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UVODNIK
Minuli mesec nas je zelo razveselila
novica, da je med prejemniki
najprestižnejših priznanj, ki jih
podeljuje Gospodarska zbornica
Slovenije za izjemne dosežke na
področju gospodarstva, tudi Jože
Ceglar, direktor našega uspešnega
podjetja Termoplasti-Plama iz
Podgrada. Znak, da se bistriško
gospodarstvo mogoče le počasi
dviguje iz krize, je tudi drugo
priznanje Gospodarstvenik Primorske, ki sta ga medijski hiši Primorske
novice in Radio Koper namenili
vodstvu podjetja Sec, ki ima svojo
proizvodnjo dvigal v Ilirski Bistrici.
Nekaj sončnih žarkov pa so minuli
mesec v naše kraje prinesle tudi
pustne skupine od blizu in daleč, ki
so se v velikem številu udeležile
tradicionalne pustne povorke Pust
je pršu. Da je bilo pustno dogajanje v
občini res pestro in zanimivo, pričajo
številni prispevki, ki smo jih prejeli v
naše uredništvo.
Pestro je bilo tudi na kulturnem
področju, kjer smo obeležili kar
nekaj jubilejev – 60 let bistriške
glasbene šole, 15-letnico pevske
skupine Resa in pet let prepevanja
Kaline. Seveda pa tudi v tokratni
številki ne prezrite pomembnih
obvestil in aktualnih javnih razpisov,
predstavljamo pa vam tudi številne
novosti na področju socialnega
varstva in pomoči občanom.
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Bistriški odmevi - Glasilo Občine Ilirska Bistrica III Izdajatelj: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica
Odgovorna urednica: Katja Kirn
Uredniški odbor: Špela Brožič, Vladimir Čeligoj, Dimitrij Grlj, Vojko Mihelj, Mateja Rolih, Marija Štrancar in Tatjana Urbančič
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Lektoriranje: Nataša Ujčič (prispevki v tej številki niso lektorirani) III Grafična zasnova: Nina Urh III
Grafično oblikovanje in tisk: Grafična delavnica Bor, Kettejeva 4 b, 6250 Ilirska Bistrica III Naklada: 5.200 izvodov
Glasilo brezplačno prejemajo vsa gospodinjstva v Občini Ilirska Bistrica III Uredništvo si pridružuje pravico krajšanja prispevkov
in spremembe naslovov. Prispevkov ne honoriramo. Avtor nepodpisanih prispevkov je odgovorna urednica.
Fotografije: Katja Kirn, Martin Verbanac, Andrej Bergoč, Jože Prah, Marko Prelec, Jernej Biščak, Darja Šenkinc, Lado Čeligoj, Tomo Šajn in foto arhivi
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60 LET GLASBENE ŠOLE ILIRSKA BISTRICA
Učitelji in učenci Glasbene šole Ilirska
Bistrica, ki v letošnjem letu praznuje
60. obletnico delovanja, so 9. marca
pripravili slavnostni koncert, na
katerem so predstavili svoja številna
znanja in kakovostno delo.

šol Anton Savnik, predstavniki
pobratene glasbene šole iz Slovenj
Gradca in glasbene šole Kodály Iskola iz
Madžarske ter številni drugi.
Glasbena šola Ilirska Bistrica je bila
ustanovljena 11. februarja 1951, Sprva
je delovala v skromnih in neprimernih
prostorih stanovanjske hiše na
levstikovi ulici, nato pa se je leta 1983
preselila v stavbo nekdanje ljudske šole
v Jurčičevi ulici, kjer je delovala vse do
leta 2005, ko se je preselila v povsem
obnovljene prostore v stavbi nekdanje
vojašnice. V vseh teh letih so se v
bistriški glasbeni šoli izobraževali
številni učenci, med njimi tudi nekaj
priznanih glasbenikov.

Tu je svojo glasbeno pot začela tudi
znana pianistka Sonja Pahor, ki je
otroška leta preživela v hiši, kjer je
delovala šola, kar je usodno
zaznamovalo njeno prihodnost. »Kot
štiriletna deklica sem namreč motila
pouk klavirja in ko sem po posluhu
zaigrala skladbe, ki sem jih pravkar
slišala od takratnih učencev, sem
postala tudi jaz učenka, in sicer
pokojnega prof. Alojza Grma,« je
zapisala v zborniku, ki ga je glasbena
šola izdala ob tem jubileju. Ob 60.
obletnici šole je Sonja Pahor Bistričanom namenila celovečerni koncert, ki je
bil tudi uvod v praznovanje.
Glasbena šola Ilirska Bistrica se zahvaljuje
vsem pokroviteljem, ki so pomagali pri
izvedbi 60. obletnice šole: Občina Ilirska
Bistrica, Banka Koper d.d., Zavarovalnica
Triglav, d.d., Plama Pur d.d., Ferbit d.o.o.,
Teles d.o.o., PRO-TOM d.o.o., Splošno
kleparstvo in krovstvo Emil Smajla s.p.,
Mercator d.d., Irbis d.o.o., Atelje Brigita
Matko s.p., Cvetličarna Polona, Madd
d.o.o., Gostilna pri Matetu, Instalacije
Stojan Kovačič s.p., Kraške lekarne Ilirska
Bistrica, Silič, salon in uglaševanje
k l av i r j e v d . o . o . , Pe ka r n a S l ava ,
Avtoprevozništvo Janežič Danijel,
MAESTRO Marjan Štefančič s.p., Robert
Jenko hišnik-vzdrževalec v GŠ Ilirska
Bistrica-osebni donator, Branko Zidarič,
prof. – osebni donator.

Pianistka Sonja Pahor na koncertu ob 60. obletnici glasbene šole

ZAPOSLIM FRIZERKO
Frizerski salon Tilen
Kozina
070/723 881
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AKTUALNO

Glasbeni večer se je prepletal s plesom,
glasbo in petjem, saj so nastopile
različne komorne glasbene skupine,
šolski pihalni orkester, orfova skupina,
mlade baletnice in komorni pevski zbor.
Posebne pozornosti pa je bila deležna
skladba »Bistriške razglednice«, ki jo je
šoli ob jubileju napisal priznani bistriški
skladatelj in profesor Bojan Glavina.
Dobri dve uri trajajoča prireditev v
povsem napolnjeni dvorani Doma na
Vidmu je bila gotovo dokaz, da se je
glasbena šola v vseh teh letih razvila v
ugledno kulturno ustanovo, ki vzgaja
odlične mlade glasbenike.
Obiskovalce je pozdravil ravnatelj
Laszlo Balazs, ki šolo uspešno vodi od
leta 1986. Slavljencem je čestital župan
Občine Ilirska Bistrica Emil Rojc, ki je
poudaril izobraževalno in kulturno
funkcijo šole v lokalnem okolju ter
njene številne uspehe na domačem in
mednarodnem področju. Predstavnica
ministrstva za šolstvo in šport Marija
Gregorc, ki se je prireditve udeležila
namesto napovedanega šolskega
misnistra Igorja Lukšiča, je v svojem
nagovoru izpostavila kakovostno in
edinstveno delo slovenskih javnih
glasbenih šol. Prireditve ob 60.
obletnici šole so se udeležili tudi
predsednik Zveze slovenskih glasbenih
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JOŽE CEGLAR, DIREKTOR TERMOPLASTOV PLAMA
Gospodarska zbornica Slovenije (GZS)
je na slovesnosti, ki je potekala 2.
marca v Cankarjevem domu v
Ljubljani, podelila priznanja najuspešnejšim podjetnikov v lanskem
letu. Med sedmimi prejemniki nagrade za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2010 je tudi Jože
Ceglar, direktor podjetja Termoplasti
Plama, d.o.o., iz Podgrada.
»Nagrajenci velik poudarek dajejo
razvoju in se zavedajo pomena
dolgoročne strategije. V zadnjih letih so
vse družbe vlagale v tehnološke
posodobitve, širitev proizvodnih
kapacitet ali novo opremo. Prav tako
imajo razvito inovacijsko dejavnost in
povezovanje z raziskovalno sfero. Ta
podjetja niso le poslovno uspešna,
temveč praviloma zadoščajo najbolj
zahtevnim merilom odličnosti, inovativnosti in družbene odgovornosti ter
povezanosti z lokalnim okoljem. Zato so
sposobna osvajati najzahtev-nejše nove
trge in tržišču ponujajo vedno nove
izdelke ter storitve,« so zapisali v
Gospodarski zbornici Slovenije.
Nagrade GZS za leto 2010 so prejeli: v
kategoriji velikih družb mag. Andrej
Mate, Inles, d.d., Stanislav Rožman,
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., in
Izidor Krivec, Celjske mesnine, d.d.; v
kategoriji srednjih družb Bogomir
Strašek, KLS Ljubno, d.d., in Jože Ceglar,
Termoplasti-Plama, d.o.o., iz vrst malih
družb pa Devid Palčič, Robotina, d.o.o.,
in Boštjan Gaberc, Mikrografija, d.o.o.

AKTUALNO

V kriznem obdobju povečali rast
prihodkov
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Podjetje Termoplasti Plama d.o.o. iz
Podgrada je bilo ustanovljeno leta 1955
kot prvo podjetje v Jugoslaviji za
proizvodnjo polietilenske embalaže.
Sodi med velike družbe v dejavnosti
proizvodnje embalaže iz plastičnih mas,
to je polietilenskih filmov, ki jih
predelajo v tiskane in konfekcionirane
izdelke za papirno, gumarsko, lesno in
prehrambeno industrijo in strojno
pakiranje. V letu 2009 so zaposlovali 73
delavcev v obratih Ekstruzija, Tiskarna
in Varilnica, v svoji sestavi pa imajo tudi
invalidsko podjetje s 44 zaposlenimi. V
kriznem letu 2009 so zabeležili 14,3
milijona evrov prihodkov, kar je 7
odstotkov manj kot leta 2008, v času
največje konjukture. Poleg tega so za 6
odstotkov povečali količino proizvodnje
v ekstruziji in za 16 odstotkov v varilnici
ter dokončali 3 milijone evrov vredno
BISTRIŠKI ODMEVI APRIL 2011

Jože Ceglar

investicijo v nov proizvodni obrat za
ekstruzijo, kar jim je v letu 2010 prineslo
30-odstotno rast celotnega prihodka in
kar 40 odstotno povečanje izvoza.
V obdobju med leti 2005 do 2010 je
podjetje povečalo prihodke iz 12 na 19
milijonov evrov, izvoz pa iz 4,6 na 10
milijonov evrov. Čisti dobički družbe so
se v tem obdobju vsako leto gibali med
600.000 in 1,1 milijona evrov.
Na vprašanje, kaj je njegov skriti recept
za uspeh, Jože Ceglar odgovarja:
»Recepta ni. Moje vodilo je trdo delo
skupaj s kolektivom in ohranjanje
delovnih mest. Rajši, kot da bi odpuščali
ljudi, se angažiramo pri iskanju novih
prizvodov in tržišč. Zaenkrat nam to tudi
uspeva.«

Ključno je vlaganje v razvoj
podjetja
Jože Ceglar se je v podjetju zaposlil leta
1971, osem let kasneje pa prevzel tudi
vodenje podjetja vse do leta 1991, ko se
je umaknil, saj je nasprotoval preoblikovanju TOZD-a v samostojno
gospodarsko družbo. Na povabilo
sedanjega večinskega lastnika se je leta
2002 vrnil in po izvedeni prisilni
poravnavi ponovno prevzel vodenje.
Pod njegovim vodstvom se je podjetje
razvilo v enega najuspešnejših podjetij
v Notranjsko-kraški regiji, saj delujejo
po evropskih standardih in skrbijo za
nenehen razvoj izdelkov za industrijsko
in reklamno embalažo. V zadnjih
sedmih letih so v tehnološki razvoj
podjetja vložili 13,8 milijonov evrov.

Lani so posodobili tudi tiskarno z novim 8-barvnim tiskarskim strojem

- NAGRAJENEC GZS ZA IZJEMNE GOSPODARSKE DOSEŽKE

Nov, sodoben proizvodni obrat ekstruzije je podjetju prinesel 30-odstotno rast prihodka

Kar 58 odstotkov proizvodnje
izvozijo v države zahodne in
srednje Evrope, Nemčijo, Avstrijo,
Italijo, Luksemburg , Veliko
Britanijo, Nizozemsko, Madžarsko,
Romunijo in v države nekdanje
Jugoslavije.
Družbeno odgovornost pa izkazujejo tudi z vzpodbujanjem
kulturnih in športnih akterjev
in dogodkov v lokalnem
o ko l j u . S te m t u d i
utrjujejo lastno
blagovno znamko
Termoplasti Plama.

Nekateri izdelki
podjetja Termoplasti-Plama

Nagrade GZS za izjemne gospodarske in
podjetniške dosežke so najstarejša in
najprestižnejša tovrstna priznanja v
Sloveniji. V 43. letih odkar nagrado
podeljujejo, jo je prejelo že 305 gospodarstvenikov. Pri nagradi gre za pomembno
povezavo vodilnega človeka družbe in
družbe same, ki se s tem zapisuje v
zgodovino slovenskega gospodarstva. Pri
ocenjevanju dose-žkov se poleg splošnih
razvojnih rezultatov gospodarske družbe,
rezultatov poslovanja ter internacionalizacije podjetja upoštevajo še številna druga
merila, kot so hitra in učinkovita tržna širitev
gospodarske družbe, obetavna vizija in jasna
dolgoročna strategija, lastni razvoj in
inovacije. Glede na krizne razmere je
komisija pri izboru nagrajencev upoštevala
tudi prizadevanja za učinkovit stroškovni
management, uspešnost hitrega tržnega
prilagajanja in prestrukturiranja, ohranjanja
delovnih mest ter rast in ohranjanje
dobičkovnosti tudi v kriznih razmerah.

AKTUALNO

Poleg polietilenskih folij povečujejo
zlasti rast tehničnih folij za gumarsko
industrijo, kjer imajo 50 odstotni tržni
delež v Evropi in sta njihova kupca tudi
Goodyear in Michelin. V sodelovanju z
ZDA in lastnim razvojnim oddelkom pa
uvajajo tudi proizvodnjo biorazgradljivih folij in tehničnih folij za
fotovoltaiko.
Tak napredek je posledica vsestranskega razvoja zaposlenih in stalne skrbi
za strokovno usposobljenost, dodatna
izobraževanja, upravljalsko kulturo,
ustvarjalnost, inovativnost in kakovost
delovnega okolja. V Termoplastih imajo
tudi lasten razvojni oddelek. Veliko
pozornosti posvečajo skrbi za varstvo
naravnega okolja, v katerem družba
deluje in povečevanju energetske
učinkovitosti. »Srečo imamo z lastniki,
ki niso zahtevali izplačila dividend, zato
smo zadnjih osem let ves dobiček
vlagali v razvoj,« je pojasnil Jože Ceglar.
Tak pristop jim prinaša odlične rezultate
- večji izvoz izdelkov z višjo dodano
vrednostjo, povečevanje tržnega deleža
ter rast materialnega in nematerialnega
premoženja in dobička na zaposlenega.
Z enakim številom zaposlenih so uspeli
podvojiti proizvodnjo.
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Otvoritvena prireditev »Pust je pršu 2011«

AKTUALNO

Tradicionalni žejanski zvončarji so prišli v goste iz sosednje Hrvaške

Tudi letos je pustni čas zaznamovala
pestra paleta dogodkov, ki jih je
pripravila Občina Ilirska Bistrica v
sodelovanju s Turističnim društvom
Ilirska Bistrica, Društvom za razvoj
podeželja med Snežnikom in Nanosom
ter bistriško enoto Pokrajinskega
muzeja Koper.
Domače pustne skupine so 3. marca na
otvoritveni prireditvi »Pust je pršu« v
Domu na Vidmu prevzele mestni ključ in
s tem tudi oblast, ki je trajala vse do
pepelnične srede.
Obiskovalcem so se predstavile znane
etnološke pustne skupine z Bistriškega:
podgrajski in hrušiški škoromati, vrbišće
šjme, vrbovske šjme in brdanske šjme, ki
prihajajo iz Velikega Brda. Na odru pa sta
se jim pridružili tudi skupini zvončarjev iz
sosednje Hrvaške, ki so redni gostje na
tradicionalni bistriški pustni povorki, in
sicer frlanski zvončarji iz Matulj in
maškare iz Brguda.
Podžupan Vojko Tomšič je ključ in s tem
oblast predal skupini podgrajskih
škoromatov, ki letos praznuje 30-letnico
organiziranega delovanja, in jim zaželel
čim bolj uspešno vladanje. Ob tem se je v
imenu organizatorjev zahvalili dolgoletni
delavki turističnega društva Vojki
Lenarčič, ki je orala ledino na področju
organizacije pustne prireditve na
Bistriškem, ki se je v teh letih razvila v
eno večjih in prepoznavnih pustnih
prireditve v Sloveniji.
V avli doma je bila na ogled razstava na
temo pusta, ki so jo pripravili učenci
osnovnih šol in domača društva,
obiskovalci pa so lahko pokušali tudi
tradicionalne pustne jedi.

