevac in Matej

Taškar.
Zahvala za izvrstno organizirano tekmovanje
gre v prvi vrsti staršem
mladih lokostrelcev, pa
tudi vsem mladim članom domačega kluba,
ki so pomagali, da je
tekma minila brez težav.
Žal smo tudi tokrat lokostrelci malo zaspali
in nismo poskrbeli za
primerno oglaševanje
tekme. Kljub temu se
Z leve: bronasta Ana Penko, srebrna Mojca Iskra in
zlat Dejan Damiš
je na tribunah zbralo
kar nekaj gledalcev, ki
so z zanimanjem spremljali tekmoin, kdo ve, morda najdemo celo kavanje.
kšnega donatorja, ki nam bo pomaPrihodnje leto se bomo še bolj pogal, da bo tekmovanje izpeljano še
trudili z organizacijo, oglaševanjem
bolje. III Luka Dekleva

šolstvo in šport

TUDI MERJENJE JE LAHKO ZABAVNO
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Na OŠ Antona Žnideršiča izvajamo
že vrsto let tehniške dneve. V jesenskem času smo letos prvič izvedli
tehniški dan z naslovom MERJENJE
za učence od 1. do 9. razreda. Dnevi
so se razlikovali po vsebini in so bili
prilagojeni predznanju učencev.
Učenci so s tem ponovili in utrdili
veliko osvojenega znanja o merskih
količinah, njihovih pretvornikih ter
na konkreten način prikazali različne
merske enote.
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2011

Učenci 6. razreda so v skupinah
tehtali, merili dolžine in čas ter pretakanje tekočin. Dolžino, maso in
prostornino so najprej ocenili, nato
so izmerili dane količine. Veliko so
delali na konkretnih primerih.
Učenci 7. razreda so merili ploščino,
primerjali kotne enote s časovnimi
enotami ter izdelovali model za dolžinsko, ploščinsko in prostorninsko
enoto iz materialov, ki jih najdejo v
svoji okolici. Z ustreznim modelom

so tudi ponovili povezavo med časovnimi in kotnimi enotami.
Učenci 8. razreda so temeljito ponovili dolžinske in ploščinske enote ter
lastnosti večkotnikov.
Učenci 9. razreda so izdelovali žični
model in mreži kocke in kvadra ter
ponovili znanje o površini in prostornini teles.
Delo na tehniških dnevih je potekalo
zelo tekoče, učenci so z veseljem izdelovali modele in računali neznane
količine. Delo je bilo razgibano,
vključevali pa smo veliko praktičnega dela.
Ideja o tehniškem dnevu z naslovom Merjenje je nastala s sodelovanjem učiteljic 1. in 2. triletja ter
učiteljicami matematike v 3. triletju. Že nekaj časa ugotavljamo, da
imajo učenci največ težav pri merskih enotah in njihovem pretvarjanju in da na tem področju izkazujejo
šibko znanje. Tako smo poskušali na
čim bolj konkreten način prikazati
različne merske enote ter zapolniti
vrzeli v znanju. Ker so vsi tehniški
dnevi zelo dobro uspeli, jih bomo
ponovili tudi v naslednjem šolskem
letu. III Nataša Olenik, vodja aktiva
matematike na OŠ Antona Žnideršiča

Ob budnih očesih trenerjev Novaka,
Iskre in obeh Bizjakov Plamini mladci
in kmalu tudi mladinke pridno trenirajo. Plamini mladi fantje še naprej
delo s treningov (potekajo v dvorani
OŠ A. Žnideršiča), ki za nekatere potekajo dvakrat, za nekatere pa tudi
trikrat ali celo štirikrat na teden, pridno prenašajo na tekme, kjer kažejo
zelo uspešne predstave proti svojim
vrstnikom.
V klubu imamo okrog 30 otrok, ki
tekmujejo v pionirskih selekcijah,
vodi pa jih še vedno Martin Novak
ob pomoči Aljaža Iskre ter Jakoba in
Marka Bizjaka. Predvsem je lepo gledati, kako se fantje zabavajo ob igranju z žogo in tako aktivno preživljajo
svoj prosti čas. V samih tekmovanjih
pa so fantje, kot že rečeno, prav

tako uspešni. Selekcija najmlajših
pionirjev (U-10) je prvi del tekmovanja končala na prvem mestu v svoji
skupini z enim samim porazom.

Generali in Petrol

nagrajujeta varne voznike

s trojnim popustom!

V petek, 19. 11. 2010 ob 15. uri je bila otvoritev nove
poslovalnice GENERALI ZAVAROVALNICE v Ilirski Bistrici na
Cankarjevi 2. Pisarna se nahaja zraven lokala Bar Julija
v prostorih nekdanje menjalnice Ilirika.
Vljudno vabljeni

Tudi kategorija fantov starih do
12 let (mlajših pionirjev) ni bila
nič manj uspešna. Dosegli so prvo
mesto v svoji skupini, ki je bila kar
zahtevna, fantje pa so vseeno presenečali z izjemno zanesljivimi zmagami. Seveda je bilo vmes tudi nekaj
porazov, kar pa je vsekakor sestavni
del športa.
Prav tako so solidne predstave kazali dečki do 14 leta (starejši pionirji). Sicer so v svoji skupini osvojili
'le' tretje mesto, ampak moramo
upoštevati, da niti ene tekme niso
izgubili za več kot 6 točk, tako da
so fantje verjetno spoznali, da je
sestavni del športa tudi sreča. V našem košarkarskem klubu pa imamo
seveda še kadetsko ter mladinsko
ekipo, v katerih se počasi že ustvarjajo igralci, ki bi v prihodnosti lahko
igrali v članski sestavi. Kadeti so prvi
del tekmovanja ob solidnih predstavah končali na 4. mestu, medtem
ko pomlajeni mladinski ekipi po prvem delu ni kazalo ravno najbolje (1
zmaga, 9 porazov).
V klubu upamo, da se bo tudi z novim letom še vedno kazalo takšno
zanimanje za igro košarke pri mladih
fantih in hkrati vabimo vse, ki je jim
je všeč ta igra z žogo, da se vključijo
v mladinski pogon KK Plama-pur!
Z letom 2011 pa bomo v treninge
zopet vključili tudi deklice. Mlade
punce, ki si želijo igre košarke, vabimo, da se nam pridružijo na treningih, ki bodo potekali v dvorani OŠ
D. Ketteja, vsak ponedeljek in torek.
Vodil jih bo Jakob Bizjak, na začetku
tudi ob pomoči izkušenejšega Martina Novaka.
Tudi o mlajših kategorijah lahko izveste več na naši spletni strani www.
kkplama-pur.si. III Jakob Bizjak
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2011
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PLAMINI MLADI KOŠARKARJI PRIDNO TRENIRAJO
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ZIMSKA ŠOLA V NARAVI CERKNO
V torek, 11. 1. 2011 smo se šestošolci OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica odpeljali proti Cerknemu. Bil
je namreč prvi dan naše zimske šole
v naravi, ki smo jo vse od začetka
leta nestrpno pričakovali.
Naš urnik je bil zelo natrpan, saj
smo vstajali že ob 7. uri in se takoj
po umivanju in pospravljanju odpravili na zajtrk. Ob 8.30 nas je avtobus
odpeljal izpred hotela proti smučišču in ob 9. uri smo se že veselo
ogrevali na smučeh. Po treh urah
šole smučanja smo pojedli kosilo
in imeli pol ure počitka, nato pa
smo se spet odpravili na smučišče,
kjer smo smučali do 15.30. Ob 17.
uri smo že rahlo utrujeni prispeli v
hotel, kjer je bilo le pol ure časa za
pripravo na plavanje. Po preverjanju plavanja, potapljanju ter igranju
in skakanju v vodo je prišla na vrsto
obilna večerja, ki smo je bili vsi zelo
veseli. Šele uro pred spanjem smo
imeli čas za počitek, pogovor in hrustanje naših slanih zalog od doma.
Učenci smo bili razdeljeni na štiri
smučarske skupine: Rumenjaki,
Orandžada, Zelenci in Plavi vragi, ki

so jih vodili naši učitelji smučanja:
Vesna Boštjančič, Marjana Potepan,
Matevž Sakelšek in Kristina Širca.
Med smučanjem smo se zelo zabavali in vsak dan bolj napredovali.
Poleg smučanja nam bo v spominu
ostal predzadnji večer, ko smo neutrudno plesali v disku, saj smo plesali na različno glasbo – od polke pa
vse do rock'n'rolla in popa.

V zimski šoli v naravi smo se veliko
naučili, se zelo zabavali in se bolje
spoznali. Poleg učiteljev smučanja
sta za nas skrbela razrednika Tadeja
Možina in Romeo Volk, medtem ko
je vse niti v rokah držala učiteljica
Marica Širca. Komaj čakamo, da zapade sneg in svoje znanje pokažemo
svojim staršem! III Deja Dekleva,
Tjaša Klanac iz 6. b in Nika Blokar,
Ajša T. Bazina iz 6. a

šolstvo in šport

Projekt Armalovega sklada za
zdravo pitno vodo v šolah

29

Na OŠ Podgora Kuteževo smo se že drugič prijavili na razpis podjetja
Armal. Pripravili smo načrt dejavnosti, ki naj bi jih izvajali med letom
za ozaveščanje učencev in krajanov o pomenu ohranjanja čistih vodnih
virov.
V letošnjem šolskem letu smo bili izbrani med štiri slovenske šole, ki jih
je podjetje Armal nagradilo s petimi novimi armaturami.
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2011

Učenci predmetne stopnje so že pred
objavo rezultatov o izbiri pridno delali.
Poslikali in popisali so vse vaške zbiralnike vode. Spremljali so kakovost vode
v njih. Popisali so obnovljene vodnjake v
vaseh in zapuščena vaška korita. Posebej
so se potrudili pri izdelavi načrta za varčevanje porabe vode doma in v šoli. Posebna patrola pazi na zapiranje pip v šoli
in obvešča o morebitni preveliki porabi.
Učenci razredne stopnje so se seznanili
z našimi vodnimi viri in vodovodno napeljavo. Najbolj nas skrbi za ohranitev
čistosti reke Reke in pritokov. Odplake iz
hiš so še vedno speljane v potoke. Zanimalo nas je, kdaj bodo tudi iz naših vasi
speljane odplake v čistilno napravo.
V naslednjih mesecih smo si zadali še
veliko nalog. K delu nas je spodbudilo
Armalovo darilo, saj smo na šoli že med
novoletnimi počitnicami obnovili učilnice na razredni stopnji, kjer je končno
pritekla topla voda. III Jana Smajla

UPI – USTVARJALNI, PODJETNI IN
INOVATIVNI OSNOVNOŠOLCI

V tem okviru bomo izvedli krožke
za učence. Začeli bomo z najmlajšimi – v prvi triadi – kjer bomo na
njim prilagojen način izvabili in razvili naravnanost k iskanju boljšega.
V sproščenem in zabavnem vzdušju
bodo otroci pobudniki in ustvarjalci
dogajanja. Učenci druge triade bodo

iskali področja, ki bi jih sami želeli izboljšati, zbirali bodo koristne in raznovrstne ideje ter preizkušali meje
svojega uma. Prepričani smo, da
bo njihovo ustvarjanje pripomoglo
k še boljšemu počutju vseh na šoli.
Nestrpno že pričakujemo inovacije,
ki nam jih bodo ponudili učenci zadnje triade. Z njimi bomo šli še korak dalje – pripravili bodo pravi mali
poslovni načrt. Če bo mogoče, bodo
svoje zamisli lahko tudi izvedli in v
resničnosti preizkusili, ali delujejo.
Občutljivost za probleme v naši okolici, izmišljanje novih in drugačnih
idej, sodelovanje z drugimi, zmožnost izvedbe ideje in uresničevanje
predlogov izboljšav … vse to je pomembno, ko želimo napredovati in
koristno delovati tako v poklicnem

Ure pravljic in gledališki abonma v
jelšanskem vrtcu in šoli

V tem letu smo v jelšanskem vrtcu
začeli z urami pravljic. Izvajamo jih
enkrat mesečno v popoldanskem
času. Ure pravljic obiskujejo otroci,
stari od 3 do 6 let. Namenjene so
predvsem otrokom, ki ne obiskujejo vrtca, vabljeni pa so tudi vr-

tčevi otroci. Na urah pravljic otroci
spoznavajo nove in stare pravljice,
se o njih pogovarjajo, jih lutkovno
uprizarjajo, dramatizirajo, rišejo po
vsebini … Poleg tega se učijo nove
pesmice, plešejo ob glasbi, izdelajo razne izdelke in se igrajo. Brez

kot v zasebnem življenju. Če se s takšnimi izzivi srečamo kot odrasli, se
večkrat ne znajdemo in čutimo skrb,
ali se bomo upali in zmogli izpostaviti ter aktivno delovati v svetu. Lažje
je, če smo ustvarjalnega razmišljanja
vajeni, če smo se naučili ideje jasno
oblikovati in jih v skupini z drugimi
dodelati. Nenazadnje je vzpodbuda
tudi to, da smo idejo kdaj že poskušali uresničiti in da smo doživeli
uspeh. Možnost za take dobre izkušnje ponujamo vsem učencem, ki jih
to področje zanima in že komaj čakamo, da se naše ustvarjalno, podjetno in inovativno druženje začne.
III Ines Celin (OŠ AŽ), Metka Šestan
(OŠ DK), Gordana Fatur in Alenka
Volk Penko (OOPZ Il. Bistrica)

telovadnice pa si skoraj ne znamo
predstavljati našega druženja. V njej
se razgibavamo, igramo rajalne in
gibalne igre in se učimo premagovati sami sebe. Vrtec je namenjen
vsem otrokom. Prav iz tega razloga
smo začeli s to dejavnostjo. Želimo
približati pravljični svet tudi otrokom izven našega vrtca, saj to pomembno vpliva na razvoj bralnih
navad in jim tako pomaga pri opismenjevanju in medsebojnem spoznavanju.
Druga novost, ki smo jo začeli v letošnjem šolskem letu, je gledališki abonma. Zahvaljujoč staršem
vključuje prav vse otroke v vrtcu
in učence naše šole. 4. februarja si
bomo ogledali tretjo od štirih lutkovnih igric Srečni Kraljevič. III Strokovne delavke vrtca
Vse starše predšolskih otrok, rojenih v letu 2005, obveščamo,
da bo vpis v 1. razred na naši
šoli potekal 1. februarja oz. po
dogovoru v mesecu februarju.
Vabljeni!
Vodstvo OŠ Jelšane
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šolstvo in šport

Kako doseči, da bodo podjetniške
lastnosti cenjene? Kako se naučiti
vseh potrebnih veščin, da bomo
uspešni? Kako opogumiti ljudi, da
si bodo upali premišljeno tvegati?
Na OŠ Antona Žnideršiča in OŠ Dragotina Ketteja smo se iskanja odgovorov na zgornja vprašanja resno
lotili, zato smo se v sodelovanju z
Območno obrtno-podjetniško zbornico Ilirska Bistrica priključili projektu UPI.
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BOŽIČNO-NOVOLETNE DELAVNICE NA PREGARJAH
V mesecu decembru smo poleg
mnogih dejavnosti, ki so potekale
na naši šoli, izvedli tudi delavnice za
predšolske in šolske otroke. Delavnice so bile izvedene 20. in 21. 12.
2010 ob 17. uri. V ponedeljek, 21.
decembra, so otroci uživali ob igrici
Kako živali pospravijo Snežnik. Igrico
sta otrokom odigrala animatorja iz
igralske skupine Tri peresa.
V torek, 22. decembra, so otroci
prisluhnili pravljici Beli medvedek,
kam greš, nato pa so ustvarjali na
delavnicah in izdelali različne novoletne okraske. Otroci so uživali in se
zabavali.
V petek, 24. decembra, je učence
OŠ Pregarje obiskal eden od treh
dobrih mož, ki nas običajno presenetijo v decembru. To je bil dedek
Mraz.
Najprej smo imeli pouk. Nekaterim
učencem se na zadnji šolski dan
pred novoletnimi počitnicami nikakor ni ljubilo početi karkoli v zvezi s
poukom, a vseeno so napeli moči in
se potrudili.

Po malici smo se tradicionalno obdarovali med seboj, dobili smo manjša
darila. Četudi niso bila preveč dragocena, smo bili veseli, saj smo dobili nekaj od prijateljev. Končno je
napočil čas za prireditev. Pripravili
smo kratek kulturni program, v katerem ni manjkalo pesmi, plesa in,

seveda, tudi igrice ne. Po končanem
programu je v naš večnamenski prostor stopil dedek Mraz, ki nas je vse
obdaril s čudovitimi, uporabnimi
stvarmi. Na koncu smo se še s prijatelji iz drugih vasi poslovili in stopili
v novoletne počitnice. III Novinarji
OŠ Pregarje

šolstvo in šport

VESELI DECEMBER NA OŠ TONETA TOMŠIČA KNEŽAK
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December je prijeten čas dogodkov,
čas, ki je namenjen družini, prijateljstvu in vsem, ki so nam blizu. December je bil prijeten čas dogodkov
tudi na OŠ Toneta Tomšiča Knežak,
saj so se pri nas zvrstile nekatere zanimive praznične dejavnosti.
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2011

Na naši šoli smo decembrsko
vzdušje začeli 14. 12. 2010, ko smo
za šolske otroke pripravili popoldanske ustvarjalne delavnice. Otroci so
si oblikovali obeske za novoletna
drevesca, okraske iz kokic, okrašene
smrečice za na mizo, voščilnice ter

lončke za svečke. V sredo, 22. 12.
2010, pa nas je obiskal dedek Mraz,
ki so se ga razveselili predvsem najmlajši otroci. Otrokom je razdelil
darila na proslavi, ki so jo s svojimi
nastopi popestrili vrtčevi in šolski
otroci ter igrica Sovica Oka. V četrtek, 23. 12. 2010, smo z učenci 1.,
2., 3. in 4. razreda odšli v Ilirsko Bistrico, kjer smo si v Domu na Vidmu
ogledali baletne nastope otrok. Sledil je obisk knjižnice Makse Samsa.
Najprej so nam knjižničarke zaigrale
igrico o pričakovanju Božička. Nato
so se otroci razdelili v dve skupini in
si izdelali novoletno voščilnico ter
Božička iz papirja.
S tem obiskom pa prazničnega decembra pri nas še ni bilo konec. Pred
odhodom na počitnice smo se v petek, 24. 12. 2010, na malo drugačen
način poslovili od koledarskega leta.
Na razredni stopnji smo si izmenjali
simbolična darila, na predmetni stopnji pa so dan zaključili s srečelovom in oddajo Naša šola ima talent,
na kateri se je vsak razred predstavil
s svojo točko. III Martina Samsa

VIZIJA, MOŽNOSTI IN DELO Z NADARJENIMI UČENCI

Marsikatera osnovna šola ima delo
z nadarjenimi učenci med prednostnimi nalogami. Način dela ni
predpisan, zato vsaka šola išče svoj
model. Rešitve iščejo v okviru kadrovskih in finančnih zmožnosti.
Veliko šol poroča o težavah. Težave
se še posebej pojavljajo na majhnih
šolah, kjer je otrok manj, manj je
sredstev in manj primernega kadra.
Ministrstvo za šolstvo je dalo navodilo, da večino dela z nadarjenimi
poteka pri pouku. V višjih razredih
osnovne šole pouk že poteka diferencirano, poleg tega so učitelji
dolžni prilagajati delo učencem, ki
imajo učne težave. Torej delo z nadarjenimi učenci prinaša dodatne
obremenitve učiteljem. Na drugi
strani tudi uspešnejši učenci v anketah sporočajo, da so prekomerno
obremenjeni z glasbeno šolo, športnimi udejstvovanji, projekti, nastopi, tekmovanji ...
Izkušnje kažejo, da se učenci radi
udeležujejo drugačnih oblik učenja
izven šole, da sami izbirajo temo, pri
kateri aktivno sodelujejo, raziskujejo in ustvarjajo. Zelo radi se družijo z drugimi nadarjenimi učenci, s
takimi, ki imajo podobne interese in
so na podobni intelektualni razvojni
stopnji.
Pomembno je tudi kontinuirano
druženje nadarjenih otrok, da jim
damo čas, da se med sabo dobro
spoznajo, pridobijo občutek varnosti in vzpostavijo trdne prijateljskih
vezi. Nekatere šole se že pohvalimo
z dobrimi rezultati, ki bi jih radi delili z drugimi. Sinergija dela se kaže
med učenci in strokovnimi delavci.
Namenskih sredstev za delo z nadarjene učence ni veliko, vendar izkušnje kažejo, da se z nekaj oz. z malo
sredstvi da organizirati nepozabna
doživetja za učence in učitelje. Šole
poskrbijo za materialne stroške in
motivacijo strokovnih delavk. Nosilci stroškov prevoza in nočitev so

do sedaj bili starši.
Šolske svetovalne delavke smo konec novembra 2010 ravnateljem
osnovnih šol iz Ilirske Bistrice predstavile trenutno situacijo pri delu z
nadarjenimi učenci. V občini imamo
identificiranih 87 učencev. Kaj jim
lahko ponudimo? Organiziramo
različne krožke, delavnice, dneve
dejavnosti, jim damo posebne zadolžitve, vključujemo v tekmovanja
in prireditve, kjer lahko pokažejo
svoj talent. Naj omenimo, da smo
do sedaj uspeli z dvodnevnimi tabori, kjer so učitelji sodelujočih šol
ponudili široko paleto delavnic z naravoslovnimi, glasbenimi, športnimi,
likovnimi, jezikovnimi vsebinami,
matematično/logičnimi,
gledališkimi, fotografskimi, socialnointerakcijskimi in drugimi vsebinami.
Vendar bi jim radi ponudili še več.
Izvedli bi strokovno vodene in prilagojene oglede dejavnosti, zavodov
v občini (npr. policijske postaja, gasilnega doma, uspešne tovarne ali
obrtne delavnice, R 94, tiskarne,
čistilne naprave …). V tem okviru bi
jim prestavili lahko znamenit observatorij na Reki, delovanje Regijskega
parka Škocjanske jame in še kaj.