6

BISTRIŠKI ODMEVI APRIL 2011

Izvirni bistriški Kitajci

Podgrajski škoromati skrbijo, da se domača pustna
tradicija ne bo prekinila

Pustno rajanje se je nadaljevalo že
naslednji dan, ko je Hram dobrega
(Gostilna pri Matetu) gostila razstavo ob
30. obletnici škoromatenja v Podgradu.
Za najmlajše je bilo poskrbljeno na
pustno soboto, saj so zanje pripravili
poseben otroški karneval, odrasli pa so
se zvečer zabavali pod šotorom v
športnem parku Nade Žagar. Vrhunec
pustnega dogajanja pa bil gotovo v
nedeljo, 6. marca, ko se je na že 16.
pustni povorki po ulicah Ilirske Bistrice
sprehodilo 24 pustnih skupin iz Bistriškega, pa tudi iz sosednjih slovenskih in
hrvaških krajev. Številni obiskovalci so
občudovali več kot tisoč pustnih likov.
Med domačimi etnografskimi skupinami
so se predstavili vrbišće, šjme, vrbovske
šjme, podgrajski škoromati, pregarske
šjme in brdanske šjme. Za aktualno in
eksotično vsebino pa so poskrbele
novodobne skupine, kot so kavbojci in
indijanci iz Dolnjega Zemona, sušaški
metulji, čebelarji izpod Tuščaka, Kitajci, v
katere so se preoblekli Bistričani, kuharji
s Topolca, pleme iz Doline ljubavi
(Novokračin), koseški pastirji, bistriški
pilarji, džingiskan iz Zabič in jasenska
čista lopata.
Bistričanom so se v sprevodu pridružili
tudi koranti iz Hajdine, dimnikarji iz
Dobove, razigrana pomad iz Nadanjega
sela ter Perutninarstvo in Delamaris s
Kala. Kar pet skupin pa je prišlo v goste iz
sosednjih hrvaških krajev.
Tradicionalnim žejanskim zvončarjem,
čičkim zvončarjem iz Lanišča v Čičariji in
frlanskim zvončarjem iz Matulj sta se
pridružili tudi sodobni skupini veverice iz
Šapjan in oktoberfest iz Pasjaka. III

Iz Doljnega Zemona so prijezdili kavbojci in indijanci

Tradicionalne brdanske šjme
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Prepoznavni lovci s kleščami iz skupine vrbovskih šjm

AKTUALNO

Koseške pastirje so na povorki spremljali oslički in ovce
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Na podlagi Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99,
Uradne objave časopisa Snežnik, št. 04/06) in Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2011 (Uradni list RS, št. 7, z dne
04.02.2011) Občina Ilirska Bistrica objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE OBNOVE IN VZDRŽEVANJA
SPOMENIKOV V OBČINI ILIRSKA BISTRICA V LETU 2011
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje
obnove in vzdrževanja spomenikov v Občini Ilirska Bistrica v
letu 2011. Višina sredstev, ki so za ta namen predvidena v
proračunu Občine Ilirska Bistrica, za leto 2011 je 27.350 evrov.

4. NAVODILA ZA IZDELAVO PRIJAV
Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcu Prijava na javni
razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje obnove in
vzdrževanja spomenikov v občini Ilirska Bistrica v letu 2011, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije.

2. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU
Na razpis se lahko prijavijo lastniki ali upravljalci spomenikov,
drugih objektov s področja kulturne dediščine in spominskih
obeležij, lociranih na območju Občine Ilirska Bistrica.
Predlagatelj lahko vloži predlog za sofinanciranje celotne
investicije ali predlog za sofinanciranje posamezne faze
investicije, kar mora biti v vlogi posebej navedeno.

Predlagatelj mora k izpolnjeni prijavi na razpis obvezno
priložiti še naslednjo dokumentacijo:
- podpisan vzorec pogodbe (priloga k razpisni
dokumentaciji),
- izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev in točnosti
podatkov (priloga k razpisni dokumentaciji),
- mapno kopijo,
- zemljiškoknjižni izpisek,
- soglasje lastnikov ali solastnikov v primeru, da se za
sofinanciranje ne prijavlja izključni lastnik objekta,
- soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS (za
objekte kulturne dediščine vpisane v Register kulturne
dediščine RS – RKD)
- izvedbeni predračun za obnovitvena in vzdrževalna dela
(pri fazni investiciji za prijavljeno fazo),
- upravno dovoljenje (ni pogoj),
- pogodbo/e z izvajalcem/ci (ni pogoj),

3. MERILA IN KRITERIJI ZA DODELITEV SREDSTEV
Pri vrednotenju vlog bodo upoštevana naslednja merila in
kriteriji:
1. Delež predvidenega sofinanciranja investicije iz proračuna
Občine Ilirska Bistrica.
Iz proračuna Občine Ilirska Bistrica se sofinancira največ 50
% vrednosti investicije. Glede na predvideni delež
sofinanciranja občine v okviru vrednosti celotne investicije
je točkovanje sledeče:
- od 0 do 15 % proračunskih sredstev - 10 točk
- od 15,01 do 25 % proračunskih sredstev - 8 točk
- od 25,01 do 35 % proračunskih sredstev - 6 točk
- od 35,01 do 50 % - 4 točke.

OBČINSKI ODMEVI

2. Kategorizacija spomenika oz. objekta z vidika kulturne
dediščine:
- objekti vpisani v Register kulturne dediščine RS (RKD) kot
kulturni spomenik (KS) – 10 točk
- objekti vpisani v Register kulturne dediščine RS (RKD) kot
kulturna dediščina (KD) – 7 točk
- objekti predlagani za vpis v Register kulturne dediščine RS
(RKD) – 5 točk
- nekategorizirani objekti in spominska obeležja – 3 točke
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3. Vrsta predvidenih del za obnovo in vzdrževanje. Prednost
pri sofinanciranju bodo imeli predlagatelji, katerih posegi
so namenjeni preprečevanju nastajanja ali povečevanja
škode na objektu:
- sanacija streh in posegi v statične elemente konstrukcij - 7
točk
- ostala obnovitvena in vzdrževalna dela – 4 točke
Obnove dostopnih poti, stopnišč ter obzidij niso predmet tega
razpisa.

BISTRIŠKI ODMEVI APRIL 2011

Podatke o kategorizaciji spomenika bo preveril naročnik v
lastnih evidencah, zato jih predlagateljem ni potrebno
dostavljati.
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do
zaključka tega javnega razpisa na razpolago v sprejemni pisarni
Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica
in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica (www.ilirskabistrica.si).
5. NAČIN IN ROK ZA ODDAJO PRIJAV
Upoštevane bodo popolne pisne prijave, ki bodo prispele
najpozneje do 04.05.2011 do 10.00 ure, na naslov Občina
Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali bodo
do tega roka oddane v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, pritličje levo.
Na ovojnici prijavitelj navede: »Javni razpis za zbiranje
predlogov za sofinanciranje obnove in vzdrževanja
spomenikov v občini Ilirska Bistrica v letu 2011 – NE ODPIRAJ«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naziv in naslov
pošiljatelja. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele do
zgoraj navedenega roka. Prijave, ki bodo prispele po roku za
oddajo prijav, bodo zapečatene vrnjene prijavitelju.

Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz razpisa in
mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, ima
možnost v roku 8 dni od prejema sklepa vložiti pri županu
pritožbo, s katero predlaga, da se preveri utemeljenost sklepa o
sofinanciranju. V pritožbi mora natančno navesti razloge,
zaradi katerih vlaga pritožbo. Merila in kriteriji za dodelitev
sredstev niso predmet pritožbe. Pritožbo obravnava župan ter s
sklepom ponovno odloči o dodelitvi sredstev. Sklep župana o
pritožbi predlagatelja vloge je s tem dokončen.

4. SEJA OBČINSKEGA SVETA
Ilirskobistriški občinski svetniki so na 4. seji, ki je potekala 10.
marca, so sprejeli spremembe in dopolnitve Pravilnika o
dodeljevanju kadrovskih štipendij, po katerih se bo po novem
lahko v primeru, da sredstva ostanejo nerazdeljena, finančne
spodbude dodelilo tudi tistim dijakom in študentom, ki na
javnem razpisu za občinske kadrovske štipendije niso bili
uspešni, vendar pa vsaj delno ustrezajo razpisnim pogojem.
Sprejet je bil tudi nov Pravilnik o kriterijih in postopkih za
sprejem otrok v vrtce, ki je usklajen z novim Zakonom o vrtcih
in je objavljen v Uradnem listu RS, št. 18/2011, z dne
15.3.2011.
Svetniki so z dnevnega reda umaknili obravnavo odstopa
Igorja Maljevca s funkcije direktorja JP Komunala Ilirska
Bistrica in podprli predlog občinskega svetnika Roka Jenka
(Mladi forum Šajeta), da se na naslednjo sejo uvrsti obravnava
predloga sprememb statuta JP Komunala, saj jih je večina
menila, da je pred imenovanjem novega direktorja potrebno
odpraviti nekatere anomalije v sedanjem statutu.
Na nadaljevanju seje 31. marca so svetniki na predlog Komisije
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dnevnega reda
umaknili tudi točko imanovanja predstavnikov Občine v
svete javnih zavodov, novega člana nadzornega odbora in
nadomestnih članov komisije za mandatna vprašanja (slednjo
točko so na dnevni red uvrstili na predlog svetnika Zdravka
Kirna, Neodvisna lista Skupaj naprej) z obrazložitvijo, da pri
sklepu, sprejetem na 3. seji OS, o razrešitvi članov v svetih
javnih zavodov ter upravnih in nadzornih odborih niso bili
podani razlogi za razrešitev. Ker razlogi prav tako niso določeni
v ustanovitvenih aktih zavodov, je po mnenju komisije to
področje najprej treba opredeliti v aktih.
Svetniki so v nadaljevanju sprejeli sklep, s katrerim Občina
Ilirska Bistrica pristopa k organom skupne občinske uprave
skupaj z občinami Sežana, Hrpelje-Kozina in Divača, in sicer

Sofinanciran bo eden ali več projektov, v odvisnosti od števila
prijav. Odobreni znesek sofinanciranja je lahko nižji od zneska,
ki ga v vlogi predvidi predlagatelj.
Medsebojne pravice in obveznosti v zvezi s sofinanciranjem
obnove in vzdrževanja spomenikov bosta Občina Ilirska Bistrica
in posamezen izbrani prijavitelj uredila s Pogodbo o
sofinanciranju obnove in vzdrževanja spomenikov v letu 2011.
Ponudniki, katerih projekti bodo sofinancirani iz proračuna
Občine Ilirska Bistrica, so dolžni izvesti postopke izbire
najugodnejšega ponudnika ob smiselni uporabi predpisov, ki
urejajo javno naročanje.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011 v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
7. KORIŠČENJE SREDSTEV
Sredstva bo izbrani prijavitelj koristil na način, ki bo opredeljen
v pogodbi o sofinanciranju.
Podrobnejše informacije so na voljo pri Eriki Vrh, tel. 05 7112 333.

Številka: 410-78/2011
Datum: 15.03.2011
ŽUPAN
Emil Rojc

medobčinskega inšpektorata in redarstva, medobčinske
notranje revizijske službe in skupnega organa za prostorsko
planiranje in urbanizem, s tem, da so svetniki za slednjega
postavili pogoj, da je sedež organa v ilirskobistriški občini.
Svetniki so se seznanili in podprli tudi Deklaracijo primorskih
občin za uveljavitev zaščitne klavzule v zvezi s trgom
nepremičnin na Primorskem.

O projektu ravnanja s komunalnimi odpadki
Župan je občinski svet seznanil z dokumentom investicijskega
projekta za ureditev Centra za ravnanje s komunalnimi
odpadki Notranjske, Istre in Krasa (CERO NIK) in osnutkom
medobčinske pogodbe o sodelovanju pri pripravi in izvedbi
omenjenega projekta.
Predvidena lokacija za CERO NIK je ob avtocesti VrhnikaPostojna, vrednost investicije, pri kateri naj bi sodelovalo 17
občin s skupno okrog 199.000 prebivalci, pa je ocenjena na 40
milijonov evrov. Od tega naj bi 60 % sredstev pridobili iz
kohezijskega sklada EU, 10 % bi prispevala država, preostanek
pa občine iz lastnih sredstev. Delež vložka posamezne občine
bo odvisen od deleža števila prebivalcev in deleža odložene
količine komunalnih odpadkov v letu 2009. Po sedanjih
ocenah bi delež Občine Ilirska Bistrica znašal 1,3 milijona evrov
oz. 750.000 evrov v primeru, če bi občina dobila povrnjen DDV.
Stroški predelave in sortiranja smeti v logaškem centru naj bi
po sedanjih informacijah znašali okrog 90 evrov za tono,
vendar je o sami ceni odlaganja smeti trenutno še preuranjeno
govoriti, saj bo ta odvisna tudi od stroškov prevoza in
odlaganja smet ter morebitnega trženja določenih produktov
(električna energija, surovine).
Svetniki so osnutek pogodbe sicer potrdili, vendar z
določenimi dopolnili. In sicer naj bi do aprilske seje razrešili
vprašanje rente, vprašanje možnosti odstopa od pogodbe brez
soglasja ostalih občin in možnosti pravice posamezne občine
do lastnega ločevanja odpadkov in prodaje frakcij v
določenem obdobju. III
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6. ODPIRANJE PONUDB IN OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA
RAZPISA
Prispele vloge bo pregledala tri (3) članska komisija, ki jo
imenuje župan. Če komisija ugotovi, da je prispela vloga na
javni razpis nepopolna, prijavitelja o tem obvesti in ga pozove,
da jo v določenem roku ustrezno dopolni. Če prijavitelj v tem
roku prijave ne dopolni, se vloga zavrže kot nepopolna.
Imenovana komisija bo na podlagi pogojev in meril popolne
vloge ocenila ter pripravila predlog sofinanciranja. Prijavitelji
bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom o sofinanciranju
obnove in vzdrževanja spomenikov v letu 2011 predvidoma do
konca junija 2011.
V primeru večjega števila vlog se komisija lahko odloči, da ob
upoštevanju nujnosti izvedbe projekta, sredstev ne dodeli
vsem prijaviteljem.
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Občina Ilirska Bistrica v skladu s 26., 28. in 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10), Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – Odl.
US, 100/09 in 49/10) in sklepov Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica št. 3528-40/2010 z dne 27.01.2011 razpisuje

JAVNO DRAŽBO
Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
I. Predmet javne dražbe in vrsta pravnega posla:
1. Najem garaže št. 1 v izmeri 15 m2 za stanovanjsko hišo Vojkov
drevored 2, Ilirska Bistrica.
2. Najem garaže št. 2 v izmeri 15 m2 za stanovanjsko hišo Vojkov
drevored 2, Ilirska Bistrica.
3. Najem garaže v izmeri 27 m2 ob stanovanjski hiši Župančičeva
1, Ilirska Bistrica.
Javna dražba se izvede za vsako garažo posebej. Garaže se
oddajo z najemno pogodbo v najem za določen čas 5 let.
Najemnik je dolžan kriti obratovalne stroške, stroške rednega
vzdrževanja in druga bremena.
Garaže se oddajo v najem v stanju kakršnem so. Najemnik lahko
opravi le tista dela za katera si predhodno pridobi pisno soglasje
najemodajalca. Z vlaganji najemnik ne pridobi lastninske ali
druge stvarne pravice na nepremičnini. V garažah je
prepovedano hranjenje nevarnih snovi. Dražitelj, ki je uspel pri
dražbi posamezne garaže se ne more udeležiti dražbe drugih
garaž, morebitna vplačana varščina za ostale garaže se mu vrne.
II. Pogoji in pravila javne dražbe:
1. Izklicna mesečna najemnina in najnižji znesek višanja
1. Izklicna mesečna najemnina za najem garaže št. 1 v izmeri
15m2 za stanovanjsko hišo Vojkov drevored 2, Ilirska Bistrica
je 30,00 €.
2. Izklicna mesečna najemnina za najem garaže št. 2 v izmeri
15m2 za stanovanjsko hišo Vojkov drevored 2, Ilirska Bistrica
30,00 €.
3. Izklicna mesečna najemnina za najem garaže v izmeri 27m2
ob stanovanjski hiši Župančičeva 1, Ilirska Bistrica je 40,50 €.