Želimo si ponuditi »študijsko izmenjavo« v okviru občine, pri kateri bi
izbrani učenci preživeli pri svojem
vrstniku nekaj dni, z njim obiskali
pouk in nato pripravili poročilo za
gostujočo šolo in za šolo, iz katere
prihaja.
Ravnatelji so dali popolno podporo
za izvedbo ponujenih programov v
okviru občine. Obljubili so, da bodo
predstavili ideje in delo z nadarjenimi učenci novemu županu in Občini Ilirska Bistrica, ki bo morda, kot
nekatere sosednje občine, namenila
del sredstev za spodbujanje takega
dela z mladimi. Organizatorji si želimo, da bi bila Občina naš enakovreden partner, pa tudi tega, da bi
si stroške študijskih dejavnosti v bodoče enakomerno porazdelili.
Vsi otroci, nadarjeni pa še bolj, so
potencial za bodočnost. Verjetno si
vsi želimo, da bi naši otroci radi in s
ponosom delali v in za domači kraj.
Ali si tega res želimo, bi radi ohranjali in nadaljevali klene korenine
svojih delovnih in ustvarjalnih prednikov?! Čas je, da jim to pokažemo.
III Darinka Dekleva, svetovalna delavka in koordinatorica za delo z
NAD učenci

NADALJUJE SE PRVENSTVO V
DVORANSKEM NOGOMETU
Po enomesečnem premoru se nadaljuje prvenstvo v dvoranskem nogometu (futsalu).
Člani, ki tekmujejo v tretji ligi pod
imenom novega sponzorja ekipe
KROVSTVO ŠLOSAR ROBERT, so v
enakovredni igri naredili v končnici
tekme preveč napak in izgubili proti
ekipi ANKARAN.
Ekipa U 18 je v zelo oslabljeni zasedbi gostovala v Izoli in iztržila en
neodločen izid in en tesen poraz
proti gostiteljem. Fantje so igrali
borbeno, disciplinirano, vendar
je odločila »kratka klop« na naši
strani.
Ekipa U 21 gostuje v nedeljo v Kobaridu, naslednjo nedeljo, 30. 1.ob
18. uri pa igrajo fantje doma proti
vodilni ekipi iz Sodražice.
Ekipa U 15 NK PLAMA, ki jo vodi naš

trener A. Kalc, je zaključila s predtekmovanjem in čaka na ugoden
razplet, ki jo vodi v finalne tekme,
na zadnjem turnirju v Tolminu.
V zimski ligi je v vodstvu ekipa AVTOSHOP, tekme pa si lahko ogledate
ob nedeljah popoldan v telovadnici
OŠ AŽ.
Podrobnosti lahko pogledate na naši
spletni strani www.futsal-bistrica.
com. III Vojko Kalc
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2011
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Leta 2000 je bil sprejet Konceptu
za delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli. Šole so nadarjenim ali talentiranim otrokom
in mladostnikom dolžne, poleg rednega šolskega dela, ponuditi še
posebej prilagojene programe in
dejavnosti.
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Obeležili 135 let Kettejevega rojstva
Skupina kulturnikov iz Ilirske Bistrice je 19. januarja v rojstni hiši
Dragotina Ketteja s poezijo in cvetjem obeležila 135 let pesnikovega
rojstva.
Kako smo Bistričani vzeli Ketteja za
svojega priča dejstvo, da smo po
njem poimenovali osnovno šolo,
pred njo postavili njegov doprsni
kip, njegovo ime nosi ena od mestnih ulic, po njem poimenovali
bralno značko za osnovnošolce, pohodniško pot med Ilirsko Bistrico in
Premom, nekdaj je njegovo ime nosila zdaj že ugasla občinska nagrada
za kulturo, z datumom njegovega
rojstva pa smo vselej začeli tudi občinski mesec kulture, ki je trajal do
konca februarja.
V lanskem letu nam je 33. občinski
mesec kulture, katerega organizator
je bila Območna izpostava Javnega
sklada za kulturne dejavnosti Ilirska
Bistrica, financirala pa ga je Občina
Ilirska Bistrica, postregel z 18 kulturnimi dogodki z različnih področij

kulturnih dejavnosti, teh dogodkov
pa si je ogledalo okoli 2.000 obiskovalcev. V skupini kulturnikov na
sliki so tudi edini trije še živeči, ki so
bili člani odbora, ki je začel 1. me-

sec kulture pred davnimi 34 leti, in
sicer: Darinka Žbogar, Zala Šajn in
Vojko Čeligoj. III Igor Štemberger,
koordinator izpostave JSKD Ilirska
Bistrica

kultura

PREDSTAVITEV FOTOGRAFA MARJANA KREBLJA
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V petek, 21. februarja, je Knjižnica
Makse Samsa v sodelovanju z bistriško izpostavo JSKD gostila uspešnega ustvarjalca vizualnih medijev
Marjana Kreblja, ki je domači javnosti na zelo izviren in svojevrsten
način že drugič zapored predstavil
stvaritve preteklega leta, ki jih je
ujel v fotografski objektiv.
Marjan Krebelj, po poklicu sicer
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2011

arhitekt, se preživlja
s fotografijo, multimedijo in grafičnim
oblikovanjem. Na letošnji
predstavitvi,
imenovani »Fotografije '10«, je predstavil
samostojno projekcijo
fotografij in ostalih vizualnih projektov lanskega leta. Projekcijo
je spremljala glasba
in avtorjeva tekoča
beseda, ki je polna hipnih asociacij, bogata
s subjektivnimi interpretacijami, ki so utemeljene s primeri in
natančnimi citati, kar
Marjan Krebelj potrjuje avtorjevo vsestranskost in razgledanost. Temelj predstavitve so bili
lanski, žanrsko zelo obarvani, lokalni
in državni dogodki, preko katerih je
avtor predstavil svoje razmišljanje o
svetlobi in se tako poigraval z različnimi tehnikami svetlobe in sence.
Sam pravi, da je »svetloba govorica,
ki ima svoje besedišče in slovnico.
Treba se jo je učiti, nadgrajevati in

razumeti.« Za zgled postavlja Tanizakija Junichiro, enega najbolj prevajanih japonskih piscev minulega
stoletja, sicer avtorja znamenitega
eseja Hvalnica senci, v katerem Tanizaki poudarja mehki svet estetike,
poln senc, ki ga je v naši Zahodni civilizaciji premalo.

Generacijsko različni obiskovalci,
ki so do zadnjega kotička napolnili
knjižnico, so uzrli izkušnjo mladega
ustvarjalca, ki je predstavil svoje prizadevno delo in njegovo posledico
– notranje zadovoljstvo, ki ga ne
morejo prinesti redni dohodki in šolske ocene, ampak samo ustvarjalno
delo, ki temelji na samouresničevanju. Kljub vsemu je avtor poudaril tudi trdo realnost ustvarjalnega
dela - (pre)nizke avtorske honorarje,
ki so prej stalnica kot izjema našega
prostora. Takšni večeri bi morali biti
pogostejši, vsekakor pa ni to avtorjev zadnji.
Pod taktirko akademske operne
pevke in profesorice solopetja Janje
Konestabo sta v premoru večera zarisala melodije Staša Frank in Aleks
Fatur, pevski duet Glasbene šole Ilirska Bistrica. III Rok Smrdelj

OBUDITEV NOVIH KUHARSkIH BUKEV

Na predstavitvi knjige z leve: Uroš Ahačič, Vili Gombač, Ivan Simčič in Slavica
Smrdel

dreja Zamejica, so prvič izšle leta
1850 in so bile do leta 1900 petkrat
ponatisnjene, vse do danes pa se
nanje ni spomnil nihče več. Vendar
pa knjiga nima le zgodovinske vrednosti, pač pa je pomembna tudi z
jezikovnega vidika. Je namreč primer prve moderne slovenščine, ki
se je tedaj začela uporabljati, saj
se je le dve leti pred njenim izidom
uporabljala še bohoričica.

NAJLEPŠA NOČ, BOŽIČNA NOČ

Cerkveni mešani pevski zbor Zvon iz
Ilirske Bistrice je skupaj z gosti 9. januarja pripravil tradicionalni božični
koncert , ki je v cerkev sv. Jurija pritegnil številne poslušalce.
Pevcem Cerkvenega mešanega zbor
Zvon, ki ga že vrsto let vodi zborovodkinja Damjana Kinkela, so se
letos na koncertu, ki so ga poimenovali »Najlepša noč, božična noč«,
pridružili pevci mešanega pevskega
zbora Tabor Kalc 1869 iz Knežaka

pod vodstvom Katje Bajec, občinstvo pa je navdušil tudi otroški pevski zbor Zvonček, ki ga vodi Anija
Janežič. Čarobno božično vzdušje
sta pevcem pomagali pričarati tudi
Melita Ana Maček, ki je odigrala
nekaj čudovitih skladb na orglah, in
Klementina Tominšek na violini. Ob
koncu so nastopajoči združeni v en
zbor zapeli še za ta čas nepogrešljivi
skladbi »Sveta noč« in »Ave Marija«. III