OBČINSKI ODMEVI

Najemnina se usklajuje enkrat letno z indeksom rasti cen
življenjskih potrebščin v RS v preteklem letu. Dražitelji lahko
dvigujejo izklicno ceno za 5 €.
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2. Rok sklenitve pogodbe
Za vsako garažo se z najugodnejšim dražiteljem sklene pogodba
za najem posamezne garaže. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v
15 dneh od poziva, mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev
pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo
varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v
podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino.
3. Način in rok plačila
Najemodajalec oz. njegov pooblaščenec bo za vsako garažo
izstavljal mesečne račune za najemnino, ki jih mora najemnik
plačati v 8 dneh od izdaje računa. Najemnina se začne
obračunavati z dnem podpisa najemne pogodbe. Najemnik bo
poleg najemnine plačeval tudi obratovalne stroške in
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ter morebitne
druge stroške, davke in dajatve.
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4. Višina varščine
Pred dražitvijo morajo dražitelji položiti varščino v višini 1
mesečne najemnine na transakcijski račun Občine Ilirska
Bistrica št. 01238-0100016470 pri Upravi za javne prihodke,
Urad Postojna, za
- najem garaže št. 1 v izmeri 15 m2 za stanovanjsko hišo Vojkov
drevored 2, Ilirska Bistrica sklic na številko 1,
- najem garaže št. 2 v izmeri 15 m2 za stanovanjsko hišo Vojkov
drevored 2, Ilirska Bistrica sklic na številko 2,
- najem garaže v izmeri 27 m2 ob stanovanjski hiši Župančičeva
1, Ilirska Bistrica sklic na številko 3.
Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na javni dražbi ne
uspejo, varščina vrne v roku 15 dni brez obresti. Plačana
varščina se uspelemu dražitelju (najemniku) poračuna z
najemnino. Dražiteljem, ki plačajo varščino, a ne pristopijo k
javni dražbi se varščina ne vrne.
5. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji:
Na dražbi, lahko za najem garaž sodelujejo fizične osebe z
območja RS oz. z območja države članice EU.
Dražitelji se morajo najpozneje 1 uro pred pričetkom javne
dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe ter predložiti
kopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob
prijavi:
- potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko TR
računa za primer vračila varščine,
- potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (DURS) (fizične
osebe ostalih članic EU morajo priložiti potrdilo, ki ga izdajo
institucije v državi članici enakovredne institucijam, od
katerih se zahteva navedeno potrdilo, vkolikor takega
potrdila ne morejo pridobiti, pa lastno izjavo overjeno pri
notarju, s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavljajo, da imajo plačane davke in
prispevke, ki ne sme biti starejše od 30 dni),
- potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel
blokade TRR, (fizične osebe ostalih članic EU morajo
priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v državi članici
enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za
slovenske fizične osebe, vkolikor takega potrdila ne morejo
pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavljajo, da v
zadnjih šestih mesecih niso imel blokade TRR),
- pooblastilo, če fizično osebo za udeležbo na dražbi zastopa
pooblaščenec, ki mora biti notarsko overjeno,
- osebno izkaznico ali potrdilo o državljanstvu,
- davčno, matično in telefonsko številko.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče
pristopiti k draženju na javni dražbi. Vse listine in dokazila oz.
potrdila, razen osebnega dokumenta morajo biti predložena v
slovenskem jeziku.

7. Pravila javne dražbe:
Javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 84/2007,
94/2007, 55/2009, 49/2010). Izvedbo javne dražbe nadzoruje
pristojna komisija. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
javne dražbe, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo,
izločeni iz postopka. Javna dražba se bo opravila ustno v
slovenskem jeziku. Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo ponudil
najvišjo mesečno najemnino, ki ne more biti nižja od izklicne
najemnine. Javna dražba za posamezno garžo je končana, ko
voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo in jo
nobeden od udeležencev ne zviša pred tretjo ponovitvijo. Po
končani dražbi voditelj dražbe razglasi doseženo najemnino in
najugodnejšega ponudnika, ki ga pozove k podpisu najemne
pogodbe. Župan ali pooblaščena oseba s soglasjem župana
lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se

povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov za
prevzem razpisne dokumentacije. Ugovore proti dražbenemu
postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku
dražbe.
III. Datum, čas in kraj javne dražbe:
Javna dražba bo potekala v sredo 06.04.2011 ob 13.00 uri v
sejni sobi Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska
Bistrica, I. nadstropje, desno.
Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnine
lahko pokličete na Občino Ilirska Bistrica, tel. št. 05 71-12-326.
OBČINA ILIRSKA BISTRICA
ŽUPAN
Emil Rojc

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2011 (Uradni list RS, št. 7/2011, z dne 04.02.2011) Občina Ilirska
Bistrica objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve »Vizita 2011«
v Občini Ilirska Bistrica

II. Višina sofinanciranja
Občina Ilirska Bistrica bo sofinancirala prireditev v višini do
6.300,00 evrov .
Na razpis se lahko prijavijo neprofitne organizacije in društva
ter pravne in fizične osebe s sedežem v občini Ilirska Bistrica, ki
so na dan prijave registrirane za izvajanje prireditev.
III. Kraj in čas izvedbe prireditve
Prireditev »Vizita 2011« se izvede v sklopu prireditev
organiziranih ob občinskem prazniku. Kraj osrednje prireditve
je v Ilirski Bistrici, na območju Bazoviške ceste, Cankarjeve ulice
ali Trga Maršala Tita.
Rok za izvedbo osrednje prireditve je sobota, 4. junij 2011.
IV. Vsebina prijave
Prijave morajo biti oddane na razpisni dokumentaciji, ki je
vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do
zaključka javnega razpisa v sprejemni pisarni Občine Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica in na spletni
strani Občine Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).
Prijava mora biti oddana v zapečateni kuverti oz. ovitku in
ustrezno označena. Na prednji strani kuverte oz. ovitka mora
biti izpisano: "Ne odpiraj – Javni razpis - Vizita 2011«.
Prijava mora prispeti do petka, dne 15.04.2011, do 09.00 ure v
sprejemno pisarno Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14,
6250 Ilirska Bistrica. Komisija bo obravnavala prijave, ki bodo
pravilno opremljene in bodo prispele pravočasno.

Prijave bo ocenila tričlanska komisija, ki jo je imenoval župan
Občine Ilirska Bistrica. Odpiranje prijav bo 15.04.2011, ob
12.00 uri. Odpiranje prijav ni javno. Predlagatelji bodo o izbiri
obveščeni predvidoma v roku osem (8) dni od odpiranja prijav.
V. Program prireditve
Program prireditve mora vsebovati:
1. vsaj tri tradicionalno okrašene vozove s konjsko vprego, v
programu ne smejo sodelovati moderna prevozna sredstva,
2. vsi nastopajoči na vozovih morajo biti opravljeni
tradicionalno,
3. vsaj tri stojnice na katerih bodo lokalna turistična ali kulturna
društva ali posamezniki izdelovali cvetje iz krep papirja in ga
brezplačno nudili obiskovalcem,
4. kulturno zabavni program z glasbeno skupino in nastopom
vsaj ene odrasle in vsaj ene otroške folklorne skupine ter
pevskega zbora, v katerem se bo prepletala zgodovinskoetnološka in turistična nit.
VI. Namen prireditve
Spodbujanje inovativnega pristopa k poustvarjanju tradicionalnih običajev in njihov prenos na otroke in mlade, poudarjanje
identitete kraja, obogatitev celovite turistične ponudbe Občine
Ilirska Bistrica.
Prireditev mora biti brezplačna (brez vstopnine). Podrobnejši
pogoji so razvidni v razpisni dokumentaciji.
Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Občini Ilirska
Bistrica, kontaktna oseba: Tanja Šajina, tel. št. 05/ 71 12 315 ali na

elektronskem naslovu: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.
Datum: 18.03.2011
Številka: 410-83/2011
ŽUPAN
Emil Rojc
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I. Predmet javnega razpisa
je sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve »Vizita
2011« v Občini Ilirska Bistrica, katere namen je ohranjanje
tradicionalnega običaja, ki se je v Občini Ilirska Bistrica izvajal do
leta 2003.
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Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju turistične dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave glasila
Snežnik, št. 5/03), Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v občini
Ilirska Bistrica (Ur. l. RS, št. 33/08, z dne 4.4.2008) in Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2011 (Ur. l. RS, št. 07/2011, z
dne 04.02.2011), objavlja župan Občine Ilirska Bistrica

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje delovanja turističnih društev v
Občini Ilirska Bistrica v letu 2011
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje turistične dejavnosti društev na
območju Občine Ilirska Bistrica, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena
Pravilnika o sofinanciranju turistične dejavnosti društev na
območju Občine Ilirska Bistrica.
Predmet sofinanciranja turistične dejavnosti društev na območju
Občine Ilirska Bistrica so aktivnosti, ki se izvajajo v letu 2011 in
praviloma obsegajo naslednje vsebine:
- izvajanje promocijske aktivnosti lokalnega in širšega pomena:
predstavitev Občine in društva na raznih sejmih, razstavah in
drugih prireditvah doma in v tujini,
- izdajanje promocijskega materiala (zgibanke, razglednice, DVDji in podobno),
- akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter
ljudskih običajev, urejanje in olepševanje okolja ter oblikovanje
turističnih produktov s področja rekreacijskih dejavnosti:
urejanje in vzdrževanje kolesarskih, sprehajalnih in konjeniških
poti, ipd.,
- organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in
širšega pomena, čezmejno sodelovanje,
- šolanje in izpopolnjevanje kadrov za namene pospeševanja
turizma: organizacija delavnic, predavanj, izobraževanje članov,
- oblikovanje in trženje turističnih proizvodov in turistične
ponudbe kraja.
2. Upravičenci za dodelitev sredstev po tem razpisu:
Upravičenci do sredstev so društva, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
- da so registrirana po zakonu o društvih,
- da imajo sedež na območju Občine Ilirska Bistrica,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske
pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju
turizma,
- da izvajajo organizirano redno aktivnost.

OBČINSKI ODMEVI

3. Višina razpisanih sredstev:
Proračunska postavka 4001424 Sofinanciranje turističnih društev,
v višini 6.300,00 € .
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4. Višina sofinanciranja:
Prijave na razpis bodo ovrednotene s točkami na podlagi meril, ki
so navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Obdobje za porabo sredstev:
Rok za realizacijo odobrenih aktivnosti je do 31.12.2011, rok za
oddajo zadnjega zahtevka, finančnega in vsebinskega poročila je
četrtek, 10.11.2011, za odobrene aktivnosti, ki se bodo izvajale po
10. novembru 2011, pa do 16.01.2012.
6. Vsebina prijave:
Vloga mora vsebovati:
- izpolnjen obrazec razpisne dokumentacije,
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- program dela društva s finančnim predračunom in viri
financiranja za vsako prijavljeno aktivnost posebej,
- poročilo o že izvedenih aktivnostih v letu 2011,
- izpolnjen in podpisan osnutek pogodbe, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije,
- izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije,
- izjavo, da kopije priloženih dokumentov ustrezajo originalom,
- seznam članov društva, ki so poravnali članarino za tekoče leto.
Razpisno dokumentacijo se lahko dvigne v sprejemni pisarni
Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali
pridobi s spletne strani občine, http://www.ilirska-bistrica.si .
7. Rok in naslov za vložitev vloge:
Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo prispele do 19. aprila 2011, do
09.00 ure, osebno v sprejemno pisarno Občine Ilirska Bistrica ali
kot priporočena pošiljka na naslov Občina Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
Vloge morajo biti oddane na obrazcu razpisne dokumentacije in
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z nazivom in naslovom
pošiljatelja in označene z oznako "NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS TURIZEM 2011".
Upoštevane bodo pravočasne, pravilno opremljene in popolne
vloge, ostale vloge bodo zavržene kot nepopolne.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev sofinanciranja
mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot
formalno popolna:
- pravilno in popolno izpolnjen obrazec
razpisne
dokumentacije,
- priložena obvezna dokazila in druge priloge k vlogi, ki jih
zahteva Javni razpis in razpisna dokumentacija,
- vloga mora biti poslana v roku in na način, ki je določen v tej
točki besedila Javnega razpisa.
8. Obravnava vlog:
Vloge bo obravnavala tri-članska komisija, ki jo imenuje župan. O
dodelitvi sredstev bo odločal župan Občine Ilirska Bistrica. Sklep
bodo prosilci prejeli predvidoma v roku 30 dni od odpiranja prijav.
S prejemniki sredstev bo Občina sklenila pogodbe o
sofinanciranju.
Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku osem (8) dni od
odpiranja pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je pet (5) dni
od dneva prejema poziva. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelji v
navedenem roku ne dopolnijo, se zavržejo. Odpiranje vlog bo
naslednji delovni dan po izteku roka za oddajo vlog. Odpiranje vlog
ni javno.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom se dobijo
na tel. 05/71 12 315, osebno pri Tanji Šajina ali
na elektronskem naslovu tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.
Številka: 410-82/2011
Datum: 18.03.2011

ŽUPAN
Emil Rojc

OSEBNA ZAŠČITNA OPREMA ZA GASILSKA DRUŠTVA

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, izdaja na podlagi
5. odstavka 24. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur.
list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09) ter na podlagi razpisa za dodelitev
neprofitnih stanovanj v najem objavljenega v časopisu glasilu Bistriški odmevi št.
8/10 naslednji:
SEZNAM UPRAVIČENCEV S PREDNOSTNE LISTE A
ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM:
Mesto Ime
1.
Sheqir
2.
Ana
3.
Jelena
4.
Anamarija
5.
Branka
6.
Damjana
7.
Laura
8.
Katja
9.
Elvir
10. Šabo
11. Marija
12. Marija

Priimek
Sylejmani
Derenčin
Šnajdar
Tomić
Vičič
Trakoštanec
Gashi
Logar
Bešić
Ahmetašević
Boštjančič
Ipavec

Naslov
Št. družinskih članov
Rozmanova 13
4
Rozmanova 15
3
Gregorčičeva 8d
2
Maistrova u. 10
3
Velika Bukovica 39
2
Rozmanova 24d
2
Levstikova 5
2
Rozmanova 24c
3
Gregorčičeva 23B
4
Kosovelova 18
4
V. Bukovica 28
1
Ulica 7. maja 2
2

Št. točk
410
280
280
210
210
210
210
190
190
180
170
140

1.

Ines

Priimek

Naslov

Celin

Kuteževo 36a

vabi vse Bistričane dobre volje, še posebno pa Bistričane, ki
živijo izven svojega rojstnega kraja, da postanejo člani

DRUŠTVA PRIJATELJEV ILIRSKE BISTRICE,
ki je v ustanavljanju.
Skupaj si bomo prizadevali, da se bo dobro ime našega
kraja o kulturnemu, etnološkemu in naravnemu bogastvu,
širilo izven meja naše občine.
Tako bomo prispevali k promociji in prepoznavnosti,
posledično pa k razvoju kraja, kot tudi celotne občine.
Prisluhnili bomo izkušnjam, katere ste pridobili na svoji
življenjski in poklicni poti in jih s pridom uporabili.
Vse zainteresirane vabimo, da se nam oglasijo pisno na
naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica, s pripisom Društvo prijateljev Ilirske Bistrice,
ali po e-pošti: obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si
O vseh nadaljnjih aktivnostih boste redno obveščeni preko
občinskega glasila in spletne strani Občine Ilirska Bistrica.
Za vse informacije smo na razpolago
na telefonu: 05/71 12 315 ali na zgornjemu e-naslovu.
VABLJENI!

SEZNAM UPRAVIČENCEV S PREDNOSTNE LISTE B
ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM:
Mesto Ime

OBČINA ILIRSKA BISTRICA

Št. družinskih članov

Št. točk

1

280

OBČINA ILIRSKA BISTRICA

Vabljeni k sodelovanju!

odmevi@ilirska-bistrica.si
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Predstavniki vseh sedmih prostovoljnih gasilskih društev v občini
(PGD Jelšane, PGD Knežak, PGD
Koritnice, PGD Podgrad, PGD
Podgora Podgraje, PGD Ilirska
Bistrica in PGD Vrbovo),
predsednik Gasilske zveze Ilirska
Bistrica Anton Frank in župan Emil
Rojc so podpisali pogodbo o
izvajanju javne gasilske službe na
območju ilirskobistriške občine za
leto 2011 v višini 160.000 evrov.
Poleg tega pa so prdstavniki
društev in župan podpisali tudi
pogodbo o sofinanciranju nabave
osebne zaščitne opreme za
operativne enote vseh sedmih
društev v skupni vrednosti 120.000
evrov. S tem se zaključuje še zadnji
sklop investicij v okviru sedemletne strategije opremljanja
gasilskih društev v občini, ki poleg nakupa osebne začitne
opreme zajema tudi nabavo novih gasilskih vozil za vsa
društva. Opremljanje društev z vozili se je namreč zaključilo
že lani, ko so svoja vozila dobila še zadnja štiri društva. Občina
zato letos načrtuje sprejem nove strategije opremljanja
društev, v kateri bo prednostna naloga nakup cisterne za vodo,
ki je nujno potrebna predvsem pri gašenju požarov v
naravnem okolju. Društva trenutno namreč razpolagajo z eno
samo cisterno, ki pa je že zelo dotrajana in zato večkrat v
okvari.
Župan je s predstavnikom občinske Gasilske zveze podpisal
tudi pogodbo o izvajanju požarnih straž, ki jih društva izvajajo
ob razglašeni požarni ogroženosti. V ta namen je v proračunu
zagotovljenih 10.000 evrov. III
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VODSTVO PODJETJA SEC PREJEMNIK NAGRADE
GOSPODARSTVENIK PRIMORSKE 2010
Med letošnjimi nagrajenci akcije
Gospodarstvenik Primorske, ki jo
prirejata časopisna hiša Primorske
novice in Radio Koper, je tudi Ana
Sedej, direktorica uspešnega podjetja
Sec, d.o.o., iz Ilirske Bistrice, ki se
ukvarja s proizvodnjo dvigal. Ob tej
priložnosti smo ji zastavili nekaj
vprašanj, predvsem pa nas je zanimalo,
kje je skrivnost njihovega uspeha.

GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN TURIZEM

Nam lahko na kratko predstavite vašo
dejavnost.
Smo proizvajalec dvigal, ki nastajajo v
različnih oddelkih proizvodnje. Največji
je oddelek za obdelavo in oblikovanje
železa. Tu imamo različne stroje za
prebijanje, rezanje, zvijanje, vrtanje,
struženje in frezanje. Večji del dvigala
namreč sestavlja kovinsko ogrodje ter
konstrukcija. Sledi oddelek za
opremljanje notranjosti kabin, ki še
najbolj spominja na mizarsko delavnico.
Tu lepimo laminate, talne obloge,
ogledala in podobno. Imamo tudi
oddelek za proizvodnjo elektronike in
elektro krmilnih omar. Skoraj vso
elektroniko in elektriko, ki jo je v dvigalo
veliko, izdelamo sami. Da pa so naša
dvigala sodobna in kakovostna, skrbi
naš razvojni oddelek, kjer skrbno
snujejo in razvijajo nove izdelke.
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Čeprav je sedež podjetja v Neverkah,
uprava pa v Ljubljani, se proizvodnja
odvija v Ilirski Bistrici. Koliko delavcev
zaposluje družba Sec in koliko je
zaposlenih v proizvodnji v Ilirski
Bistrici?
Skupaj nas je v podjetju zaposlenih 86.
V proizvodnji v Ilirski Bistrici pa je
trenutno zaposlenih 60 ljudi.

Ana Sedej, direktorica družbe Sec, in lastnik družbe Milan Samsa (foto Leo Caharija)

Koliko prihodkov je ustvarilo podjetje
v lanskem letu in koliko znaša dobiček
podjetja?
Lani smo ustvarili 6,9 milijonov evrov
prihodkov in imeli 255.000 evrov
čistega dobička.
Kako je kriza vplivala na vašo
dejavnost? Sta se proizvodnja in
prodaja zmanjšali v primerjavi s
prejšnjimi leti?
Kriza je za našo panogo pomenila veliko
krčenje trga vsepovsod. Sodimo
namreč v gradbeno dejavnost, kjer je
kriza najbolj udarila. Tega smo se
zavedali že leta 2009 in že takrat smo
začeli intenzivno delati na prodaji. V
zadnjih dveh letih smo zato popolnoma
spremenili koncept prodaje. Dokumentacijo sedaj pripravljamo že v desetih
jezikih, s čimer smo se še bolj približali
kupcem. Naši komercialisti vse te jezike
tudi govorijo. To se odraža tudi
na povečani proizvodnji, saj
smo lani izdelali največ dvigal
do sedaj.

Proizvodni prostori družbe Sec v Ilirski Bistrici
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Dvigala, ki jih izdeluje družba
Sec, prodajate v več kot 40
držav po svetu. Kateri so vaši
glavni trgi in kolikšen delež
izvozite?
Izvozimo 90 odstotkov proizvodnje. Naši največji trgi so
države bivše Sovjetske zveze in
Anglija. Veliko prodamo tudi na
Ciper, Malto in v Nigerijo.
Kaj je vplivalo na rast podjetja
v zadnjih letih?
Rast dosegamo, ker imamo
kakovostne izdelke in ker dobro

in pridno delamo. Najstarejša proizvodnja v našem podjetju je proizvodnja
elektronike. V tej proizvodnji smo že
leta 2002 uvedli sistem kakovosti. V
zadnjih sedmih letih pa smo veliko
vlagali tudi v proizvodnjo mehanike in s
tem izboljševali kakovost naših mehanskih izdelkov, kar je ključnega pomena.
Pohvaliti velja tudi vse delavce, ki so
veliko doprinesli, da imamo sedaj
uigrane ekipe na vseh področjih.
Kje še vidite možnosti za razvoj
podjetja?
Veliko možnosti imamo pri povečevanju
obsega poslovanja. V zadnjih treh letih
smo vlagali v nakup novih strojev. Tako
imamo sedaj velike kapacitete proizvodnje. Ker delamo le v eni izmeni,
pomeni, da imamo v proizvodnji še
veliko rezerv. Naslednja možnost je v
novih izdelkih, ki jih stalno razvijamo.
Tudi zahteve za nova dvigala se
nenehno povečujejo, tako da se dvigala
stalno spreminjajo. Za enkrat nas ni
strah, da podjetje ne bi tudi v bodoče
raslo. V srednjeročni načrt smo zapisali,
da bomo v naslednjih petih letih dosegli
20 odstotno letno rast. V to tudi
verjamemo.
V letošnjem letu razmišljate tudi o
gradnji nove tovarne. Kdaj nameravate
začeti z gradnjo in na kateri? Ali
mogoče razmišljate o selitvi proizvodnje iz Ilirske Bistrice v drugi kraj?
Smo v zelo občutljivi fazi dogovora o
novi tovarni, zato podrobnosti v tem
trenutku raje ne bi komentirala.
Vsekakor moramo povečati naše
proizvodne prostore in na tem zelo
intenzivno delamo. Imamo več

možnosti, v enem mesecu pa bo jasno,
kako se bomo odločili in takrat vas
bomo o tem tudi obvestili. Kar se tiče
selitve proizvodnje, se moramo
zavedati, da je proizvodnja sestavljena
iz treh delov: objekta, strojev in
delavcev oziroma ekipe. V primeru
selitve iz Ilirske Bistrice, bi sedanjo
ekipo oziroma njen del izgubili. Ker
imamo dobro in uigrano ekipo, ki smo jo
sestavljali kar nekaj let, bi to pomenilo
veliko izgubo za naše podjetje in
vprašanje je, če se nam to izplača.

Ali nova tovarna pomeni tudi
povečanje števila zaposlenih?
To pa vsekakor. Če bi hoteli ostati
na nivoju, kjer smo, vsega tega
nebi delali. Tudi prostori, v katerih
smo sedaj, niso majhni. Verjamemo, da bomo postali vodilni
evropski proizvajalec dvigal in to
pomeni tudi nenehno večanje
števila zaposlenih. III

Med letošnjimi nagrajenci akcije
Gospodarstvenik Primorske, ki jo
prirejata časopisna hiša Primorske
novice in Radio Koper, je tudi Ana
Sedej, direktorica uspešnega podjetja
Sec, d.o.o., iz Ilirske Bistrice, ki se
ukvarja s proizvodnjo dvigal. Ob tej
priložnosti smo ji zastavili nekaj
vprašanj, predvsem pa nas je zanimalo,
kje je skrivnost njihovega uspeha.
Nam lahko na kratko predstavite vašo
dejavnost.
Smo proizvajalec dvigal, ki nastajajo v
različnih oddelkih proizvodnje. Največji
je oddelek za obdelavo in oblikovanje

POZIV
DOMAČIM GOSPODARSTVENIKOM, PODJETNIKOM IN OBRTNIKOM
V glasilu Bistriški odmevi pripravljamo novo rubriko »Podjetniški utrip«,
ki bo namenjena predstavitvi podjetij iz ilirskobistriške občine.
Predstavitvena gradiva vaših podjetij pričakujemo na
e-naslovu odmevi@ilirska-bistrica.si do 20. v mesecu.
Na ta naslov se lahko tudi prijavite, če bi želeli predstaviti vašo dejavnost,
in pomagali vam bomo pripraviti predstavitev.

Sodobna, energetsko varčna in okolju prijazna
dvigala družbe Sec so vgrajena tudi v bistriški
knjižnici, zdravstvenem domu in gimnaziji

V Zavodu za gozdove Slovenije smo se
v letu 2011 odločili organizirati številne
akcije, ki v okviru Mednarodnega leta
gozdov osveščajo javnost o pomenu
gozdov in gozdarstva. Čez ozemlje vaše
občine skozi gozdove poteka evropska
pešpot E6, zato bralce vabimo k
udeležbi na evropohodih, ki bodo potekali med 16. aprilom in 6. avgustom.
Evropska popotniška zveza, katere
članica je Komisija za evropske pešpoti
(KEUPS) oz. Planinska zveza Slovenije
(PZS), je namreč sklenila organizirati
Evropohod 2011 na temo »Pešpoti in
voda«.
Pohodniki najbolj neposredno občutimo, da je voda element življenja, ki ne
pozna meja. Je pomlad življenja, hkrati
pa prometna pot in vir energije. Sreča
vsakega sprehajalca, na primer v obliki
jezera, reke, ledenika. Ljudje moramo z
njo ravnati zavedno in jo zaščititi pred
onesnaženjem. Voda lahko zaradi
k l i m a t s k i h s p re m e m b p o sta n e
omejeno blago, in je ključnega pomena
za življenje.

Evropohod 2011 traja eno leto, od 9.
oktobra 2010 do 16. oktobra 2011,
zaključni dogodek pa bo v Andaluzijskih
mestih: Almeria in Granadi 15. 10.
2011. Na zaključnem dogodku v
Granadi v Španiji 15. oktobra 2011 se
bodo vedra z vodo spraznila v
pripravljene amfore. Voda iz teh amfor
bo stekla v levji vodnjak (Fuente de los
Leones) na dvorišču v Alhambri. Iz tega
vodnjaka, ki ga nosi dvanajst levov, bo
izbruhnil izvir življenja, ustvarjalna moč
vode. Tako se bo iz vseh držav članic
evropske popotniške zveze simbolično

Pohodi po E6, z vodnikom Radovanom Skubicem in KEUPS- om
Datum
16. 4. in 17. 4. 2011
7. 5. in 8. 5. 2011
11. 6. in 12. 6. 2011
24. 6. in 25. 6. 2011
9. 7. in 10. 7. 2011
23. 7. in 24. 7. 2011
6. 8. 2011

Tura
Ivnik – Kopa -Sleme
Sleme – Koča na Čreti – Trojane
Trojane – Janče - Grosuplje
Grosuplje – Selo – Stari trg pri Ložu
Stari trg pri Ložu – Mašun - Kozlek
Kozlek – Dimnice - Kubed
Kubed - Strunjan

Čas hoje
18 ur
14 ur
14 ur
14 ur in pol
14 ur
15 ur in pol
7 ur

zbrana voda povezalo v eno.
Tudi v Sloveniji bodo organizirani
dogodki v sklopu evropohoda 2011.
Vsaka članica Komisije za evropske
pešpoti (Planinska zveza Slovenije,
Zavod za gozdove Slovenije, Zveza
gozdarskih društev in Turistična zveza
Slovenije) bo simbolično zajemala vodo
v posebnih lesenih posodah, kar
simbolizira Gozd in Vodo, ki sta
življenjsko povezana.
Na temo »Pešpoti in voda« je KEUPS v
letu 2011 organiziral več natečajev za
različne ciljne skupine in obisk v Španiji
(več http://eupoti.com/). Vsi pohodniki
in popotniki, in vsi, ki v srcu dobro
mislite in imate radi vodo in potepanja,
pridružite se našim druženjem. Veseli
vas bomo.
Vse dodatne informacije dobite pri
predsedniku KEUPS: Jože Prah, 041 657
560, prah.joze@volja.net. III Bogdan
Magajna, ZGS OE Sežana
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IZGRADNJA KANALIZACIJE V HRUŠICI V POLNEM TEKU
Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v Hrušici, ki se je
začela v decembru, je v polnem teku. Dela pa bodo
zaključena predvidoma v poletnih mesecih. Dela, ki jih
izvaja podjetje Godina d.o.o. iz Kozine, zajemajo izgradnjo
fekalne kanalizacije v skupni dolžini 3700 metrov ter
obnovo in ueditev meteorne kanalizacije v dolžini 1500
metrov. Pogodbena vrednost naložbe znaša 686.000
evrov, od tega se 80 odstotkov sredstev financira iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj, preostanek pa
zagotavlja Občina Ilirska Bistrica.
V teku pa so tudi gradbena dela za ureditev dela
Rozmanove ulice in Ulice IV. Armije v Ilirski Bistrici. V okviru
del, ki jih izvajata podjetji CPK, d.d., in Godina, d.o.o., se
ureja fekalna in meteorna kanalizacija, vodovod ter
kabelski in telekomunikacijski vodi. Obnovili bodo tudi
kamnite zidove ob cesti in javno razsvetljavo. Vrednost
investicije znaša okrog 700.000 evrov, od tega bo 563.000
evrov sofinanciranih iz državnih sredstev, 136.000 evrov pa
bo prispevala ilirskobistriška občina. Dela bodo zaključena
predvidoma v juniju. Občina pa letos načrtuje tudi začetek
izgradnje kanalizacije v Podgradu in v Knežaku. III
Cenjene občanke in občane vabimona strokovno,
brezplačno in neodvisno svetovanje v

ENERGETSKO SVETOVALNO
PISARNO ILIRSKA BISTRICA

po predhodni najavi

v tajništvu občine tel. št. 05/71 12 300
(ob prijavi na obisk opišete teme razgovora).

Pisarna se nahaja v DOMU NA VIDMU, Gregorčičeva 2,
IlirskaBistrica, in deluje

VSAK TOREK IN PETEK od 17. do 18. ure
Energetska svetovalca Miran PENKO in Samo HRVATIN
LEPO VABLJENI!

OKOLJE IN PROSTOR

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

OBVESTILO O PITNI VODI VODOVODNIH SISTEMOV
ILIRSKA BISTRICA, KNEŽAK IN PODSTENJŠEK
Javno podjetje Komunala Ilirska
Bistrica, d.o.o. je v letu 2010 v skladu z
določili Pravilnika o oskrbi s pitno vodo
(Ur. l. RS, št. 35/06 in 41/08) izvajalo
obvezno gospodarsko javno službo
oskrbe s pitno vodo na območju občine
Ilirska Bistrica, deloma pa tudi v
občinah Hrpelje – Kozina in Pivka ter v
sosednji državi Hrvaški.
Javno podjetje Komunala Ilirska
Bistrica, d.o.o. ima v upravljanju tri
vodovodne sisteme in sicer vodovodni
sistem Ilirska Bistrica, Knežak in
Podstenjšek, ki skupaj zagotavljajo
pitno vodo 12403 prebivalcem ilirskobistriške občine z izjemo prebivalcev
Jablanice, Kuteževega, Podgraj, Trpčan,
Vrbice, Vrbova in Zabič, katerih vodooskrba je zagotovljena iz lokalnih
vodovodov. Na vseh treh vodovodnih
sistemih je vzpostavljen HACCP sistem,
ki omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih dejavnikov
tveganja, ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi, izvajanje potrebnih ukrepov in vzpostavljanje
stalnega nadzora na tistih mestih, kjer
se tveganja lahko pojavijo.
Vsi tri vodovodni sistemi so bili v letu
2010 vključeni v državni monitoring
pitne vode, ki ga zagotavlja Ministrstvo
za zdravje, izvajal pa ga je Zavod za
zdravstveno varstvo Maribor v sodelovanju z območnimi zavodi za zdravstveno varstvo in Inštitutom za varovanje
zdravja.
Upravljavec vodovodnega sistema je v
skladu z določili Pravilnika o pitni vodi
(Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06

in 25/09) dolžan izvajati notranji nadzor
skladnosti pitne vode. V okviru le-tega
je vzorčenje in preskušanje pitne vode v
letu 2010 za nas opravil Zavod za
zdravstveno varstvo Koper. Izvedena so
bila mikrobiološka in fizikalno –
kemijska preskušanja, katerih obseg
izhaja iz ocene tveganja posameznega
vzorčnega mesta. Vzorčna mesta so na
vseh treh vodovodnih sistemih enakomerno razporejena po celotnem vodovodnem omrežju, kar omogoča nadzor
zdravstvene ustreznosti pitne vode do
končnega uporabnika.
Redna mikrobiološka in fizikalno –
kemijska preskušanja so osnova za
ugotovitev skladnosti in zdravstvene
ustreznosti pitne vode. Tako je bilo v
letu 2010 na omrežju vodovodnega
sistema Ilirska Bistrica odvzetih 54
vzorcev za mikrobiološka preskušanja in
54 vzorcev za fizikalno – kemijska
preskušanja. Vsi vzorci so bili skladni z
zahtevami iz Priloge I Pravilnika o pitni
vodi. Na omrežju vodovodnega sistema
Knežak je bilo odvzetih 6 vzorcev za
mikrobiološka preskušanja in 6 vzorcev
za fizikalno – kemijska preskušanja. En
vzorec je bil neskladen. Na omrežju
vodovodnega sistema Podstenjšek pa je
bilo odvzetih 8 vzorcev za mikrobiološka preskušanja in 6 vzorcev za fizikalno
kemijska preskušanja. En vzorec je bil
neskladen.
Po ugotovljeni neskladnosti pitne vode
na mestih vzorčenja vodovodnih
sistemov Knežak in Podstenjšek so bili
uvedeni ukrepi za odpravo neskladnosti. Ponovno so bili odvzeti vzorci

pitne vode, katerih mikrobiološka in
fizikalno – kemijska preskušanja so
pokazala, da je pitne voda skladna in
zdravstveno ustrezna.
Rezultati mikrobiološkega in fizikalno –
kemijskega preskušanja v okviru notranjega nadzora in državnega monitoringa pitne vode v letu 2010 dokazujejo,
da so preskušani parametri pitne vode
vodovodnih sistemov Ilirska Bistrica,
Knežak in Podstenjšek ustrezali
zahtevam iz Pravilnika o pitni vodi,
razen dveh izjem, do katerih je prišlo
zaradi vpliva vremenskih razmer.
Zaključimo torej lahko, da je pitna voda
na omenjenih vodovodnih sistemih
zdravstveno ustrezna.
direktor
Igor Maljevac, inž

OB V E S T I L O
Obveščamo vse nosilce kmetijskih
gospodarstev, da je rok za oddajo
zbirne vloge za kmetijske subvencije
od 1. marca do 6. maja 2011.
Vabimo vse zainteresirane, da se za
vnos vloge čimprej prijavite na sedežu
Kmetijske svetovalne službe, Vojkov
drevored 14, ali telefonsko na številko
71 00 261.
Kmetijska svetovalna služba

KS Ostrožno Brdo,
KD Ostrožno Brdo in
OZ ZB za vrednote NOB

SUMA - UMETNO KOVAŠTVO

SPOMLADANSKI POHOD
PO POTEH
PARTIZANSKE BOLNICE
ZALESJE

Že več kot 15 let izdelujemo vse vrste kovanih izdelkov

balkonske, stopniščne in vrtne ograje, drsna in krilna vrata z daljinskim upravljanjem...
telefon: +386 (5) 7110 244 (vsak delavnik med 7h in 15h)
fax: +386 (5) 7110 243, e-mail: info@umetnokovastvo.com

www.umetnokovastvo.com

ki bo 2. aprila 2011.
Zbor je ob 10. uri
pri stari osnovni šoli na
Ostrožnem Brdu.
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VRBIŠĆE ŠJME NEUMORNO ODGANJALE ZIMO
Pustna skupina Vrbišće šjme je letos neumorno
odganjala zimo iz naših krajev, saj je bila v
pustnem obdobju zelo aktivna in opazna na
številnih koncih.
26. februarja so se predstavili na tradicionalnem
karnevalu na Ptuju, ki poteka v okviru evropskega
združenja karnevalskih mest (FECC). Sodelovalo je
33 etnoloških skupin, vrbišće šjme pa zagotovo
sodijo med najstarejše pustne skupine, saj je prvi
uradni zapis o vrbišćih šjmah iz leta 1935.
28. februarja je nekaj predstavnikov pustne
skupine na čelu z Borisom Čekado, predsednikom
Kulturnega društva Vrbišće šjme, obiskalo
Osnovno šolo Jelšane, kjer so učencem predstavili
izdelavo teh zanimivih mask oz. larf, ki so izdelane
na posebnih kopitih iz ovčje kože. Poleg Borisa
Čekade ta star način izdelave mask obvladata
samo še njegov sin Janez Čekada in tajnik društva
Tomaž Prosen, ki skrbijo, da to staro izročilo ne bi
izumrlo ali šlo v pozabo. In dela gotovo ni malo, saj
skupino Vrbišćih šjm sestavlja okrog 70 likov:
najstarejša znana lika sta črn in bel lovec, potem so
tu še bršljanar, stari in stara, bele šjme, kmetice in kmetje, orač, napeštanc, jelen in jager, medved s ciganom, kamela z beduinom
in številni drugi. Vsi skupaj pa predstavljajo življenje na vasi.
Vrbišće šjme pa skrbijo tudi za promocijo pustnih običajev pri nas. Tako so 3. marca sodelovali v oddaji Dobro jutro na TV
Slovenija, v kateri so skupaj s podgrajskimi škoromati in predstavniki občine predstavili pustne prireditve in običaje na
Bistriškem.
5. marca so predstavljali našo občino na tradicionalni predstavitvi zvončarjev na Matuljah v sosednji Hrvaški. Že naslednji dan pa
so se dopoldne najprej predstavili v domači vasi, popoldne pa se udeležili tradicionalne pustne povorke v Ilirski Bistrici.
Čeprav so nekatere njihove maske kar grozljive na prvi pogled, so jih 8. marca z veseljem gostili tudi v Vrtcu Ilirska Bistrica, kjer so
se predstavili otrokom in jim odgnali strah pred pustnimi šemami. Istega dne jih je čakala še poberija po vasi, zvečer pa so pustno
rajanje sklenili s plesno zabavo v Vrbici.
Žal pa je tudi pust obsojen na smrt in zato so ga, tako kot velevajo pravila, 9. marca najprej obsodili za vse njegove grehe in
napake, ki jih je zagrešil v preteklem letu, nato pa ga ustrelili in zažgali na vrhu vasi.
Pustna skupina Vrbišće šjme se zahvaljuje Občini Ilirska Bistrica za finančno podporo in ostalim donatorjem. Zahvaljujejo se tudi
ravnateljici OŠ Jelšane Branki Špende Mandič in ravnateljici vrtca Ilirska Bistrica Ingrid Fatur za gostoljubje in povabilo. III

ODMEVI IZ NAŠIH KRAJEV

RAZSTAVA TRADICIONALNIH
BRKINSKIH MASK
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Športno – kulturno društvo Studenec iz Huj smo
vaščani ustanovili leta 2003, ko se nam je
porodila ideja, da bi širši okolici predstavili
navade iz Brkinov.
Tako vsako leto zimo preženemo s pustovanjem.
Na pustno soboto pripravimo poberijo po
Hujah, nato se drugi dan udeležimo
tradicionalne ilirskobistriške pustne povorke
Pust je pršu.
Med letom se zvrsti še nekaj dogodkov, kot je
kresovanje za 1. maj ter avgusta hujanski shod z
vaškimi muzikanti. Med letom smo člani aktivni
na različnih področjih, omembe vredna je
delovna in čistilna akcija, zadnja takšna je bila
sanacija vaškega ribnika in studenca, po
katerem je društvo dobilo tudi ime.
Zahvaljujemo se povabilu Knjižnice Makse
Samsa, kjer smo predstavili tradicionalne
brkinske maske z naše vasi. Na ogled so bile
postavljene slike ter nekateri liki brkinske
ohceti: ženin in nevesta, svatvice ali bele žene,
cigan in ciganka, poberini, ta zeleni, stržinar,
oblar, volovska vprega, gonič, kleščar, zvončarji,
kmetje in kmetice. III Mateja Tomažič

Prelomnega 18. decembra 2010 je skupina Nove ideje za
razvoj območja Ilirske Bistrice (NI), formirana na spletnem
socialnem omrežju facebook, stopila iz digitalne virtualne
resničnosti v resničnost realnega sveta. »Hram dobrega«
gostilne Pri Matetu je namreč gostil srečanje članov skupine, ki
pa je bilo bolj neformalne narave. Pomemben korak naprej se
je zgodil v soboto, 26. februarja 2011, ko je bil na isti lokaciji
sklican prvi uradni sestanek skupine. Dogodek je bil hkrati
prvo srečanje botrov t. i. »Skrinjic za dobre namene«, ki jih je
skupina v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Ilirska
Bistrica (DPM) postavila na več mestih v Ilirski Bistrici in njeni
okolici in s katerimi se zbira prispevke, namenjene finančno in
socialno ogroženim otrokom in njihovim družinam.
Bera sklepov sestanka je zelo bogata. Poleg sklepov
administrativno-operativne narave, smo se dogovorili o
nalogah in planu dela skupine NI. Realizirala naj bi se, pilotno
že izpeljana, ideja o bolšji tržnici, ki bi se mesečno odvijala, na
za to določenem prostoru. Prav tako je bila izpostavljena
potreba po tržnici, ki bi gostila lokalne pridelovalce
sezonskega sadja, zelenjave, mlečnih in mesnih izdelkov ipd. V
načrtu je organizacija družabnega dogodka, ki bo namenjen
bistriškim otrokom in njihovim staršem. Predvsem pa je bila
izražena zahteva po pridobitvi povratne informacije s strani
Občine Ilirska Bistrica, tj. župana in občinskih svetnikov, glede

drugi dobrodelni koncert

realizacije pobud, ki so
jih podali člani skupine
NI. Zahteva, ki nakazuje
potrebo po obojestranski komunikaciji med skupino NI
oziroma občani nasploh in občinsko upravo.
Ena glavnih točk dnevnega reda je bila predstavitev poteka
dobrodelnega projekta in poročilo o prispevkih, ki so se zbrali
v »Skrinjicah za dobre namene«. Predstavitev in poročilo sta
podala Egon Zevnik, član upravnega odbora skupine NI, in
Darinka Dekleva, predsednica DPM, pod okriljem katerega
dobrodelni projekt poteka.
Sadovi dobrodelnosti v mesecu februarju so naslednji:
gostilna Pri Matetu – 26,00 €, Romi bar – 14,28 €, trgovina
Janateks – 23,40 €, Avantura šport – 15,76 €, gostilna
Zemonska vaga – 12,26 €, bar Mlečna – 21,00 €, frizerski
salon Mojca – 5,28 €, okrepčevalnica Mikoza – 10,00 €,
Veterinarska ambulanta Ilirska Bistrica – 9,78 €, gostilna Pod
gradom – 7,00 €, picerija Kudra – 12,00 €, bife Kudra – 6,20 €,
Johnny bar – 16,00 €, bar Julija – 7,10 €, DSP Caffe bar – 1,74
€. Skupaj smo pridelali 187,80 €.
Dogovorili smo se, da se zbrani prispevki podeljujejo dvakrat
letno, in sicer junija pred poletnimi počitnicami za otroke ter
decembra pred božično-novoletnimi prazniki za družine.
Določila se je tudi strokovna komisija v sestavi predstavnikov
DPM in NI, ki bo s pomočjo Centra za socialno delo Ilirska
Bistrica, odločala o prejemnikih pomoči.
Potek zbiranja prispevkov lahko spremljate na spletni strani
skupine NI, kjer je objavljen tudi zapisnik prvega uradnega
sestanka skupine. Prav tako lahko podrobnejše podatke o
delovanju skupine in zbranih sredstvih dobite na naši
facebook strani, kjer lahko tudi sami postanete člani skupine
in prispevate svoje predloge za izboljšanje kvalitete
vsakdanjega življenja v naši občini.
Naj zaključim z vabilom k sodelovanju pri dobrodelnem
projektu. V mesecu juniju bomo v sodelovanju z DPM na
Upravno enoto Ilirska Bistrica vložili prošnjo za dodatne
lokacije »Skrinjic za dobre namene«. Tako pozivamo vse, ki bi
želeli postati boter ali botra skrinjici oziroma imate predlog o
primerni lokaciji za njeno postavitev, da nas kontaktirate na
facebooku ali na naši uradni spletni strani. Če pa vas pot
zanese v bližino katerega izmed krajev, kjer so locirane
skrinjice, stopite še korak bliže in prispevajte kakšen kovanec
ali dva v »Skrinjico za dobre namene«.
Vsem pa lep pozdrav s kredom skupine Nove ideje za razvoj
območja Ilirske Bistrice – gremo naprej! III Gorazd Brne,
Nove ideje za razvoj območja Ilirske Bistrice

LEPO JE DELITI

KD TUŠČAK BAČ vabi na

ki bo v nedeljo, 17. aprila 2011 ob 18. uri
v Domu na Vidmu v Ilirski Bistrici.

2. ČAJANKO POD TUŠČAKOM,
ki bo 3. aprila 2011, ob 17.00 uri,
v prostorih OŠ Knežak.

Prvo srečanje botrov »Skrinjic za dobre namene«

Kulturno društvo Grad Dolnji Zemon
vabi na

Lani so denar zbirali za dva hudo bolna otroka, Kristajna in Mattea, letos pa bodo
zbrana sredstva namenili za otroke iz socialno ogroženih družin iz naše občine.

Nastopajo:
NAVIHANI LISJAKI *ANSAMBEL AKORDI * ANSAMBEL NARCIS
OTROŠKA FOLKLORNA SKUPINA IZ KNEŽAKA * PODOKNIČARJI
ANSAMBEL BISERI * ŠPELA GROŠELJ * NE ME JUGAT * SAŠA LENDERO

Predprodaja vstopnic v TA Oaza.

Vabljeni!

Gosta bosta ga. Nela Malečkar in g. Silvo Fatur.
Program bodo popestrile
Vaške klepetulje, zaplesale bodo
zvezde, zapeli in zaigrali bodo Alitea Širca, Gaja Udovič,
Maja Porta, Janez Tomažinčič, Robert Frank, Škratki,
otroški folklorni skupini Tuščak in ŽPZ Tuščak.
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Društvo Univerza za tretje življensko obdobje
OBELEŽILI 100-LETNICO POVZDIGNITVE ILIRSKE BISTRICE V TRG
Tudi v Društvu Univerza za tretje življenjsko obdobje smo na
prav poseben način obeležili 100-letnico povzdignitve Ilirske
Bistrice v trg. V sredo, 16.3.2011, smo v naši sredini gostili
gospoda Ivana Simčiča, ki nam je ustvaril prečudovit večer z
besedo in sliko skozi čas Ilirske Bistrice. Večer nam je popestril
gospod Dimitrij Grlj, ki je priredil in uglasbil ter prvič javnosti
predstavil napitnico povzeto iz razglednice generala Rudolfa
Maistra, poslane svojim prijateljem v Ljubljano iz Ilirske Bistrice
v avgustu 1902. Ob spremljavi gospoda Dimitrija Grlja je
napitnico zapel gospod Boris Ujčič. Vsem skupaj še enkrat hvala
za nepozaben čudovito preživet večer. III DUTŽO Ilirska Bistrica
Napitnico, ki jo je uglasbil Dimitrij Grlj (desno),
je članom društva zapel Boris Ujčič

Tvoje vince, dragi brate,
je v Ljubljani le še zate;
mi pa mislimo tu nate,
nate in na urce zlate
in na Tvoje ljube svate.
A ko zopet bom v Ljubljani,
brani se prijatelj, al ne brani,
pil bom glažek vinca s tabo
in spomin izplaknil na vse slabo.

ODMEVI IZ NAŠIH KRAJEV

Ste upokojenec, ali se morda pripravljate na upokojitev?
Razpolagate s prostim časom in želite pridobiti nova znanja in se izpopolnjevati?
Nudimo vam različne oblike izobraževanja in usposabljanja za starejše, seveda s prijetnim druženjem.
Naša pisarna v Domu starejših občanov Ilirska Bistrica, Kidričeva 15, je odprta od 06.04.2011 dalje, vsako sredo od 17.00
do 18.00 ure. Dosegljivi smo tudi na mob. tel. št.: 051 – 349 503.
Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Ilirska Bistrica vas pričakuje. Pridružite se nam.
DUTŽO Ilirska Bistrica
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OŽIVELA GRAJSKA GOSPODA
Teden dni pred pustno soboto so krajani vasi
Jablanica obeležili letošnje pustovanje na prav
poseben način. Nekaj čez trideset vaščanov se je
preobleklo v doma sešite obleke z motivom grajske
gospode, ki so bili še pred slabim stoletjem
prisotna družbena plast v vasi. O tem pričajo
ruševine gradu, pred katerim so se zbrali skupaj s
cigani, ki so bili tudi del tedanjega prebivalstva.
Tako so se vsi skupaj v družbi popoldneva,
obarvanega z dobro voljo in soncem, odpravili na
tradicionalno vaško poberijo, ki se je zaključila z
zabavo, na kateri je nastopila domača glasbena
skupina Riziko. III Rok Smrdelj
BISTRIŠKI ODMEVI APRIL 2011

3. DOBRODELNI KONCERT » IZ SRCA ZA SRCE «
Bistriški glasbeniki so tudi letos združili
moči in v nedeljo, 13. marca, v športni
dvorani OŠ Antona Žnideršiča v Ilirski
Bistrici priredili že tretji dobrodelni
koncert "Iz srca za srce".
Izkupiček od prodanih vstopnic so letos
namenili društvu Sožitje, ki skrbi za
boljšo kakovost življenja oseb z
različnimi motnjami v duševnem
razvoju.
Na tradicionalnem večeru zabavne in
narodno-zabavne glasbe so se predstavile bistriške glasbene skupine:
ansambel Osminka, ansambel Toneta
Šestana Moharja, Lojze Bajc in prijatelji,
Trio Turn, Nostalgija, Tornado, Ventilčki,
Skupina Riziko, Trio Korona, ansambel
Bistrc, Jože Škrlj, ansambel Snežnik ter
Tone Škrlj in romantiki. Nastopila pa je
tudi dramska skupina Šajtrga, ki jo
sestavljajo varovanci ilirskobistriške
enote VDC Koper, ter plesni skupini
Studio za sodobni ples iz Idrije ter Funky
Fresh iz Pivke. Prireditev sta vodila Igor
Štemberger in Iris Dovgan Primc.