»Največja poslastica te knjige je jezik. Razlika s sodobnimi kuharskimi
knjigami je velika, saj ima ta knjiga
dušo,« je dejala kulinarična strokovnjakinja Slavica Smrdel, ki je tudi
sama izdala kuharsko knjigo Navdih. Kot je ugotovila ob prebiranju
knjige, so ljudje takrat precej bolj
živeli z naravo, zato je vsem priporočila, naj poskusijo skuhati kakšno
jed po receptu iz te knjige.
Predstavitve knjige v Knjižnici Makse
Samsa, ki jo je vodil Ivan Simčič, se
je udeležil tudi Uroš Ahačič, predstavnik založbe Avrora, ki je knjigo
izdala. Povedal je, da so se s takim
projektom srečali prvič in da je bila
priprava faksimil s tehničnega vidika
precej zahtevna, vendar pa so veseli, da so se odločili za izdajo.
Gombač je knjigo posvetil svojemu
prapradedu Potepanu in njegovi
ženi Mariji, ki je knjigo uporabljala
in tako tudi pripomogla, da se je
ohranila do današnjih dni. Da je bil
Nadoslav Potepan velik ljubitelj literature in slovenske besede, priča
tudi bogata zapuščina knjig, s katerimi je ravnal zelo skrbno in jih tudi
obnavljal, zato se jih je veliko ohranilo vse do danes. Nekaj teh knjig je
razstavljenih tudi v knjižnici in bodo
na ogled do 20. februarja.
Prireditev, ki sta jo pripravila Knjižnica Makse Samsa in bistriška izpostava JSKD, je s pesmijo popestrila
pevska skupina Kmečkih žena iz Ilirske Bistrice, obiskovalci pa so lahko
poskusili tudi nekaj jedi, ki jih je Slavica Smrdel pripravila po receptih iz
Kuharske bukve. III
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Pred kratkim je izšel ponatis 160
let stare kuharske knjige »Nove kuharske bukve ali nauk, nar boljši in
nar imenitniši jedila brez posebnih
stroškov perpraviti«, za katerega
je zaslužen Vili Gombač, sicer prapravnuk Nadoslava Potepana Škrljovega iz Doljnjega Zemona.
Knjigo je namreč lepo ohranjeno
našel med prapradedovo bogato
zapuščino in se odločil, da jo zaradi
njene kulturno-zgodovinske vrednosti ponovno obudi.
»Ko sem pred nekaj meseci izbrskal
še nekaj ostankov knjižne zapuščine
mojega pra pradeda, mi je pod roko
prišla drobna knjižica brez platnic,
razvezane vezave in obrabljenih,
delno preperelih listov. Presenečen
sem ugotovil, da gre za zelo staro
kuharsko knjigo. Delno ohranjen
uvod knjige z začetnicami pisca A.
Z. nosi letnico 1849. Po internetnem
raziskovanju sem ugotovil, da gre za
prevod kuharske knjige iz nemškega
jezika, ki je po Valentinu Vodniku
leta 1799 druga kuharska slovenska knjiga,« je zapisal Vili Gombač v
uvodu ponatisa.
»Nove kuharske bukve«, avtorja An-
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POTOVANJE K SEBI
Osrednja dejavnost Mladinskega
kluba Nade Žagar so glasbeni koncerti, kljub temu pa so v petek, 21.
januarja, svoje prostore ponudili
Aleksandru Borenoviću, znanemu
bistriškemu literarnemu umetniku.
Na literarnem večeru je avtor na satirično-ironičen način s pomočjo gostujočih recitatorjev predstavil svoj
ustvarjalni opus.
Aleksander Borenović je verze začel
kovati že v nižjih razredih osnove
šole, ko so nastajale hudomušne
pesmi. Sledila so raznorazna obdobja ustvarjanja in stagnacije, vse
dokler ni v osemdesetih letih prejšnjega stoletja doživel ustvarjalne
renesanse. Spoznal je, da je poezija
njegova življenjska sopotnica. Takrat
se je začel aktivno vključevati v urbano kulturo in s kolegi ustanovil
Kulturno društvo Zgbljena legija, v
katerem predseduje še danes. Bil je
soavtor številnih odmevnih projektov, med njimi Brkinske tragedije in
Rijove note. Deloval je tudi v Literarnem društvu Ilirska Bistrica. Slednje
je leta 1997 izdalo njegovo zbirko
komičnih zgodb Nasveti za dolgo,

zdravo, moralno in pošteno življenje, v soavtorstvu z Dejanom Ujčičem in Matejem Šnajdrom. Kljub
temu da njegov ustvarjalni opus
obsega poezijo, pripovedna dela ter
dramatiko, ostaja večina njegovih
del neobjavljenih, kakšen drobec
pa se je vseeno znašel v literarnem
zborniku Stopinje ali v literarnomladinskem glasilu Večerna debata.
Svojo ustvarjalno pot danes nadaljuje v KUD Literativa.
Borenovićev svet poezije kroži med
dvema poloma: na eni strani zastopa zabavno poezijo, v kateri se
skrivajo drobci raznih modrosti in
življenjskih resnic, prekritih s satiro. Na drugi strani pa odkrivamo
racionalno-eksistencialno poezijo, v
kateri avtor izpostavi temeljna filozofska vprašanja, preko katerih spoznava svojo esenco in išče resnico,
če ta sploh obstaja.
Večer je otvoril Rok Smrdelj, ki je
predstavil avtorjevo biografijo in del
ciklusa Potovanja. Sledila je točka z
elementi gledališča, v kateri je Luka
Butinar v vlogi duhovnika odigral parodijo na cerkvene obrede. Pesnica

kultura

Društvo Ahec iz Jasena pripravilo
kar tri božične koncerte
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Društvo Ahec iz Jasena je v prazničnih in ponovoletnih dnevih organiziralo tri božične koncerte, ki se jih je
udeležilo veliko ljudi, na njih pa so
se predstavile številne pevske skupine in glasbeniki.
Prvi božični koncert se je, tradicionalno, odvijal v cerkvi sv. Joahima
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2011

v Jasenu, 26. decembra. Kot vedno
je bila mala cerkev nabito polna,
večer pa so popestrili Oktet Jasenski pevci, ki ga vodi Saša Boštjančič,
Bistrške škuorke, ansambel Nostalgija ter instrumentalni trio Bistrc
z vokalnim kvartetom in otroškim
zborčkom jasenskih otrok – te je

Aleksander Borenović je predstavil
svoj pesniški opus

Maja Turković pa nas je popeljala v
poglavje Nekdje daleko, sestavljeno
iz desetih pesmi, napisanih v ijekavščini. Med recitatorji je posegel
tudi avtor, ki se vse bolj vrača k sebi
– zato je literarni večer nosil naslov
»Potovanje k sebi«.
Borenović ni izdal še nobene pesniške zbirke, saj pravi, da bo v svojem
življenju izdal le eno, in sicer ciklus
Potovanja, ki nastaja že od leta
1993. Ko bodo pesmi zložene v celoto, bodo Potovanja izšla v knjižni
obliki. Upajmo, da čim prej. III Rok
Smrdelj

za nastop pripravila Magdalena Logar. V Jelšanah, 8. januarja, je polna
cerkev prisluhnila prazničnim napevom Cerkvenega mešanega pevskega zbora Jelšane, Oktetu Jasenski
pevci, Kvartetu Utrip, Triu Volk Folk,
ansamblu Nostalgija ter Instrumentalnemu triu Bistrc z vokalnim kvartetom in otroškim zborčkom. Zadnji
koncert pa se je odvil 15. januarja v
bistriški cerkvi sv. Jurija, kjer se je –
poleg prejšnjih skupin – s svojim nastopom izvrstno predstavila Pevska
skupina Studenec, ki jo vodi Irena
Rep. Program je z utrinki iz širše
etnološke dediščine praznovanja
božiča, novega leta in ponovoletnih
dni povezovala Nataša Ujčič.
Predsednik društva, Niko Dodič, je
ob izvedbi izrazil zadovoljstvo, saj
je pomembno, da praznične dni
proslavimo tudi z druženjem in pesmijo. Društvo je nastopajoče po
vsakem koncertu pogostilo – za to
gre zahvala pevkam MePZ Ahec iz
Jasena. III

Bistrške škuorke na državnem
srečanju ljudskih pevcev in godcev
V soboto, 20. 11. 2010, je v Laškem
pod naslovom Pevci nam pojejo,
godci pa godejo potekalo državno
srečanje pevskih in godčevskih skupin. Prireditev je gostil Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti. Letošnjega
državnega srečanja so se udeležile
tudi domačinke – Pevska skupina
Bistrške škuorke, ki so v Laškem zastopale primorsko regijo in se predstavile z dvema ljudskima pesmima
z Bistriškega.
Skupine za letošnje državno srečanje je na podlagi ogledov šestih regijskih srečanj, ki so bila v Ormožu,
Črenšovcih, Zabukovju, Litiji, Ilirski
Bistrici in v Ravnah na Koroškem,
izbrala državna strokovna spremljevalka, ga. Jasna Vidakovič s svojimi
sodelavci.
Pot do državnega srečanja pa ni
bila enostavna. Bistriške škuorke so
se pred tem namreč morale prebiti
skozi rešeto dveh predizborov. Tako
so naprej nastopile na območnem
srečanju, ki je potekalo 17. 7. 2010 v
Brestovici pri Komnu. Tam so bile na
podlagi strokovne ocene ge. Katje
Šetinc, violinistke, pevke in dobre
poznavalke ljudskega izročila, izbrane v ožji krog skupin, ki so se nato
16. 10. 2010 udeležile regijskega
srečanja ljudskih pevcev in godcev
Primorske. Na regijskem srečanju,
ki je bilo letos organizirano v Ilirski
Bistrici, je izbor potekal pod budnim
očesom, predvsem pa ušesom ge.
Jasne Vidakovič, strokovnjakinje na
področju ljudskega glasbenega iz-

ročila. Na podlagi njene strokovne
ocene so bile Bistrške škuorke izbrane za predstavnice Primorske na
državnem srečanju v Laškem.
V Laškem se je predstavilo štirinajst
skupin in posameznikov iz različnih krajev Slovenije s po dvema
pesmima ali vižama. Nastopile so
pevke iz Žižkov, pevke Trstenke iz
Podlehnika, pevke iz Rogatca, s harmoniko se je predstavil Janez Pezdirc, iz Čenturja v Slovenski Istri pa
je bilo slišati godca z diatonično harmoniko – Palmira Krmaca. Pristno
fantovsko petje so razgrnili pevci iz
Šentruperta, pevci Kopači, Fantje s
Preske, pevci iz Globokega in skupina Paridolske korenine. Med Paridolci sta se predstavila Viki Novak
na klarinetu ter Ivan Robič na har-

moniki. Nastopili sta tudi dve mlajši
skupini, in sicer Mlada Zarja iz Račne
na Dolenjskem ter štirje mladi godci
na diatonično harmoniko, klarinet,
gosli in kontrabas, ki se družijo v
Alpskem godčevskem sestavu ARS
Ozara.
V Laškem so tako letos tako zazvenele pesmi Bele krajine, Primorske,
Gorenjske, Istre, Dolenjske in Kozjanskega. Srečanje ni imelo tekmovalnega značaja, ampak je šlo za
predstavitev posameznih slovenskih
pokrajin skozi ljudsko glasbo. Poslušalci, ki so napolnili dvorano, so bili
navdušeni. Večer je minil v prijetnem vzdušju in dobri volji, zaključil
pa se je z druženjem vseh nastopajočih in s prepevanjem pesmi dolgo
v noč. III

Razstava bo na ogled do konca meseca februarja

Konec januarja je bistriški slikar Rajko Kranjec, dolgoletni predsednik Likovnega društva Franceta Pavlovca iz Ilirske Bistrice, v
baru Julija (nekdanji Baladur) na ogled postavil svoja likovna dela iz zadnjega ustvarjalnega obdobja. Tokrat se predstavlja s
krajinskimi motivi v akrilni tehniki.
Ljubiteljski slikar Rajko Kranjec se je javnosti
prvič predstavil konec leta 1997 in do danes
pripravil že 24 samostojnih likovnih razstav,
seveda pa je sodeloval tudi na številnih skupinskih razstava v okviru bistriškega likovnega društva in tudi drugod. III
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kultura

LIKOVNA RAZSTAVA
RAJKA KRANJCA
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FD GRADINA LETO ZAKLJUČILO Z NASTOPOM NA ŠTAJERSKEM
Dan po Božiču smo se člani FD odpravili proti Štajerski, kjer smo gostovali pri KUD FRANC ILEC LOKA
ROŠNJA. Na povabilo naših prijateljev, ki so gostovali pri nas na našem
letnem koncertu, smo nastopili v
Staršah na dobrodelnem koncertu.
V Staršah so nas pričakali prijazni
gostitelji. Presenetili so nas z dobrim kosilom in, ker se človek s polnim želodcem dobro počuti, se je
tudi nam razvezal jezik, tako da smo
začeli obujati spomine na srečanje
pred tednom dni pri nas. Rekli so,
da jim je bilo lepo pri nas. Tudi nam
je bilo takrat prijetno pri duši, ko
smo breme koncerta vrgli s sebe in
se podali na klepet in spletanje vezi
prijateljstva z novimi znanci.
Gospod Malek, predsednik društva,
nas je priganjal k odhodu, kajti za
nas so pripravili pester program.
Odpeljali smo se na Ptujsko goro,
kjer smo si ogledali prečudovito

baziliko Matere Božje in se nato podali proti Ptuju. Povzpeli smo se na
Ptujski grad in si ogledali notranjost.
Vstopnino nam je plačala občina
Starše. Po kratkem sprehodu skozi
staro jedro mesta Ptuj in prečkanju
mogočne Drave smo se odpeljali v
Starše. V veliko veselje nam je bilo
nastopiti na njihovem vsakoletnem
dobrodelnem koncertu, ki je bil zelo
dobro obiskan, saj se ga je udeležilo
okrog 800 ljudi.
Nastopili smo s spletom tržaških

plesov. Bili smo edina folklorna skupina. Lepo nam je bilo nastopiti med
samimi znanimi imeni, kot so Elda
Viler, Saša Lendero, Rok Žlindra,
Štirje kovači, Novi spomini… Mi pa
smo s seboj pripeljali mlado pevko

Nova sezona – novi izzivi

kultura

Predsednica FD Gradina Mira Kirn in
župan občine Starše Bojan Kirbiš
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Po končanih poletnih počitnicah
smo člani in članice Mešanega pevskega zbora Tabor Kalc 1869 iz Knežaka v novo, že 17. sezono začeli s
sodelovanjem s Prostovoljnim gasilskim društvom iz Zagorja pri Pivki.
Na prireditvi, ki so jo v septembru
Zagorci pripravili v čast 100. obletnici delovanja njihovega društva,
smo zapeli Gasilsko himno in tako
prispevali svoj delček k slovesnosti.
Mladi, petja željni, pa smo v sezono
uradno zakorakali v oktobru, ko smo
na občnem zboru nekoliko spremenili in na novo razdelili nekatere
funkcije v društvu. Potekala pa je
tudi obvezna debata o nadaljnjem
delu društva in zbora v letošnji sezoni.
Konec oktobra je zbor nastopil na
dobrodelnem koncertu v kneški
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2011

osnovni šoli. Nato pa so že sledile
priprave na božični koncert v Knežaku. Koncert smo že tradicionalno
organizirali prav na božič, pridružile
pa so se nam še pevke Ženskega
pevskega zbora Tuščak Bač, mlade
članice Dekliškega pevskega zbora
Plejade iz Ajdovščine ter domačinka
Gaja Udovič.
Januarja smo se z veseljem odzvali
povabilu CePZ Zvon iz Ilirske Bistrice
in v začetku meseca sodelovali na
božičnem koncertu v cerkvi svetega
Jurija.
Kaj pa v nadaljevanju sezone? V
našem programu zagotovo ne bo
manjkal nastop na reviji Primorska
poje, z veseljem pa se bomo odzvali
na povabila drugih zborov in pripravili še kak zanimiv dogodek v domačem kraju. III Jana Biščak

Aliteo Širca. Z nami je bil tudi Matjaž
Vrh , ki so ga kar trikrat omenili kot
avtorja izvajanih melodij. Koncert se
je zaključil s pesmijo Sveta noč, ki
smo jo vsi skupaj zapeli.
Polni vtisov smo se zahvaljevali za
povabilo, ampak našega druženja
še ni bilo konec. Povabili so nas v
svoje društvene prostore. Tam nas
je obiskal tudi župan občine Starše,
g. Bojan Kirbiš, ki nam je izrekel dobrodošlico v njihovih krajih in izrazil
željo po nadaljnjem sodelovanju in
srečanju pri nas. Obljubil je, da se ga
bo udeležil tudi on in obiskal našega
župana. Držali ga bomo za besedo.
Druženje se je nadaljevalo ob dobri
hrani, kapljici, plesu in petju pozno v
noč. Ob slovesu smo si obljubili, da
se zopet srečamo in zaplešemo in si
tako izmenjamo šege in navade domačih krajev. Upam, da bomo kljub
recesiji zmogli izpeljati to srečanje
in še učvrstiti vezi med nami in našimi prijatelji s Štajerskega. III Za FD
Gradina – Mira Kirn

ZDRAVSTVENI DOM
ILIRSKA BISTRICA
Referat za zdravstveno vzgojo

PREVENTIVNE DELAVNICE
ZA ODRASLE V PRVI
POLOVICI LETA 2011

PODGRAJSKA SEKCIJA
KORONARNEGA DRUŠTVA
PRIDOBILA DEFIBRILATOR

ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG
•
•
•
•

10. 02. 2011 ob 20. uri
10. 03. 2011 ob 20. uri
07. 04. 2011 ob 20. uri
12. 05. 2011 ob 20. uri

DEJAVNIKI TVEGANJA ZA SRČNO-ŽILNE BOLEZNI
15. 02. 2011 ob 20. uri
15. 03. 2011 ob 20. uri
12. 04. 2011 ob 20. uri
10. 05. 2011 ob 20. uri

ZDRAVA PREHRANA
•
•
•
•

1. srečanje: 22. 02. 2011 ob 20. uri
2. srečanje: 24. 02. 2011 ob 20. uri
3. srečanje: 01. 03. 2011 ob 20. uri
4. srečanje: po dogovoru

TELESNA DEJAVNOST
• 1. srečanje: 03. 03. 2011 ob 20. uri
• 2. srečanje: 08. 03. 2011 ob 20. uri
• 3. srečanje: 10. 03. 2011 ob 20. uri

ŠOLA HUJŠANJA
• 1. srečanje: 12. 03. 2011 ob 20. uri
Šola hujšanja poteka 2-krat tedensko 16 tednov.
Pred vključitvijo v šolo hujšanja je potrebno obiskovati delavnice o zdravi prehrani in telesni dejavnosti!
Delavnice bodo potekale v učilnici za zdravstveno vzgojo v
Zdravstvenem domu Ilirska Bistrica. Lepo prosim, da se za
udeležbo v delavnicah predhodno prijavite po tel. s štev. 05
711 21 32 (Andreja) ali v tajništvu ZD na tel. št. 05 711 21 40
(Polona).
Vsak 1. petek v mesecu od februarja do maja bomo med 8. in
10. uro dopoldne, v avli Zdravstvenega doma, izvajali meritve
krvnega tlaka, sladkorja in orientacijsko tudi holesterola.
Pozivamo tudi vse osebe, ki so iz Ljubljane povabljene v program SVIT, da se vabilu odzovejo! V kolikor želijo dodatne
informacije oziroma potrebujejo pomoč, prosimo, da nas pokličejo ali nas osebno obiščejo.
Za referat za zdravstveno vzgojo:
Andreja Rebec, dipl. san. inž.

Osnovna šola Rudolfa Ukoviča Podgrad je bogatejša za nov prenosni defibrilator, ki ga je pridobila
podgrajska sekcija Koronarnega društva Postojna.
Podgrajska skupina Koronarnega društva Postojna, ki jo vodi Emil Novak, se namreč srečuje
v telovadnici osnovne šole v Podgradu. Ker pa telovadnico uporabljajo tudi številna druga društva,
športniki in krajani, so se odločili, da aparaturo,
ki pri srčnem zastoju rešuje življenja, namestijo
v šolski objekt. Poleg tega je Podgrad tudi precej
oddaljen od Ilirske Bistrice in je taka nujna pomoč
nadvse dobrodošla. Defibrilatorje je koronarnim
društvom po Sloveniji doniralo podjetje Krka iz
Novega mesta.
Na šoli so pripravili tudi prikaz uporabe defibrilatorja, na katerega so bili poleg članov Koronarnega
društva povabljeni vsi uporabniki telovadnice. Delovanje aparata je predstavila dr. Jana Jenko, specialist družinske medicine, pomagala pa ji je med.
sestra Virginija Benigar.
Dr. Jenko je številnim udeležencem nazorno opisala postopek oživljanja in uporabo defibrilatorja
tudi praktično prikazala na lutki. Zdravnica je poudarila, da je pri srčnem zastoju zelo pomembno,
da čim prej začnemo z oživljanjem, saj s tem
zmanjšamo poškodbe možganov in vseh organov
ter povečamo možnost preživetja osebe. Pri tem
nam je lahko v veliko pomoč laični oz. prenosni
defibrilator, uporaba katerega je zelo preprosta,
saj nas sam vodi skozi postopek oživljanja.
Zbrane je pozdravil tudi ravnatelj OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad Milan Dekleva, ki je povedal, da
bodo prikaz uporabe defibrilatorja na šoli ponovili
15. maja ob Dnevu druženja vseh generacij. III

BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2011

SO CIALNO V ARSTVO IN z dravj e

•
•
•
•
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DRUŠTVO ZDRAVLJENIH ALKOHOLIKOV

SO CIALNO V ARSTVO IN z dravj e

Veseli december
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Za nami je december, poln druženja,
veselih dogodkov in obdarovanj.
Čeprav veliko ljudi misli, da brez alkohola ni zabave, se pošteno moti.
Veseli december smo pričeli s skupščino kluba v Novi Gorici. Tu smo se
srečali z ostalimi klubi Primorske in
Notranjske. Klub Nova Gorica je priredil po končano skupščini večerjo,
ples z glasbo in tombolo. Naši člani
so se tu srečali s prijatelji, izmenjali
mnenja in se pozabavali.
Obiskal nas je tudi Miklavž, ki nas je
obdaroval s polnim peharjem dobrot in s tem popestril eno izmed
naših srečanj. Organizirali smo tudi
novoletno zabavo v gostišču Dolenjski potok, kjer smo se veslo zabavali
in plesali do jutranjih ur.
V prihodnjem srečanju smo vsi
člani kluba obiskali razstavo jaslic v
Hodnikovem mlinu. Na razstavi je
sodeloval tudi naš član s svojimi jaslicami, ki jih je izdelal sam. S svojimi ročno izdelanimi figuricami je
tudi nas obdaril za božič.
Zadnje srečanje v mesecu smo si
popestrili s tombolo, ki smo si jo
sami pripravili. Članice kluba so nas
pogostile s pecivom in v tako prijetnem vzdušju in veselem duhu smo
zaključili leto.
Leto, ki je pred nami, nam prinaša
nove izzive, s katerimi se bomo takoj
poprijeli in si skušali naša tedenska
druženja popestriti z novimi idejami
in dobro voljo. Združili bomo svoje
želje, ideje in skupaj vse to tudi realizirali.