Obiskovalce je pozdravil tudi bistriški
župan Emil Rojc, ki je povedal, da Občina
Ilirska Bistrica sodeluje v kar nekaj
programih s področja socialnega varstva
občanov. Eden takih večjih programov, ki
so trenutno v teku, je prevoz starejših
občanov iz podeželja v mesto. Čeprav je
bilo predvideno, da se bo program pričel
z marcem, se je zaradi tehničnih težav

izvedba nekoliko zavlekla in bodo s
prevozi pričeli v kratkem. »V današnjem
času, ko je življenje vedno težje, je zelo
pomembno, da pomagamo drug
drugemu. Upam, da bo ta prireditev
postala tradicionalna in da bodo tudi
tisti občani, ki so potrebni pomoči, imeli
občutek, da niso prepuščeni sami sebi,«
je dejal župan. III

Na vrata že naglas trka princeska
pomlad, ampak tudi kraljice zime ne
bomo kar hladno pozabili. Namenila
nam je namreč čudovito zimsko vzdušje,
ki nikogar ni pustila ravnodušne, tudi
tabornikov ne.
Zadnji vikend januarja se je ženska ekipa
PP-jev, taborniškemu svetu znana pod
imenom »Mrkvice«, opravila na ZOT
(zimsko orientacijsko tekmovanje). Gre
za vseslovensko taborniško akcijo, ki jo
organizirajo kolegi iz Maribora. Naša
ekipa je na Štajersko prispela že v petek,
kjer je poleg srečevanja, klepetanja in
druženja s prijatelji z vse Slovenije
odpisala še dva testa, in sicer iz znanja
topografskih znakov ter tistega iz
vrisovanja kontrolnih točk. Naslednji
dan pa zares. Vstali smo, si spakirali
nahrbtnike ter se odpravili na orientacijski pohod, kjer so nas po poti čakali
razni izzivi: skica terena, IQ test,
določanje koordinat nevrisane kontro-

lne točke ter signalizacijia v Morsejevi in
Winklerjevi abecedi. Tekmovanje smo
končale na skupnem 5. mestu, v ženski
konkurenci pa bi bile prve.
V soboto, 5. februarja, je Ilirska Bistrica
gostila prav posebno osebo, Katjo
Mahne. To je načelnica območja JPN
(južno-primorsko-notranjska), ki se je z
vodstvom RSR-ja pogovorila o delovanju
našega društva in nam predstavila
nekatere zanimive mednarodne
taborniške projekte.
16. februarja sta se dve naši članici
udeležili delavnice za rodove propagandiste, ki jo je organizirala mestna zveza
tabornikov (MZT) skupaj z zvezo
tabornikov Slovenije (ZTS). Delavnica je
temeljila na praktičnih primerih, s
pomočjo katerih smo izvedeli veliko
novega o komuniciranju in odnosih z
javnostjo. Znanje bomo s pridom
uporabili.
Črni dol. 4 dni taborniških norčij.
Grajenje igluja. GG-ji že vedo, o
čem govorimo. O zimovanju
namreč. Med zimskimi počitnicami je za naše gozdovnike in
gozdovnice (11-15 let) potekala
akcija, na kateri res ni bilo
dolgčas. Kot že omenjeno smo
zgradili iglu iz snežnih opek,
zakurili ogenj v snegu in na
njem tudi spekli slastno večerjo, se sprehodili do Sviščakov,
kjer smo s sankami in po ritih

drveli po strmini, igrali »Krompir in
čebulo«, streljali z lokom in nenazadnje
noro uživali v snežnih norijah okrog
koče, poleg vsega tega pa še glasno
prepevali Barnija. Lahko si predstavljate,
da bi le stežka med vsemi temi
aktivnostmi našli čas za še kaj drugega.
Dva najpogumnejša PP-ja sta v bivaku iz
naravnih materialov preživela par
ledeno-mrzlih in verjetno kar dolgih
nočnih ur. Komaj čakamo, da bomo
imeli priložnost ponoviti tako super
akcijo. Ob tej priložnosti se še enkrat
zahvaljujemo za spluženo cesto do koče.
Tudi naslednji vikend koča v Črnem dolu
samevala v gozdu. Tokrat smo jo namreč
obiskali PP-ji in RR-ji (16-27 let). Tudi mi
nismo skoparili s smehom in dobro voljo
ter tako uživali v snežnih radostih,
neskončnem kartanju in še več kazenskih kart, vrhunec pa je predstavljala
finska savna, ki smo jo vsi rade volje
preizkusili. Zvečer nas je čakala še
strateško-miselna igra, nad katero smo
bili vsi zelo navdušeni. Tako nor vikend v
še boljši družbi še dolgo ne bo šel v
pozabo.
4. marca je v taborniškem domu potekal
sestanek rodove uprave. Na njem se je
zbralo vodstvo našega roda, na začetku
malo poklepetalo, potem pa se
pogovorilo o tekočih zadevah.
Več o vsem pa lahko najdete na
rusevci.si, facebook.com, twitter.com in
v taborniški omarici. III Brača Mršnik
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EVIDENTIRANJE ŽELEZNIŠKIH MUZEJSKIH PREDMETOV
Ljubitelji železnic iz Ilirske Bistrice se
povezujemo z željo, da ohranimo
železniške eksponate, ki sodijo med
tehnično kulturno dediščino ter
vzpodbujamo interes do železnic in
železniškega prometa. Združili smo se v
prepričanju, da je treba razvijati
pozitiven odnos do tehniške kulturne
dediščine in hkrati povečati zanimivosti
kraja v katerem živimo.
Prvi kratkoročni cilj našega društva je
postavitev električne lokomotive serije
361 v park ob ilirskobistriški železniški
postaji. Za postavitev te muzejske
lokomotive, ki je med domačini znana
kot »Breda«, smo že pridobili soglasje
SŽ. K sodelovanju smo poleg Slovenskih
železnic pritegnili še Občino Ilirska
Bistrica in veliko ljubiteljev železnic, ki
so prispevali denarna sredstva za
obnovo lokomotive. Postavitev muzejske lokomotive v park ob železniški
postaji Ilirska Bistrica načrtujemo za
leto 2012.
Društvo smelo načrtuje že naslednje
korake. V mislih imamo postavitev še
več muzejskih elektro in drugih tirnih
vozil, ki so zaznamovali življenje v naših
krajih ali bili z njimi tako ali drugače

povezani. V širjenje muzejskega parka
bomo pristopili postopoma po fazah.
Poleg teh vozil želimo javnosti
predstaviti muzejsko zbirko s predmeti,
ki so kakorkoli povezani z železnico ali
železniškim prometom. V ta namen
želimo najprej evidentirati predmete, ki
so bili uporabljeni pri delu na področju
železnic in so odslužili svojemu
namenu.
Pomoč pri presoji ali nek predmet sodi
med morebitne muzejske eksponate,
kot tudi prijavo za evidentiranje takega
predmeta bodo sprejemali člani našega
društva:

Ivan Simčič (predsednik društva), tel.
031 650 456;
e-pošta: ivan.simcic@guest.arnes.si

Jadran Možina, tel. 031 516 470;
e-pošta: jadran.mozina@slo-zeleznice.si

Boštjan Jaksetič, tel. 041 207 442;

e-pošta: jaksetic.bostjan26@siol.net

Marjan Mikuletič, tel. 041 858 950;

e-pošta: bostjancic.marjan@slozeleznice.si

Vili Škrabolje, tel. 051 335 625;
e-pošta: skrabolje.viljem@slozeleznice.si.

Vaš klic ali obvestilo po elektronski pošti
pričakujemo čimprej. Veseli bomo
vsakega klica. Z akcijo evidentiranja
muzejskih predmetov s področja
železnic bomo predvidoma končali
konec meseca junija 2011. O izbiri
muzejskih predmetov in poteku
urejanja muzejske zbirke bomo občane
sproti obveščali.
Prepričani smo, da bomo s pomočjo
občanov in občank dodali še en
pomemben prispevek k ohranjanju
tehnične kulturne dediščine s področja
železnic in železniškega prometa. Tako
bomo obogatili sebe in kraj v katerem
želimo lepo in prijetni živeti. K temu nas
zavezuje ista želja. III Ivan Simčič

Vabimo vse občane, ki imajo v lasti muzejski predmet, zanimiv z vidika železnic in železniškega prometa, da se
odzovejo našemu klicu k evidentiranju takih predmetov. V prvi fazi bomo te predmete popisali, si jih ogledali in se
pogovorili z lastniki, ali so pripravljeni take predmete predstaviti javnosti v muzejski zbirki. Lastniki bodo na svojo
željo lahko tudi ohranili lastništvo nad svojimi predmeti.
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V soboto 12.3.2011 smo se mladi planinci iz naše občine pod vodstvom Planinskega društva Snežnik odpravili na planinski izlet na
Kršičevec (1028 m). V jutranjih urah smo se izpred osnovnih šol z avtobusom odpeljali do vasice Jurišče, od tam pa po uvodnem
pozdravu vodje izleta pričeli naš pohod proti vrhu Kršičevca. Pot je bila zelo razgibana, ponekod strma, vendar so nam topli
sončni žarki vlivali moč, da smo po dobri uri in pol hoje zagledali kamnit stolp, ki je pomenil cilj našega izleta. Na vrhu smo najprej
v dnevnike mladega planinca odtisnili nov žig, nato pa iz nahrbtnikov vzeli najboljše malice, ki so nam jih pripravile naše mame.
Po okrepčilu smo naredili še skupinsko fotografijo in se zadovoljni odpravili v dolino. Poslovili smo se z obljubo, da se vidimo na
naslednjem planinskem izletu, ki je načrtovan 9. aprila 2011 na hrib Čaven. III Vanja Delost, MOPD Snežnik Ilirska Bistrica
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št. 2 II leto 4
Ilirska Bistrica,
31. 03. 2011

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07- UPB2, 76/2008, 79/2009,
51/2010), na podlagi 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica
(Uradne objave Primorskih novic št. 18/95, 18/97, 30/98,
4/08, Uradni list RS, št. 31/99, Uradne objave časopisa
Snežnik št. 4/06), je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na
4. seji dne 10.03.2011 sprejel

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o dodeljevanju kadrovskih
štipendij (Uradne objave Občine Ilirska
Bistrica, glasilo Bistriški odmevi, št. 13,
leto 2, 30.12.2009)
1. člen
Za 26. členom Pravilnika se doda novo poglavje in novi 27.
člen, 28. člen, 29. člen in 30. člen, ki se glasijo:
X. DODELJEVANJE SPODBUD ZA USPEŠNO ZAKLJUČEN
LETNIK ŠOLANJA OZ. ŠTUDIJA
27. člen
(dodelitev spodbud)
Dijakom in študentom, ki se prijavijo na Javni razpis za
kadrovske štipendije Občine Ilirska Bistrica in vsaj delno
ustrezajo razpisanim programom in jim ni bila dodeljena
kadrovska štipendija se lahko, v primeru ostanka sredstev na
proračunski postavki namenjeni kadrovskim štipendijam,
dodeli spodbuda za uspešno zaključen letnik šolanja oziroma
študija, razen dijakom in študentom, ki so prejemniki
katerekoli druge štipendije.
Spodbuda se jim dodeli za šolsko oziroma študijsko leto, za
katero je bil izveden javni razpis.

28. člen
(višina spodbud)
Višina spodbude za dijake, ki se jim jo izplača v enkratnem
znesku na koncu šolskega leta znaša največ 30% bruto
zajamčene plače mesečno, za študente pa največ 40% bruto
zajamčene plače mesečno. Višino spodbud se določi na
podlagi razpoložljivega ostanka sredstev na proračunski
postavki namenjeni kadrovskim štipendijam, vendar lahko ta
spodbuda znaša največ 30% bruto zajamčene plače za dijake
mesečno in največ 40% bruto zajamčene plače za študente
mesečno.

29. člen
(pogoj za pridobitev spodbude)
Spodbuda se dodeli na podlagi prejetega potrdila o uspešno
zaključenem šolanju oziroma študiju ter potrdilu o vpisu v
naslednji letnik, s sklepom o upravičenosti do spodbude, na
podlagi katerega se s posameznim dijakom oziroma
študentom sklene pogodbo o dodelitvi spodbude.

30. člen
(zaposlitev prejemnikov spodbude)
V kolikor se po zaključenem šolanju izkažejo potrebe po
zaposlitvi kadra, kateremu je bila dodeljena spodbuda, se je
prejemnik spodbude dolžen na Občini Ilirska Bistrica oziroma
v zavodih, katerih ustanovitelj je Občina, zaposliti za
obdobje, ki je enako obdobju za katero je prejel spodbudo.
Prav tako lahko Občina Ilirska Bistrica v primeru povečanega
obsega dela v občinski upravi, v času počitnic pozove
prejemnika spodbude, da opravlja počitniško delo oziroma
prakso.

2. člen
(prehodne in končne določbe)
Spodbude se dodeli tudi dijakom in študentom, ki vsaj delno
ustrezajo razpisnim programom, na katere so se prijavili s
prijavo na Javni razpis za kadrovske štipendije Občine Ilirska
Bistrica za šolsko oz. študijsko leto 2010/2011 in jim
štipendija ni bila dodeljena, ob predložitvi dokazil o uspešno
zaključenem šolanju oziroma študiju ter potrdila o vpisu v
naslednji letnik, razen dijakom in študentom, ki so
prejemniki katerekoli druge štipendije.

3. člen
(uveljavitev pravilnika)
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
dodeljevanju kadrovskih štipendij se objavi v bistriškem
občinskem glasilu Bistriški odmevi in začne veljati naslednji
dan po objavi.

Številka: 007-3/2009
Datum: 10.03.2011
Župan:
Emil Rojc
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Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. člena
Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95,
18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave
časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in na predlog sklepa
Odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in
poslovne prostore, sprejetega na 2. seji, dne 7.3.2011, na
svoji 4. seji dne 10.3.2011 sprejel naslednji

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. člena
Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95,
18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave
časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in na predlog sklepa Odbora
za stavbna zemljišča stanovanja in poslovne prostore,
sprejetega na 2. seji z dne 7.3.2011, na svoji 4. seji dne
10.3.2011 sprejel naslednji

SKLEP

SKLEP

I.
Zemljišče parc. št. 1964/3 – neplodno v izmeri 90 m2, k.o.
2524 Trnovo, se izloči iz javnega dobra in se vpiše v nov
vložek, pri njem pa lastninska pravica na Občino Ilirska
Bistrica.

Zemljišče parc. št. 4731/10 – cesta v izmeri 95 m2, k.o.
Knežak, se izloči iz javnega dobra in se vpiše v nov vložek, pri
njem pa lastninska pravica na Občino Ilirska Bistrica.

II.
Sklep stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnih objavah
Občine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški odmevi.

I.

II.
Sklep stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnih objavah
Občine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški odmevi.
Številka: 478-77/2006
Datum: 10.3.2011
ŽUPAN Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc

Številka: 478-3/2007
Datum: 10.3.2011
ŽUPAN
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc, l.r.

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. člena
Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95,
18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave
časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in na predlog sklepa
Odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in
poslovne prostore, sprejetega na 2. seji, dne 7.3.2011, na
svoji 4. seji dne 10.4.2011 sprejel naslednji

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. člena
Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave, št. 18/95, 18/97,
30/98 in Uradni list RS, št. 31/99), 31.člena Zakon o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10) in na predlog sklepa Odbora za
stavbna zemljišča stanovanja in poslovne prostore, sprejetega
na 2. seji dne 7.3.2011, na svoji 4. seji, dne 10.3.2011 sprejel
naslednji

SKLEP
I.

SKLEP
I.
Zemljišči parc. št. 6303/9 – cesta v izmeri 42 m2 in parc. št.
6303/7 – cesta v izmeri 9 m2, k.o. Hrušica, se izločita iz
javnega dobra in se vpišeta v nov vložek, pri njem pa
lastninska pravica na Občino Ilirska Bistrica.

II.
Sklep stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnih objavah
Občine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški odmevi.

II.
Za potrebe zagotavljanja javnega interesa iz prejšnje točke
lahko Občina Ilirska Bistrica ustanavlja brezplačne služnosti
na nepremičninah v njeni lasti in upravljanju z družbami in
podjetij, ki so zainteresirana za gradnjo širokopasovnih
omrežij.

III.

Številka: 478-9/2006
Datum: 10.3.2011
ŽUPAN
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc
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Občinski svet Občine Ilirska Bistrica ugotavlja, da v skladu z
Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Zakonom o
elektronskih komunikacijah (Uradni list RS – uradno prečiščeno besedilo- št. 13/2007 in 110/2009) obstaja javni interes
za gradnjo širokopasovnih omrežij v Občini Ilirska Bistrica.

Sklep stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnih objavah
Občine Ilirska Bistrica, v glasilu Bistrški odmevi.
Številka: 711-6/2011
Datum: 10.3.2011
Župan Občine Ilirska Bistrica:
Emil Rojc

PESTRA DEJAVNOST DRUŠTVA INVALIDOV ILIRSKA BISTRICA
Konec februarja je ilirskobistriško
društvo invalidov, ki šteje preko 600
članov, opravilo na zboru članov
pregled lanskega dela in predstavilo
program za letošnje leto.
V preteklem letu smo v društvu v celoti
realizirali program dela. Posebno skrb
smo namenili izvajanju socialnih
programov, ki blažijo socialne in
psihične posledice invalidnosti. Tako
smo med letom in v decembru opravili
preko 200 obiskov osamljenih in
nemočnih invalidov po domovih in v
domu starejših, poskrbeli smo za izlet in
druženje težjih invalidov, s solidarnostno pomočjo smo posameznim
članom pomagali premostiti različne
finančne stiske, ki so posledica
invalidnosti, za izboljšanje zdravja smo v
sodelovanju z zdravstvenim domom
organizirali številne delavnice z
merjenjem krvnega tlaka, holesterola in
sladkorja. Številni člani so med letom
koristili letovanje v različnih zdraviliščih
s prilagojenim zdravstvenim programom in rehabilitacijo.
V spomladanskem in jesenskem času so
potekale številne delavnice ročnih
spretnosti, športniki pa so sodelovali v
različnih športnih panogah. Balinarji so
organizirali območno balinarsko
tekmovanje za invalide številnih
invalidskih društev in prav tako so bili
organizator prijateljskega balinarskega

srečanja, ki ga vsako leto prirejajo v
počastitev občinskega praznika in
dneva državnosti.
Med letom smo si na organiziranih
izletih ogledali številne muzeje,
zgodovinsko kulturne spomenike,
sakralne objekte, različne razstave in
naravne znamenitosti.
V lanskem letu smo tudi svečano
obeležili 25-letnico delovanja društva,
na kateri smo zaslužnim članom in
nekaterim institucijam podelili društvena priznanja. Ob tej priliki je krovna
organizacija – Zveza delovnih invalidov
Slovenije – podelila dva častna znaka in

pisna priznanja zaslužnim članom ter
priznanji društvu in Občini Ilirska
Bistrica.
Že šestič, tokrat na šoli v Jelšanah, smo s
kulturno prireditvijo, ki so jo pripravili
učenci in mentorji te šole ob mednarodnem dnevu invalidov, zaključili
pedagoške delavnice z geslom »Vsi smo
lahko enaki«. Sodelovali so tudi
varovanci Varstveno delovnega centra
iz Il. Bistrice in mešani pevski zbor iz
Jelšan.
Pestro društveno dejavnost bodo
nadaljevali tudi v letošnjem letu. III
Jožica Žibert

Konec februarja je bil v dvorani gasilskega doma v Koritnicah prav poseben dogodek. KŠTD Tabor Kalc 1869 Knežak je pripravil
potopisno predavanje o Indiji. O tej daljni in kulturno precej drugačni državi sta spregovorili mladi svetovljanki Teja Tomšič in
Anamarija Ludvik, ki sta se v ta odmaknjeni svet južne Azije odpravili lansko poletje.
Zdelo se je, da je Indija s svojo drugačnostjo privabila veliko število tako mladih kot malce starejših, saj je bila dvorana še
premajhna. Obiskovalci so z velikim
zanimanjem poslušali doživete pripovedi Teje in Anamarije, ki sta vsako
zgodbo pospremili s fotografijami, na
katerih so poleg indijskih znamenitosti
– denimo slavna palača Taj Mahal in
sveta reka Ganges – največ pristno
indijskega izžarevali obrazi tamkajšnjih
prebivalcev.
Po koncu potopisnega predavanja so si
radovedni obiskovalci lahko ogledali
nekaj tipičnih indijskih kosov oblačil in
drugih kulturnospecifičnih predmetov.
Popotnici sta si seveda vzeli čas tudi za
pogovor z najbolj navdušenimi
obiskovalci predavanja in jima delile
koristne popotniške namige za
potovanje v Indijo. III Jernej Biščak
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INDIJA NA DOMAČEM PRAGU
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S ku p i n a S p oz n ava j m o svet i n
domovino pri univerzi za tretje
življenjsko obdobje je v petletnem
delovanju obiskala že lepo število vasi
v naši občini. Nazadnje smo se v
februarju 2011 odpeljali v Sabonje.
Sabonje so gručasta vas v vzhodnih
Brkinih na temenu večje vzpetine.
Ležijo na nadmorski višini 526 m. V vasi
je 55 hišnih številk. Žal je približno
polovica praznih. V vasi živi približno 70
prebivalcev.
Ob prihodu v vas nas je sprejela ga.
Branka Gustinčič. Najprej nas je
odpeljala v balinarsko hišico, kjer so nas
že čakali predstavniki vasi: predsednik
Drago Božič, podpredsednik Marjo
Mavrič ter Livijo Gustinčič. Posedli smo
za bogato obložena mizo, nato pa smo
začeli s predstavitvijo vasi.
Že po položaju vasi lahko sklepamo, da
je kraj poseljen od prazgodovine. Vas je
bila vse do konca 1. svetovne vojne
tesno povezana z lokalnim središčem v
Podgradu. Sledilo je obdobje italijanske
okupacije, ko so Sabonje preimenovali v
Sabogna. Najstrašnejši dogodek se je v
polpretekli zgodovini pripetil 17. maja
1944, ko so nemški okupatorji pretili s
požigom vasi in celo pobojem prebivalstva, a je iznajdljivi vaščan, ki je govoril
nemško, z zvijačo rešil vas. Ta dan
vaščani praznujejo kot »zaobljubljen
dan«.
G. Livijo nam je nato posredoval nekaj
pomembnejših podatkov o
pridobitvah vasi po 2. svetovni vojni.
Elektriko so dobili že leta 1945. Največji
razcvet pa so doživljali v 80. letih
p rej š n j ega sto let j a . D o b ili s o :
kanalizacijo (1982), asfalt po vasi
(1984), vodovod in asfaltirano cesto do
priključka na cesto Podgrad-Il.Bistrica
(1985), vaški dom (1986/87), hiško za
balinarje. V začetku 90. let so dobili
sodobno povezavo s Pavlico in
popravilo poti proti Račicam. Niso
čakali samo na državo, izboljšanje
skupnega standarda so dosegli tudi z
delom svojih rok in samoprispevkom.
Po predstavitvi vasi smo se napotili k
cerkvi, ki stoji na gričku, obkroža pa jo
pokopališče.
Cerkev je posvečena sv. Martinu. Iz
letnic, ki so vklesane, smo razbrali, da je
bila temeljito obnovljena v 17. stoletju.
Nekaj časa je samevala in propadala,
nato pa so se lotili temeljite obnove.
1993 so obnovili pokopališki zid. Po letu
2000 pa so se s skupnimi močmi lotili
obnove strehe, zvonika, znova so
pripeljali v cerkev elektriko, jo osvetlili z
reflektorji, zamenjali vhodna vrata,
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okna, prekrili tlak, osvežili freske.
Strokovnjak je obnovil oltar in mu s
pozlato vrnil star baročni sijaj.
Restavrirali so sliko sv. Florjana in
nabavili nov prapor. Postavili so križ na
pokopališču in v lanskem letu so
popravili 20 let star elektrificiran zvon.
Sprehodili smo se še po vasi. Sredi vasi
je vaški dom. Vse naseljene hiše so lično
obnovljene in imajo urejeno okolico. Iz
Sabonj je prekrasen razgled po celi
bistriški občini. Menda se ob lepem
vremenu vidi do 30 okoliških krajev in
hribov vse do Triglava. Pod cerkvijo stoji
nekdaj mogočna domačija »pri

Farmanovih«, katerih zet je bil pok. Rudi
Šeligo, nekdanji pisatelj in kulturni
minister. Vas se ponaša tudi z eko
kmetijo Šlosel. Pohvalili so se, da
pridelek brez težav prodajo. Za razliko
od neštetih vasi v Sabonjah še diši po
hlevih. Zadnji veliki projekt v vasi je bila
izgradnja mrliške vežice.
Ob slovesu smo se zahvalili za
gostoljubje in jim zaželeli, da bi se jim
uresničile vse želje in načrti. Teh ne
manjka: od razvoja eko turizma in še
mnogo česa. III Marica Gaberšnik,
mentorica skupine SSD

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

EKSKLUZIVNI PRODAJALEC PROIZVAJALCA
LABIN PROGRES
(freze, prekopalniki, motokultivatorji)
in
traktorjev LANDINI, GOLDONI in JOHN DEERE!

BISTRIŠKI UPOKOJENCI SO ZBOROVALI
dejavnosti Starejši za starejše…
Tudi športniki so zaslužili vse pohvale.
Nanizali so vrsto tekmovanj na turnirjih,
ki ji pripravljajo društva na Primorskem
in sosednji Hrvaški, udeležbe na
športnih igrah društev upokojencev
južne Primorske in drugih srečanjih.
Rekreativna telovadba, pohodi in druge
aktivnosti, ki jih izvajajo sami ali pa v
sodelovanju z drugimi društvi, jih
družijo in jim pomagajo premagovati
tegobe
Spoznavanje domovine in bližnje
okolice ter obnavljanje znanja jim
omogočajo izleti, ekskurzije in srečanja,
ki jih je bilo v preteklem obdobju kar
nekaj. Omenili so le tista iz zadnjega
leta, ko so obiskali Dunaj, Štajersko,
Dolenjsko, se spustil v Vilenico na Krasu
in zaplesali na prednovoletnem
srečanju. Verjemite, lepo jim je bilo.
Tisti del poročila, ko je govora o
poslovanju društva, so spremljali s
posebno pozornostjo. Zavedajo se

namreč, da je delovanje društva poleg
prostovoljstva odvisno tudi od financ.
Ob ugotovitvi, da so poslovali pozitivno
in da so jim pri tem pomagali tudi
sponzorji in donatorji (občina, ZDUS,
Moderni interjerji Podgrad, Banka
Koper, Lekarna Il. Bistrica in drugi), so se
oddahnili.
V razpravi je poleg predstavnikov
Društva diabetikov, Društva invalidov,
Centra za socialno delo in Občinskega
odbora DeSUS spregovoril tudi
podpredsednik ZDUS Mirko Miklavčič,
ki je prisotne pozdravil in jim čestital k
uspehom ter nanizal nekaj dejavnosti,
ki jim upokojenci v tem času posvečajo
posebno pozornost. Ob tej priliki je
predsedniku društva Francu Gombaču
izročil malo plaketo ZDUS za zasluge v
preteklem obdobju.
Sprejet program dela za leto 2011
zagotavlja nadaljevanje in nadgrajevanje začetega. III
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Letni pregled dela, uspehov in težav so
na letnem občnem zboru v marcu
pregledali in ocenili delegati upokojencev DU Ilirska Bistrica. Poročila in
razpravo so obogatili tudi z ugotovitvami o poslovanju društva v preteklem
štiriletnem obdobju, saj je bil občni zbor
obenem tudi volilni.
Ne gre prezreti dejstva, da se je v
preteklem obdobju zgodilo marsikaj,
kar je obogatilo življenje starejši
generaciji naših občanov. Zlasti v
zadnjih letih, posebno pa v preteklem
letu so posebno skrb posvetili delu s
starejšimi občani, ne glede na vključenost v društvo. Obiskujejo, anketirajo in
se dogovarjajo o neposredni in drugačni
pomoči starejšim nad 69 let v pred
dobrima dvema letoma začeti akciji
Starejši za starejše, za boljše življenje
doma, ki jo vodijo prostovoljke in
prostovoljci pod mentorstvom Mirjam
Logar Derenčin in Dore Kalčič. Krepko
prek tisoč obiskov, veliko ponovnih in na
novo začetih, jamči, da bodo tudi
rezultati s pomočjo drugih ustanov in
društev, zlasti pa s pomočjo občine, ki
projektu že pomaga, dosegli zastavljen
cilje. Članom društva so poleg
omenjenega polepšali življenje tudi z
obiski, obdarovanjem, srečanji in
drugim. Ugotavljajo namreč, da že lepa
beseda in stisk roke pomeni mnogo.
Triinštiridesetim pokojnim pa so
namenili trenutek tišine.
Pester je bil pregled kulturne dejavnosti
društva, saj so v poročilu nanizali vrsto
nastopov društvenega pevskega zbora,
ki je društvo in občino predstavljal na
revijah upokojenskih pevskih zborov po
Primorski in širše, sodeloval na revijah
Primorska poje, srečanju slovenskih
pevskih zborov v Šentvidu pri Stični,
občinskih revijah, na proslavah in
drugih prireditvah doma in izven
občine, v domovih starejših občanov, na
praznovanjih zgodovinskih obletnic in
še bi lahko naštevali. Na občnem zboru
vsako leto za začetek ponudijo izbor
izbranih pesmi. Letos so predstavili
program pesmi za revijo Primorska
poje, ki bo v marcu na Reki.
Pri kulturni dejavnosti ne gre prezreti
posameznikov, ki sodelujejo v drugih
skupinah ali samostojno, zlasti pa ne 17.
številke njihovega glasila Jesenski listi,
ki jih ureja uredniški odbor pod taktirko
nosilca in glavnega urednika Dimitrija
Grlja. Ta je v letošnjem letu v Ilirskih
temah obdelal šport na Bistriškem od
začetka do današnjih dni. V glasilu je
sodelovalo preko dvajset avtorjev,
osrednji del pa je bil posvečen
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STARE SLIKE PRIPOVEDUJEJO ...
Gasilski dom pred sto leti najlepša stavba v Bistrici

ODMEVI IZ NAŠIH KRAJEV

Danes Gasilski dom v Ilirski Bistrici kaže
danes več kot klavrno sliko. Verjetno se
bo od sramu kar sam sesul. Kraj, ki
izgublja tako pomembne stavbe stare
sto in več let, izgublja z njimi tudi svojo
dušo. Namarno stanje stavbe govori
tudi o odnosu lastnika do domače
zgodovine, kraja samega in njegovih
posebnosti. Govori pa tudi o nepremišljenosti lokalne oblasti, ki odtujuje tako
redke dragocene stavbe na izjemnih
lokacijah, namesto, da bi jih zadržala, jih
uredila in jim dala novo življenje in z
njimi obogatila živjenje celega mesta.
Gasilski dom v Ilirski Bistrici sta v v
prvem desetletju stoletja z velikimi
napori gradili dve najstarejši domači
društvi. To sta bili Bistriška narodna
čitalnica, ustanovljena že v letu 1864 in
Ilirsko-Bistriško in Trnovsko gasilsko
društvo ustanovljeno leta 1886.
Odkupili sta staro skromno Barakovo
hišico, jo podrli in novogradnjo razširili
do potoka Sušec. Gradnjo prepotrebnega gasilskega doma in čitalnice so
podprli z denarnimi zneski Janez E.
Tomšič ter Rudolf Valenčič Fadguc in
druge pomembne domače družine.
Z veliko svečanostjo, mašo, gasilsko
vajo, nastopom vojaške godbe s Trsata,
z mimohodom vrlih gasilcev pred
razvitim društvenim praporom in
blagoslovom dekana Ivana Vesela
Vesnina so stavbo odprli 8. avgusta
1907. Svečani otvoritveni govor je imel
novodošli javni notar g. Anton Carli in
se zahvalil vsem, ki so pri gradnji
pomagali in v svojem nagovoru pribil,
da sta obe društvi zgradili najlepšo
stavbo v Bistrici.
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Anton Carli
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Po d o g o v o r u
so
pritličje zasedli gasilci s
s h r a m b o g a s i l s ke
opreme,
prvo
nadstropje pa je
napolnila bistriška
čitalnica s knjižnimi
policami in prostorom
za prebiranje knjig in
časopisov. Podstrešje
je bilo namenjeno
stanovanju oskrbnika
stavbe, ki je
obiskovalcem ponudil
tudi nekaj kavarniških
uslug. Vse je kazalo, da
bosta društvi še dolgo
uživali v novih
prostorih pa žal ni bilo
tako. Čitalniški odbor
je presodil, da so
stroški preveliki in je že
razmišljali o preselitvi
čitalnice. Z Albertom
Domladisom so se
dogovorili za začasno
rešitev, da v njegovi
hiši uredijo Kavarno s
Čitalnico. Upali so, da
se bodo morda
dogovorili s Sokolskim
društvom za dogradnjo
čitalniškega prizidka,
pa niso uspeli. Zasilna
rešitev v Domladiševo
gostilno v Gornjem kraju (danes
Levstikova 10), je postala trajna vse do
italijanske ukinitve leta 1927. Vložek
čitalnice v gasilski dom je odkupila
občina in vanj preselila županstvo.
Med obema vojnama je bila v prvem
nadstropju Scuola media »Gabriele
D`Anunzio« (Srednja šola).
Fotografija je prav iz tega časa, posneta
verjetno pred tridesetim letom.
Prikazuje vojaško slovesnost pred
sedežem občine, s pomembnimi
civilnimi in vojaškimi osebnostmi,
njihovimi damami pa tudi posamezniki
oblečenimi v fašistične uniforme.
Morda gre celo za razvitje fašistične
zastave ... Ve kdo kaj več o tem
dogodku?
Za nas je posebej zanimivo, da so na
gasilskem domu še dvojezični napisi.
Stari napis GASILNI DOM in nad njim
CORPO DEI POMPIERI, skrajno levo pa
komaj lahko uganemo, da še piše
ŽAPANSKI URAD in MUNICIPIO.
Slovenski napisi so kmalu nato povsem
izginili.