Kako okolje vpliva na človeka,
da seže po alkoholu
Med slovenskimi narodnimi pesmimi je na desetine pesmi, v katerih človeka spodbujamo k pitju.
»Miha stara kljuka, pit' se ga ne
upa, mi pa ponavadi pijemo ga
radi.« Naše okolje je pitju naklonjeno, človeka mnogokrat spodbuja
in kar sili, naj pije.
Slovenci smo znani kot narod, mimo
katerega ne gre nobena stvar, da ne
bi bila zraven pijača (rojstvo, praznovanja, sestanki, … smrt). Imamo
pa tudi dobre pogoje za rast trte
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2011

in izdelovanje vina in slivovke. Vse
to dobro pridelujemo in tudi popijemo.
Okolje s svojimi družbenimi normami je tudi velik krivec, ki človeku
omogoča pitje in ga uspava s prepričanjem, da je to čisto nedolžna
omama. Lahko se tudi javno ponašaš, da si bil pijan in da ga lahko tvoj
organizem veliko nosi. Te ugotovitve
lahko do neke mere prenesemo tudi
na nekatere poklice, kjer je pitje zelo
v navadi (gradbeništvo, gozdarstvo,
delavci na cesti, poslovni ljudje, pri
katerih se službeni pogovori odvijajo ob reprezentančni pijači ipd.).
Poveličevanje pitja je tudi krivo, da
se ljudje ne zmenijo za grozotne posledice alkoholizma, dokler jih ne
občutijo na svoji koži ali ob svojcu –
alkoholiku.
Za vse vrste zdravstvenih težav iščejo
ljudje več nasvetov kot za alkoholizem. Prosti čas, ki ga ima človek,
marsikdo izkoristi z obiskovanjem
lokalov in pivskim užitkom.
Zadnja desetletja je industrija omogočila tudi ceneno proizvodnjo velikih količin alkoholnih pijač, ki so
cenovno dostopne predvsem mlademu človeku. Prav potreba po cenenem in nezdravem užitku z ene
strani in pa nesposobnost, da bi
ljudje znali najti radost v zdravem in
pametnem življenju z druge strani
sta najbolj opazni. Tudi to so vidiki,
ki so sokrivci za alkoholizem.
Velik del k pitju alkohola lahko pripomore tudi družina, kjer je nezdravo ozračje, kjer sta si zakonca
odtujena, otroci nezaželeni, starši
lagodni in nepripravljeni za žrtve.
Taka družina vzgaja čustveno nezrele ljudi, to pa je pogoj za rast
omamnih odvisnikov.

Velika večina otrok dobi prvi
kozarec pijače ravno iz rok
staršev. Le redki pa otroku
razložijo, da človek od pitja
lahko postane alkoholik.
Zelo veliko otrok v svojem
odraščanju vidi svoje starše
opite. Zelo veliko je družin, v
kateri je eden ali oba starša
alkoholika, in zamislite si njihov vzgojni vpliv na otroke.
Nekateri podatki kažejo,
da do 40 % otrok iz takšnih
družin postane odvisnih od
alkohola.
Nekatere skupine mladih ljudi (srednješolci, študentje) se zdrzne nad
tem, kako govorijo o pitju, ta jim
predstavlja vrednoto. Nad tem bi se
lahko naša družba zamislila.
Srečamo lahko še mnogo prikritih
oblik alkoholizma, med njimi tudi
alkoholike izobražence, za katere
mislimo, da bi morali ravnati bolj razumno kot tisti, ki niso toliko šolani.
Pa alkoholiki na visokih položajih:
zdravniki, duhovniki.
Pri pitju in posledicami pitja niso
pomembni poklic, izobrazba in položaj. Le na to vpliva, kako vpadljiv
oziroma prikrit je alkoholizem pri
tem ali onem.
Zastavimo si naslednja vprašanja:
Je mož navaden zmeren pivec? Se
ga napije samo slučajno v družbi?
Je res morda že alkoholik? Nekaj ni
prav z menoj! Preveč pijem. Alkoholik pa menda še nisem?!
Komur se v dnu srca pojavijo ta
skrivna vprašanja, ga pečejo kot žerjavica. Mnogokrat si ne more odgovoriti nanje, ampak niha sem in tja.
Ko pa je pri hiši hudo, je ženi jasno:
»Alkoholik je!« Tako ne bo šlo več
naprej. Trezen in skesan mož pa ji
zatem spet pričara nekdanje lepe
dni in po tiho sama sebi govori: »Saj
ni slab človek! Družba ga je zapeljala
v pijačo.«
Mož, ki pije, tudi sam niha, vendar
mnogo manj. Prepričan je, da je z
njim vse v redu, le malo ga popije,
kot vsi drugi in le kdaj pa kdaj se ga
polasti strah, da ni res tako. Samo
malo alkohola je potrebno, da je ta
strah utopljen. III terapevtka Jasmin
Tomažič

S SRCEM PROTI ZASVOJENOSTI
Z delovanjem je začela na novo
oblikovana sestava Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti v občini Ilirska Bistrica.
Predsednik te skupine je Toni
Rojc, namestnica predsednika
Erika Vrh, zaposlena v občinski
upravi Občine Ilirska Bistrica. Člani
lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti so ravnatelji
vseh sedmih osnovnih šol v občini
Ilirska Bistrica, Vrtca Il. Bistrica, Gimnazije Il. Bistrica ter posamezni
predstavniki različnih institucij v
občini Il. Bistrica: Centra za socialno delo Il. Bistrica, Območnega
združenja Rdečega križa Il. Bistrica, Kluba študentov Il. Bistrica,
Zdravstvenega doma Il. Bistrica,
Društva »Pot«, Policijske postaje
Il. Bistrica.
Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti je posve-

tovalno telo župana. Poglavitni cilj
te skupine je delovati z namenom
preprečevanja vseh oblik zasvojenosti, še posebej z drogo, med mlajšo
in starejšo populacijo na območju
občine Ilirska Bistrica. Ta skupina bo
izvajala različne dejavnosti, ki bodo
ciljne skupine seznanjale z oblikami
zasvojenosti in jih skušale odvrniti
od nje.
Odločili smo se, da bomo govorili o
vseh vrstah zasvojenosti in občane
Ilirske Bistrice ozaveščali o posledicah in problematiki. Moramo se
zavedati, da zasvojenost v občini
narašča, ne samo pri nedovoljenih
substancah, ampak tudi pri dovoljenih (alkohol, tablete, internet). Radi
bi poudarili, da se ta problem »pometa pod preprogo«.To pomeni, da
nihče noče govoriti o tem.
Zato bomo v Lokalni akcijski skupini
spregovorili o tem na okroglih mi-

zah, raznih predavanjih in delavnicah. Radi bi pozvali vse občane, da
nam prisluhnete in se udeležite tovrstnih aktivnosti. Prepričani smo,
da bomo s skupnimi močmi rešili
vsaj delček tega problema in posamezniku, ki ima težave s tem, dali
upanje, da obstaja izhod. Vemo,
da je srečevanje mladih z drogo
eden od problemov sodobne
družbe, ki mu moramo nameniti
več pozornosti kot doslej.
Z našimi dejavnostmi želimo pomagati mladim in staršem pri iskanju in oblikovanju pozitivnih
osebnostnih lastnosti in razvijanju
sposobnosti uspešnega reševanja
stisk in problemov, pri vzpostavljanju dobrih medsebojnih odnosov
in krepitvi ter razvoju zdravega,
pozitivno naravnanega ter kakovostnega načina življenja. III Toni
Rojc in Erika Vrh

Center za socialno delo Ilirska Bistrica se je v sodelovanju z Občino
Ilirska Bistrica v decembru odločil
otrokom popestriti veseli december
s prireditvijo »Obisk Božička«.
Božiček je tokrat obiskal otroke,
vključene v Dnevni center Sonček
ter otroke iz Ilirske Bistrice, ki ne
morejo živeti pri svojih starših in
so nameščeni v rejniške družine v
druge kraje v Sloveniji.
»Obisk Božička« je potekal v prostorih Centra za socialno delo Ilirska
Bistrica v petek, 10. 12. 2010. Po
pozdravnih besedah direktorice centra za socialno delo Kristine Zadel
Škrabolje so otroci odšli v poseben
prostor, kjer so jih sprejele Božičkove spremljevalke Snežinke in jim
pripravile zanimive kreativne delavnice. Otroci so izdelovali voščilnice,
nato so si pripravili vsak svoj novoletni kozarček s posebno dekoracijo.
Medtem ko so otroci ustvarjali, so
njihovi odrasli spremljevalci poklepetali v drugem prostoru in skupaj z
otroki nestrpno pričakovali Božička.
Otroci iz Dnevnega centra Sonček
so Božičku pripravili še poseben
plesno-glasbeni sprejem. Zapeli so
božične pesmi in nato na malo modernejše ritme tudi zaplesali. Za iz-

vedbo programa so pred prireditvijo
pridno vadili v popoldanskem času,
ki ga skupaj preživijo v Dnevnem
centru Sonček.
Božiček je bil nad sprejemom navdušen, otroke je pohvalil in jim zaželel vse dobro tudi v naslednjem letu.
Nato se je odločil, da bo obdaril kar
vse, tako tiste zelo pridne kot tiste
malo manj pridne otroke.
Prireditev »Obisk Božička« je dosegla svoj namen, to je druženje otrok
iz različnih okolij in vzpostavitev
stika otrok, ki živijo v rejniških družinah, z vrstniki iz domačega okolja.

Poleg »Obiska Božička« je v decembru na Centru za socialno delo potekala tudi akcija obdarovanja otrok iz
socialno ogroženih družin.
Sredstva za darila so prispevali različni donatorji, ki se jim Center za
socialno delo Ilirska Bistrica ob tej
priložnosti iskreno zahvaljuje. Posebej se Center za socialno delo Ilirska
Bistrica zahvaljuje županu Občine
Ilirska Bistrica, ki je z donatorskimi
sredstvi omogočil izvedbo prireditve
in s tem pokazal svoj čut za potrebe
in želje »naših« otrok. III Center za
socialno delo Ilirska Bistrica
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2011
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DOBRRODELNA GESTA BISTRIŠKE OBČINE
Ob koncu leta 2010 je Občina Ilirska
Bistrica sredstva, namenjena za nakup novoletnih voščilnic, podarila
Varstveno delovnemu centru Koper, enota Ilirska Bistrica in društvu
Sožitje. Dobrodelne geste so se v
obeh društvih izjemno razveselili.
»Tovrstne donacije omogočajo VDCju izvajanje dodatnih programov, ki
uporabnikom prinašajo nova znanja in izkušnje ter bogatijo njihova
doživljanja. V lanskem letu smo s
sredstvi, ki so bila zbrana na dobrodelnem koncertu Iz srca za srce,
izvedli štiridnevni tabor pri Novakovem mlinu in celodnevni izlet na
Bled. Vsebine letošnjih dodatnih
programov bodo odvisne od želja
in interesov uporabnikov in pa od
višine donatorskih sredstev. Občini
Ilirska Bistrica se za donacijo toplo

Varovanci Varstveno delovnega centra Koper, enota Ilirska Bistrica

Vaše prispevke nam
lahko pošljete
do 20. v mesecu
na e-naslov:

SOC IALNO V ARSTV O IN zdravje

odmevi@ilirska-bistrica.si.
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POSTANITE ČLANI
IN PROSTOVOLJCI
RDEČEGA KRIŽA!

Člani društva Sožitje iz Ilirske Bistrice na izletu na gradu Miramare

zahvaljujemo, saj ta gesta dokazuje
zanimanje in podporo naši dejavnosti,« so sporočili iz bistriške enote
VDC Koper.
»Vsakih donatorskih sredstev smo
zelo veseli. Pomenijo nam veliko.
Zelo smo zadovoljni in hvaležni, da
se je Občina Ilirska Bistrica odločila
del sredstev podariti našemu druBISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2011

štvu. Pred kratkim smo prenovili
kuhinjo, ki jo uporabljajo naši člani,
in nekaj sredstev bomo porabili za
nakup nove kuhinjske opreme. Preostanek pa bomo namenili za društveno dejavnost, kot so razni izleti,
delavnice in podobno,« je povedal
predsednik društva Sožitje Ilirska Bistrica Boris Frankovič. III

Vabimo vse ljudi dobre volje,
da v letu 2011 postanete člani
Rdečega križa in se pridružite
prostovoljcem in prostovoljkam,
ki nesebično pomagajo ljudem v
stiski.

Pridite na naše združenje
v Dom upokojencev,
na Bazoviški 28 (nad Oranž
barom) ali nas pokličite po
tel. s št. 041 233 194.
Veliko ljudi še potrebuje našo
pomoč!

Klub študentov Ilirska Bistrica

NOVI MESECI, NOVI IZZIVI
V decembru je Kšib s svojo akcijo
ozaveščanja zabeležil Svetovni dan
boja proti aidsu, s predstavo Nekoč
je živela bela roža je sodeloval na
Miklavževanju, ki se je dogajalo na
Placu, v okviru veselega decembra
je organiziral ustvarjalne delavnice,
mladim pa pripravil nepozaben »frizeraj žur« in organiziran prevoz na
tradicionalni Božični rock koncert.
Ker so december tudi študentje začutili kot dobrodelnega, so z manjšimi darili obiskali Dom starejših
občanov ter organizirali dobrodelno
akcijo za socialno ogroženo družino
iz Ilirske Bistrice. Ves trud in prizadevanja so se vsekakor izplačala,
študentom pa lahko izrečemo izjemne pohvale, saj so v svoji akciji za
družino zbrali 400 evrov.
Aktivisti Kluba študentov za nove
mesece tega leta pripravljajo številne projekte. Trenutno je veliko
pozornosti namenjene zbiranju podpisov proti Zakonu o malem delu.
Na to temo se je konec januarja
organizirala tudi okrogla miza, na
kateri so povabljeni gostje obiskovalcem predstavili ključne značilnosti, razloge za in proti uvedbi novega
zakona.
V mesecu februarju bodo študen-

tje poskrbeli tudi za
obeležitev
kulturnega meseca, hkrati
pa začenjajo z novim
projektom, s katerim bi radi približali
rekreativno vadbo
vsem občanom. V
dvorani
osnovne
šole Antona Žnideršiča bodo namreč
vsako drugo soboto
potekala
športna
predavanja, na katerih bodo strokovnjaki
z določenega področja z obiskovalci delili svoje izkušnje in
športno znanje. Na
športne tečaje so
vabljeni vsi športni navdušenci in tisti, ki si želijo vzljubiti to dejavnost.
Tečaji bodo prilagojeni popolnim
rekreativcem, poleg predstavitve
teoretičnega dela pa bodo vodeni
tudi praktični prikazi in treningi s
strani strokovnjakov. Spoznavali
bomo teme, kot so pomen prehrane
in gibanja, pravilno ogrevanje, kako
preprečevati poškodbe, kako pridobivati kondicijo, osnove košarke,
osnove nogometa, fitnes vadba in
prehrana, osnove plezanja, osnove
borilnih veščin itd. Udeležba na predavanjih je brezplačna, znanje, ki
ga boste pridobili, pa bo zagotovo
imelo izredno vrednost, saj vas bo
navdušilo k aktivnemu preživljanju

prostega časa in temu posledično
boljšemu načinu življenja.
Vabljeni na:
• 5. februar – predstavitev fakultet: ob 10.00 uri družboslovne smeri, ob 13.00 uri
naravoslovne smeri, sejna
soba na Jurčičevi,
• 12. februar – športno predavanje: Pomen ogrevanja, kako
pridobiti vzdržljivost, kako
preprečiti poškodbe (ob 15.00
uri) in rekreacija (od 16.00 do
18.00 ure, dvorana OŠ Antona
Žnideršiča),
• 21. do 25. februar – šolske
počitnice: ustvarjalne delavnice, filmski večer, zabava na
snegu,
• 26. februar – športno predavanje: Fitnes – vadba,
prehrana (ob 15.00 uri) in rekreacija (od 16.00 do 18.00
ure, dvorana OŠ Antona Žnideršiča).
Več info na Kšibovem fb-profilu ter
spletni strani www.ksib.si. III Doris
Komen

Vabljeni k sodelovanju!
odmevi@ilirska-bistrica.si
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naši mladi in najmlajši

Če je bil mesec december na Klubu
študentov predvsem praznično
obarvan, bodo prvi meseci novega
leta v znamenju kulture, izobraževanja in športa.
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PESTER DECEMBER V KNJIŽNICI
Leto 2010 smo v Knjižnici Makse
Samsa zaključili z različnimi dogajanji za mlajše in tudi starejše otroke.
Ker je v zadnjem času tudi v naši
knjižnici med mladimi čutiti povečan
trend prebiranja knjig z vampirsko
vsebino, smo starejšim osnovnošolcem pripravili delavnico z zelo
zanimivim naslovom »Vampirski
duh v knjižnici«. Za čim bolj vampirsko vzdušje na teh delavnicah
je skupaj z organizatorkama Vlasto
in Katarino poskrbela tudi delavka
knjižnice Nada Koritnik, ki nam je s
svojimi ilustracijami resnično pričarala pravo vampirsko izbo.
Na delavnicah smo spoznavali zgodovinska dejstva o teh krvosesnih
bitjih in njihove simbole, pogovarjali
smo se o vampirskih knjižnih uspešnicah, reševali kviz… V nadaljevanju
so se udeleženci delavnic med seboj
pomerili v risanju ogljenih vampirskih likov in motivov ter pri pisanju
vampirskih zgodb. Lastnici najboljše
risbe in zgodbe sta bili tudi knjižno
nagrajeni. Vsi likovni izdelki in pa
tudi nagrajena vampirska zgodbica
je še vedno na ogled na mladinskem
oddelku naše knjižnice.
Čeprav je čas šolskih počitnic običajno čas, ko otroci odmislijo obveznosti in svobodno uživajo v

trenutkih brezdelja in igrivosti, se je
delavnice udeležilo zavidljivo število
osnovnošolcev. Iz njihovih vedrih,
zadovoljnih obrazov in pogovora je
bilo razbrati, da so na delavnici resnično uživali.
Kot že vrsto let doslej pa smo tudi
letos v času prednovoletnih počitnic poskrbeli za mlajše otroke in
organizirali ustvarjalno delavnico
primerno njihovi starosti. Z željo po
druženju in ustvarjanju se je v naših
prostorih zbralo veliko število otrok.

Izdelovali smo izdelke, značilne za ta
letni čas. Otroci so pridno delali in
ustvarjali z velikim zanimanjem. Na
koncu so domov odnesli vsak po nekaj izdelkov in si z njimi okrasili svoje
domače kotičke.
V mesecu februarju bo v Knjižnici
Makse Samsa v počastitev smrti največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna potekalo reševanje
kviza z naslovom »France Prešeren
– Doktor Fig«. Vabljeni! III Vlasta
Kirn, Knižnica Makse Samsa

naši mladi in najmlajši

Mišek, kužek, starši … v vrtcu OŠ Podgora Kuteževo
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Mišek Stanislav v nahrbtniku vsak
vikend potuje k izbranemu otroku. V
ponedeljek se vrne v vrtec, da nam
pripoveduje in nas zabava s svojimi
dogodivščinami. Otroci mu radi prisluhnejo, se mu nasmejejo, ga vzaBISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2011

mejo v naročje in ga »pocrkljajo«.
Pravljice v naši pravljični hiši oživijo
s pripovedovanjem iz ust staršev, ki
nas vedno znova pritegnejo in nam
ponudijo drugačnost (mama deklice
Alje, Ajdanova in Nenina mama …)

Obiskal nas je očka deklice Nine,
ki nam je ob slikah pripovedoval o
potovanju v Ameriki. Ogledali smo
si velik živalski vrt na prostranih
površinah z različnimi zanimivimi živalmi.
Očka deklice Alje je predstavil svoj
poklic in nam pripravil presenečenje
z maskoto kužkom. Skupaj smo rajali
in zapeli pesem »Kuža pazi«.
Praznični december je v vrtcu skupine Mišk zaživel s smrečico in
adventnim koledarjem, ki nas je
usmerjal k različnim dejavnostim.
Od razigranih domišljijskih iger z
lutkami do pravljic, igrač, ki smo jih
ustvarili iz odpadnega materiala,
plesa v oblačilih narodne
noše, peke piškotov, sadne kupe ob
praznični mizi, ko se nam pridruži
tudi ravnateljica ter prisluhne lepim
besedam, ki si jih zaželimo v teh
dneh. III Marina Grilj

JASLICE V SRCU
V vrtcu Antonina je bila od 22. decembra do 6. januarja na ogled zanimiva razstava jaslic pod naslovom
»Jaslice v srcu«. Otroci, vzgojiteljice
in starši smo s svojo ustvarjalnostjo izdelali najrazličnejše jaslice: iz
papirja, gline, volne, kartona, das
mase, blaga, plastelina, slanega testa, mavca, kamnov, celo iz testenin.
S to razstavo smo želeli sporočiti, da
je v vsakem človeku prostor za Boga,
da On prihaja in želi priti v vsako človeško srce, ker nas ljubi in nam želi
podariti mir in srečo, vso izpolnitev.
Razstavo si je ogledalo veliko ljudi,
družin, tudi otroci in vzgojiteljice iz
sosednjega vrtca. Zaključek razstave
smo obogatili s skupnim praznovanjem Svetih treh kraljev. III s. Marjetka Jeralič

DA PTIČKI NE BODO LAČNI
V vrtcu pri OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad se
veliko pogovarjamo o naravi, varovanju le-te,
tudi ustvarjamo z naravnimi izdelki, ki si jih
velikokrat naberemo sami na naših vsakodnevnih sprehodih. Vsako zimo se spomnimo
tudi na ptice, ki ostanejo brez hrane. Letos
smo jim s pomočjo nagradnega natečaja
Majhna hišica, veliko zavetje, ki ga pripravlja Modri Jan, naredili lepe ptičje krmilnice.
Naučili smo se tudi veliko novega o različnih
pticah. Zadovoljni smo ptičje krmilnice postavili v naravo in želimo si, da bi pomagale
preživeti zimo čim več pticam. III VVE pri OŠ
Rudolfa Ukoviča Podgrad

naši mladi in najmlajši

STARŠI SPET
NAVDUŠILI
V Vrtcu Ilirska Bistrica sta igralska
žilica in zagnanost staršev in vzgojiteljic ponovno navdušili. Izbrali
so primerno pravljico in glasbeno
podlago, izdelali kostume, pripravili
čudovito ozadje in se vživeli v pravljične junake. Nastala je predstava
Lunino kraljestvo, v kateri je dobro
spet enkrat premagalo zlo.
S predstavo so nastopajoči gostovali
tudi v Knjižnici Makse Samsa. III Ingrid Fatur, Vrtec Ilirska Bistrica
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OTROŠKI PEVSKI
ZBOR ČEBELICE
V mesecu decembru je za otroke in
vnuke članic SVIZ-a območni odbor
Ilirska Bistrica organiziral prednovoletno srečanje z dedkom Mrazom.
Na tem srečanju je nastopil otroški
pevski zbor Čebelice iz bistriškega
vrtca. Vsem zbranim so se predstavili s tremi pesmicami. Najprej so
zapeli afriško pesem »Bali Bali«, nadaljevali s »Snežakom« skladateljice
Magde Zore. Svoj nastop so zaključili z Bitenčevo »Dedek Mraz«. Zbor
je spremljala Maja Porta. III Erika
Iskra Tomažič, dipl. vzgojiteljica

PTIČJA KRMILNICA
ZA MODREGA JANA

naši mladi in najmlajši

Skupina otrok iz vrtca Pregarje
smo se udeležili natečaja Modrega
Jana. V skupini smo se pogovarjali,
kako lahko pomagamo v zimskem
času pticam, naučili smo se novo
pesmico ter na koncu izdelali čisto
pravo ptičjo krmilnico. Postavili smo
jo v bližino vrtca, vanjo nasuli hrano
za ptice in sedaj skozi okno opazujemo obiskovalce v njej. Lep zimski
pozdrav iz vrtca Pregarje. III
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zajčki zaplesali in zapeli

V skupini Zajčki v Vrtcu Ilirska Bistrica smo imeli 8. decembra novoletne delavnice. Naši vzgojiteljici
Zlata in Lucija sta nam zaigrali igrico
o živalih ter skupaj z otroci zaplesali
in zapeli. Na koncu smo izdelali novoletno smrekico iz naravnih materialov in kartona.
Vzgojiteljicama in otrokom se najlepše zahvaljujemo za lep večer! III
Zajčki
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2011

NAGRADNA KRIŽANKA
STVARNIK
SVETA PRI
EGIPČANIH

SESTAVIL:
D. GRLJ

IGRALEC
VALLONE

BANKOVEC ZA
STO ENOT

OBRAT

PODLOŽNICA

MILKA

MORSKO
OLJE
BOŽANSTVO V IZ MAŠČOBNIH
GR. MIT.
TKIV KITOV

POSLIKANA
REKLAMNA
BROŠURA
PRIPRAVA
ZA MERJENJE
TAKTA
GR. BOGINJA
LEPOTE IN
LJUBEZNI

Med prispelimi pravilnimi rešitvami bomo
izžrebali tri nagrajence, ki bodo prejeli
nagrade, ki jih podarja
podjetje EURO MB,
d.o.o. IZ Ilirske Bistrice.

9

6

PRAMERA

PRIKAZOVANJE,
PREDSTAVLJANJE

EKSCES

7
GRŠKI BOGOVI
VELIKANI

OŽJASTNIK

RUDI ZAVRL

NASTAVA

1

PRESTOLNICA
UKRAJINE

PONOŠENA
OBLEKA

8

IGRALEC POKRA

IVO BAN

3

NEUMNICA
POLŽ LAZAR
POŽELENJE

OSNOVNO
BELJAKOVINSKO
ŽIVILO

Bon bo nagrajenka
prejela po pošti.
Čestitamo!

OSEBA IZ VISOŠKE
KRONIKE

4

POTOPLJENI
OTOK OB
DJERDAPU

Rešitev novoletne
nagradne križanke:
VELIKO SREČE V NOVEM LETU
Izžrebana nagrajenka,
ki prejme darilni bon
trgovine A3 moda, Albert Logar s.p., Ilirska
Bistrica, v vrednosti 20
evrov je IVANKA BRLEK, Jurčičeva ul. 25,
6251 Ilirska BistricaTrnovo

BLAGAJNA
NEM.
SKLADATELJ
(WERNER)

Rešitev nagradne
križanke pošljite na
naslov:
Bistriški odmevi,
Bazoviška cesta 14,
6250 Ilirska Bistrica, s
pripisom »nagradna
križanka«, najkasneje
do 20. februarja 2011.

REKA V ČRNI
GORI
DEŽELA
FARAONOV
IN PIRAMID
PREČNI DROG V
KOZOLCU

2

VIRUSNA
BOLEZEN
KOŠČIČASTEGA
SADJA

ra zvedrilo

NAJSVETLEJŠA
ZVEZDA V
OZVEZDJU ORLA

5

V prazna polja vpišite geslo tokratne nagradne križanke.
1

2

3

4

5

6

7

8

9
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KAJ

KJE

KDAJ

KDO

INFO

Likovna razstava Rajka Kranjca z
naslovom »Krajine«

Bar Julija,
Ilirska Bistrica

1. - 28. februar

Slikar Rajko Kranjec

041/816 920
Rajko Kranjec

3. februar ob 20.00

Foto kluba Sušec

www.fotoklubsusec.si

Odprtje fotografske razstave »Trenutki Pumpa bar v Knežaku
življenja«, avtorice Ramone Ignatovske
Predstavitev fakultet

Sejna soba na Jurčičevi 1, 5. februar ob 10.00
Ilirska Bistrica
družboslovne smeri, ob
13.00 naravoslovne smeri

KŠIB

www.ksib.si

Razstava likovnih del Ex-tempore
Sladka Istra

Knjižnica Makse Samsa,
Ilirska Bistrica

10. februar ob 18.00

JSKD Ilirska Bistrica in
Knjižnica Makse Samsa

05/714 41 88

Športno predavanje (pomen
ogrevanja, kako pridobiti vzdržljivost,
kako preprečiti poškodbe)

Športna dvorana OŠ
Antona Žnideršiča

12. februar ob 15.00 ob
16.00 rekreacija

KŠIB

www.ksib.si

Prestavitev nove številke zbornika
Ilirske teme

Knjižnica Makse Samsa,
Ilirska Bistrica

17. februar ob 18.00

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

Predavanje Dušana Grmška na temo
Študijska fotografija

Prostori Foto kluba
Sušec (Vilharjeva 35, Il.
Bistrica)

17. februar ob 20.00

Foto klub Sušec

www.fotoklubsusec.si

Prireditev ob 30-letnici organiziranega Telovadnica OŠ Rudolfa
“Škoromatenja” v Podgradu
Ukoviča Podgrad

19. februar ob 18.00

KD Podgrad, sekcija
Škoromati

031/760 228
Mitja Ivančič

Likovne delavnice za osnovnošolce

Knjižnica Makse Samsa,
Ilirska Bistrica

21. februar ob 10.00

Knjižnica Makse Samsa

05/714 41 88

Živ žav za najmlajše

Knjižnica Makse Samsa,
Ilirska Bistrica

22. februar ob 10.00

Knjižnica Makse Samsa

05/714 41 88

Potopisno predavanje Mateje Mezgan: Knjižnica Makse Samsa,
Filipini
Ilirska Bistrica

24. februar ob 18.00

Knjižnica Makse Samsa in 05/714 41 88
JSKD Ilirska Bistrica

Športno predavanje (fitnes – vadba,
prehrana)

26. februar ob 15.00
ob 16.00 rekreacija

KŠIB

Športna dvorana OŠ
Antona Žnideršiča

www.ksib.si

Gledališka predstava »Romeo in Julija« Dom na Vidmu,
26. februar ob 18.00
JSKD Ilirska Bistrica
05/711 00 90
v izvedbi slov. KPD Bazovica Reka
Ilirska Bistrica
Igor Štemberger
Informacije za objavo v napovedniku nam sporočite do 22. v mesecu za naslednji mesec po e-pošti: odmevi@ilirska-bistrica.si.

Tri terenske

KRVODAJALSKE
AKCIJE

Cenjene občanke in občane vabimo na
strokovno, brezplačno in neodvisno
svetovanje v

ENERGETSKO SVETOVALNO PISARNO
ILIRSKA BISTRICA

v Ilirski Bistrici

Zavod RS za transfuzijsko medicino bo izvajal KA

napovednik

v Domu starejših občanov Ilirska Bistrica
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• v sredo, 30. marca 2011,
• v ponedeljek, 1. avgusta 2011, in
• v sredo, 7. decembra 2011.
Vabimo vas, da se udeležite krvodajalskih akcij.
Vašo dragoceno kri lahko darujete tudi na Transfuziji v Bolnišnici Izola.

SKUPAJ REŠUJEMO ŽIVLJENJA!
Območni odbor OZ RK Ilirska Bistrica
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po predhodni najavi na tajništvu občine
tel. št. 05/71 12 300 (ob prijavi na obisk
opišete teme razgovora)
Pisarna se nahaja v DOMU NA VIDMU,
Gregorčičeva 2, Ilirska Bistrica, in deluje
VSAK TOREK IN PETEK
od 17. do 18. ure
Energetska svetovalca
Miran PENKO in Samo HRVATIN
LEPO VABLJENI!