Fotografija iz avtorjeve zbirke

Gasilski dom je po vojni dobil prizidek
spredaj in zadaj nad potokom. Zadaj je
bilo dozidano stopnišče v prvo
nadstropje, na strehi so postavili še
močno sireno. Ob stavbi pa je dolga leta
kraljeval velik lesen stolp, celo višji od
gasilskega doma, bodisi za gasilske vaje,
za sušenje platnenih gasilskih cevi,
opazovanje ...
Gasilci in Bistriška knjižnica imata sedaj
lepi novi stavbi, stari gasilski dom sredi
Bistrice pa nemočen zajema sapo za
zadnje zdihljaje. Je Sokolski dom
naslednji na tej poti? Znamenitemu
dvesto let staremu hotelu z imeni Ilirija,
Zlati fazan, Snežnik, Zmaga in Lovec pa
že sedaj ni videti rešitve. Bo ista uspoda
doletela tudi stavbo mlekarne
znamenitega arhitekta Janeza Jagra, pa
trnovska Dvorana?
III Vojko Čeligoj

BISTRIŠKI LOKOSTRELCI ODLIČNI NA DRŽAVNEM PRVENSTVU
Dobesedno sredi noči smo se 12. marca
odpeljali na državno prvenstvo v Radlje
ob Dravi.
Majhno, urejeno mestece, občina z
dobrimi 2000 prebivalci, se lahko
pohvali s športno dvorano, ki jo pri nas
lahko samo sanjamo, atletskim stadionom s tartansko podlogo, bowling
centrom….Kar malo žalostni smo bili ob
pogledu na športne površine. Morda pa
jih bomo mladi dočakali tudi pri nas.
Prvenstvo je organiziral Lokostrelski
klub iz Mute. Tokrat smo bistriški
lokostrelci kar malo razočarali.Morda je
kriva dolga pot, neprespana noč, morda
smo bili preslabo pripravljeni. Rezultati
pa povedo vse.
Državni prvak je z odličnim rezultatom
postal Dejan Damiš, tretje mesto si je
pristreljala Špela Iskra, peta je bila
Mojca Iskra, enajsti Luka Dekleva,
štirinajsti Martin Primc in enaindvajseti
Matej Taškar.
Na poti domov smo skupaj sklenili, da
bo potrebno še bolj trenirati, kajti le
tako bomo vrnili bistriško lokostrelstvo
na mesto, ki ga zasluži.
Konec januarja smo se udeležili
tekmovanja v Škofji Loki. Poleg medalj
smo se veselili predvsem dobrih
rezultatov naših tekmovalcev. Rezultati
namreč kažejo, da dobro delamo.
Dejan Damiš je v svoji kategoriji z
odličnim rezultatom dosegel prvo
mesto. Tretji sta bili Mojca Iskra in Ana
Penko, šesto mesto je nastreljal Matej

Taškar, Luka Dekleva je bil deveti,
Martin Primc pa deseti.
Sredi februarja smo odšli v Žalec. Žal je
tja zaradi bolezni ostalih odšla le
četverica naših lokostrelcev. Mojca
Iskra je z vzpodbudnim rezultatom
dosegla prvo mesto, Jaka Prelog je bil
peti, Gregor Klemenčič deveti, Luka
Dekleva pa enajsti.
Naši tekmovalci se žal niso udeležili
kvalifikacijskega tekmovanja za prvenstvo osnovnih in srednjih šol. Na naših
šolah namreč ne kažejo nikakršnega

zanimanja za lokostrelstvo. Verjetno
smo edini, ki že vrsto let vozimo na
šolska tekmovanja učence osnovnih šol
brez sodelovanja športnih pedagogov
na šolah, da o tem, da klub financira vse
nastale stroške, sploh ne govorimo. V
bodoče bo potrebno preveriti, kam
odhaja denar, ki ga občina nameni za
organizacijo in izvedbo šolskih
tekmovanj. Učenci so seveda prizadeti,
vendar nam v klubu zmanjkuje sredstev
za financiranje šolskih tekmovanj. III
Luka Dekleva in Lado Čeligoj

Končala se je sedma Riješka zimska liga. Manica Radivo je v zadnji tekmi z lahkoto prehitela
drugo uvrščeno Suzano Alberini iz Hrvaške in si s tem zagotovila prvo mesto med ženskami,
tretje mesto pa je pripadlo hrvatici Sandi Antunović. Med moško konkurenco si je z veliko
prednostjo priboril prvo mesto
Uroš Taks, pred drugo uvrščenim Stjepanom Čosičem in
tretje uvrščenim Bojanom
Iloščevičem, oba iz Hrvaške.
Uroš Taks je slavil tudi ekipno
prvo mesto s svojo ekipo
Ravnica.
V tokratni ligi so se Bistričanom
pridružili tudi Dolenjci, ki so
vestno hodili na vse tekme.
V tokratni ligi so tekmovali tudi
otroci, in sicer na 3 km progi.
Teja Jenko, edina Slovenka med
otroci, je z lahkoto premagala
Rečanki, drugouvrščeno Lucijo
Petrovič in tretjeuvrščeno Iro
Manica Radivo in Uroš Taks
Vukovič. III K. Š.

Teja Jenko
BISTRIŠKI ODMEVI APRIL 2011

ŠOLSTVO IN ŠPORT

BISTRIČANI PRITEKLI NA PRVA MESTA

29

ŠPORTNA DRUŠTVA IN KLUBI O TEŽAVAH V ŠPORTU

ŠOLSTVO IN ŠPORT

Predstavniki bistriških športnih
društev in klubov so se 25. februarja
zbrali na posvetu o problematiki na
področju športa v občini. Civilna
športna iniciativa je namreč s pomočjo
Zveze športnih društev Ilirska Bistrica
konec leta 2010 predstavila pobudo,
da bi športna društva in posamezniki,
ki se ukvarjajo s športno problematiko
v občini Ilirska Bistrica, pripravili
dokument, ki bi predstavil skupen
pogled na bistriški šport, težave in
možne rešitve.
V začetku januarja so se zainteresirani
predstavniki večjih športnih društev
prvič sestali in ustanovili programski
odbor posveta o športu, ki je pozval vsa
športna društva k sodelovanju pri pripravi osnutka programskega dokumenta. Kot je pojasnil član programskega
odbora posveta Rihard Udovič, je bil
osnovni namen posveta po mnogih
letih povezati društva in pregledati
skupne probleme, potrebe, cilje. »V
minulih letih je bilo kar nekaj stagniranja na področju športne infrastrukture in delovanja klubov. Predvsem pa
se je prekinila komunikacija med občino
in društvi. S tem dokumentom, ki
vključuje predloge in cilje, ki so skupni
vsem društvom, želimo opozoriti na to
problematiko in najti skupni jezik tudi z
občinsko upravo,« je povedal Udovič.
Športna društva, ki so se odzvala na
anketo pobudnikov, na področju
športne organiziranosti pogrešajo
predvsem organizacijo, ki bi jim nudila
informacije in podporo pri izvajanju
dejavnosti, pomoč pri načrtovanju
investicij, prijavi na razpise in pri
izobraževanju na področju športa. »Bila
bi most med društvi in občino, regijo in
državo pa tudi z društvi iz drugih držav.
Hkrati pa bi lahko pomagala pri
vzdrževanju in upravljanju telovadnic in
zunanjih športnih površin,« so pojasnili
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predstavniki športnega odbora.
Na območju ilirskobistriške občine
deluje okrog 35 športnih društev, med
katera pa se poleg športnih klubov
uvrščajo tudi društva, ki izvajajo
različne oblike rekreacije, šport za
invalide in diabetike in podobno. V
občini je registriranih 67 športnih in
rekreacijskih površin ter objektov, med
katerimi pa so tudi taki, ki niso več
funkcionalni, kot je na primer bistriški
bazen. Glavne športne objekte predstavljajo predvsem šolske telovadnice in
športna dvorana OŠ Antona Žnideršiča
v Ilirski Bistrici, med športnimi oz.
rekreacijskimi površinami pa prevladujejo balinišča.
Športni delavci so izpostavili tudi
dejstvo, da delo športnih društev v
občini temelji predvsem na prostovoljnem delu članov in vodstev društev,
obenem pa so opozorili na vse slabšo
gospodarsko stanje v občini, zaradi
katerega ne dobijo sponzorjev, pa tudi
starši otrok vse težje plačujejo stroške v
klubih. Društva zato opozarjajo, da bi
bilo nujno potrebno povečati občinska
sredstva za šport.

Po njihovem mnenju bi bilo treba
popraviti tudi obstoječi pravilnik za
sofinanciranje programov športa v
občini, ki naj bi bil neustrezen. Pri tem
so predlagali, da bi se več sredstev
namenilo za kakovosten šport, ureditev
financiranja delovanja društev po dvanajstinah do sprejema proračuna,
sredstva za vzdrževanje objektov pa bi
morali izločiti iz pravilnika in oblikovati
posebno proračunsko postavko za ta
namen. Želijo si tudi enostavnejših postopkov pri prijavi na razpis in enostavnejših zahtevkov za sofinanciranje.
Glede problematike športnih objektov v
občini so poudarili, da bi morali
vzdrževanje teh objektov dvigniti na
višji nivo, predvsem pa določiti sistem
upravljanja in vzdrževanja zunanjih
športnih površin. Z navedenimi
težavami in predlogi bo komisija, ki so jo
imenovali na posvetu, seznanila tudi
občinsko vodstvo.

Občinski svetnik in podžupan Vojko
Tomšič, ki se je udeležil posveta, je
dejal, da je v letošnjem proračunu
posluh za šport velik, saj je občina za
investicije na področju športa letos
namenila dobrih 104.000 evrov, kar je
41.000 evrov več kot v lanskem letu,
nekaj več sredstev pa je namenjenih
tudi samemu delovanju športnih
društev in klubov, in sicer 154.000
evrov. Med investicijami je predvidena
ureditev igrišč v športnem parku Nade
Žagar in priprava dokumentacije za
ureditev športnega centra Trnovo ter
športnega kompleksa pri gimnaziji, za
katera potekajo dogovori z obrambnim
ministrstvom za brezplačen prenos v
last občine. Poleg tega pa je dodatnih
12.000 evrov predvidenih za izdelavo
analize stanja športnih objektov. III

Nagradna igra
KAJ JE NA FOTOGRAFIJI?
Osnovnošolce vabimo k sodelovanju pri nagradni igri, ki jo bomo
mesečno objavljali v našem glasilu. Dobro si oglejte priloženo
fotografijo in poskušajte ugotoviti, kaj prikazuje.
Tokrat vas sprašujemo, katera nekoč znamenita stavba je na sliki.
Vaše odgovore pričakujemo do 20. aprila na e-naslovu:
odmevi@ilirska-bistrica.si (pod zadeva vpišite »nagradna igra«).
Vsak mesec bomo podelili pet praktičnih nagrad, ki jih podarja
sponzor nagradne igre, podjetje EURO MB d.o.o. iz Ilirske Bistrice.

TEKMA ZA EVROPSKI POKAL
V RAFTINGU NA DIVJI VODI
NIZKE GRADNJE
Več informacij: ROLAND Kompan 041
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Če želite PRODATI nepremičnino, KUPITI, ODDATI, NAJETI …
Mi smo pravi naslov

R

NEPREMIČNINSKA AGENCIJA

FT

688 663

S svojo usposobljeno ekipo vam nudimo tudi vse storitve na področju
nizkih gradenj (izkopi, betonska dela, asfaltiranje, tlakovanje, vodovod, …)

I
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23. april – SVETOVNI DAN KNJIGE
Organizacija Unesco je leta 1997 razglasila 23. april za
svetovni dan knjige in avtorskih pravic. Osnovni namen
dneva knjige je široki množici približati knjigo in razširjati
bralno kulturo.
Čeprav je praznovanje knjige povezano z datumi smrti
Miguela de Cervantesa in Williama Shakespeara (oba sta
umrla 23. aprila 1616), ima 23. april tudi svetlejšo plat – na
ta dan naj si bralci poklonijo knjige.
V Knjižnici Makse Samsa bomo ta dan obeležili tako, da
bomo uporabnikom podarjali odpisane knjige iz knjižničnega
fonda in rabljene knjige, ki jih knjižnici podarijo bralci.
Vsak bralec si bo lahko na polici z odpisanimi knjigami v
preddverju izbral do 3 knjige.
Vabljeni.
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Rafting klub Mrzla uoda iz Ilirske Bistrice bo že četrto
leto zapored organiziral vrhunsko rafting tekmo na
divji vodi, ki bo štela za evropski pokal in slovensko
državno prvenstvo. Tekmovanje bo potekalo 9. in
10. aprila na reki Savi in Soči.
Prva bo 9. aprila na sporedu tekma v Tacnu, ki je
znan po svoji atraktivni umetni progi na reki Savi, ki s
svojo zahtevnostjo zagotavlja temeljne pogoje za
izpeljavo tekme najvišjega ranga. Na umetni progi
bodo izvedli tri discipline, in sicer slalom, klasičen
sprint in tekmo v sprintu na izločanje.
Dan kasneje, 10. aprila, se bodo tekmovalci preselili
na reko Sočo, ki v svojem zgornjem toku predstavlja
idealno lokacijo za izpeljavo spusta na divji vodi. Sam
spust bo izveden na delu, ki je namenjen tudi
turističnemu raftingu, potekal pa bo od vasi Srpenica
do vasi Trnovo ob Soči.
Organizatorji pričakujejo, da se bo tekme udeležilo
okrog 20 ekip iz cele Evrope. Iz Slovenije pričakujejo
pet ekip, ostale pa bodo iz Nemčije, Italije, Slovaške,
Češke, Madžarske, Hrvaške, Avstrije in od drugod.
Gre za najboljše ekipe, ki svoje države zstopajo na
tekmah evropskih in svetovnih prvenstev.
Člani rafting kluba Mrzla uoda vse ljubitelje tega
adrenalinskega športa vabijo na ogled tekem. III
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Učenci mreže šol parka Škocjanske jame raziskovali ročno žetev

TRAVA JE KRUH, ŽETEV PA VAŽNO OPRAVILO

To je bilo sporočilo letošnje prireditve
ob zaključku raziskovalnega dela
učencev Mreže šol parka Škocjanske
jame v počastitev dneva žena v petek,
11. 3. 2011, v Škocjanu, ki je izzvenela
kot poziv k spoštovanju narave.
Učenci so pod vodstvom mentoric
tokrat raziskovali in ustvarjali na temo
ženske ročne žetve, ki je imela v naših
krajih dolgo tradicijo, a je povsem
zamrla v minulem stoletju. Poleg žetve
kot opravila so učence zanimale še šege
in navade ob njej, niso pa se mogli
izogniti niti popisu žit, ki so se nekoč
sejala na naših poljih. Najmlajši iz
prvega razreda podaljšanega bivanja
OŠ Dragotina Ketteja iz Ilirske Bistrice
so pod mentorstvom Laure Novak te
tudi narisali.
Po uvodni »Po Koroškem po Kranjskem
že ajda zori« otroškega pevskega zbora

OŠ Dragotina Ketteja iz Ilirske Bistrice,
je prisotne pozdravila direktorica JZ PŠJ
dr. Gordana Beltram in izpostavila
pomen poznavanja tradicij kot vira
znanj za trajnostni razvoj. Sledile so
predstavitve izsledkov in dela šol, ki so
bile letos še posebej izvirne in
razgibane.
Učenca devetega razreda OŠ Dragotina
Ketteja iz Ilirske Bistrice sta pod
mentorstvom učiteljic Nevice Iskra,
Anice Brožič in Lidije Bačić uprizorila
intervju o žetvi v Brkinih. Učenci OŠ
Podgora Kuteževo, ki so raziskovali pod
mentorstvom učiteljic Vere Frank, Jane
Smajla in Magdalene Logar, so nam
pojasnili, da so dekleta v Koćaniji
postala žanjice že s 15. letom in so žito
tudi same sejale in mlatile, saj so bili
moški gozdarji in jih po cele mesece ni
bilo domov. Sledil je ogled filma o
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GSM: 041 434 005
POSREDOVANJE V PROMETU Z NEPREMIČNINAMI

PRODAJATE ALI ODDAJATE STANOVANJE, HIŠO,
POSLOVNI PROSTOR ALI ZEMLJIŠČE?
IŠČETE NOV DOM?
IMATE NEUREJENO ZEMLJIŠKOKNJIŽNO STANJE?

BAZOVIŠKA CESTA 15, ILIRSKA BISTRICA

041 434 005
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terenskem dnevu učencev 4. in 5.
razreda OŠ dr. Bogomirja Magajne iz
Divače, ki so v okviru raziskovalnega
krožka pod mentorstvom učiteljice
Danile Grželj v jeseni obiskali povirsko
polje, kjer so opravili intervju z gospo
Angelo Grželj, Natalijo in Radom
Perhavcem, si ogledali demonstracijo
žetve ajde in se preizkusili v izdelavi
ajdovih snopov.
Učenci iz OŠ Antona Žnideršiča iz Ilirske
Bistrice so pod mentorstvom Nade
Šircelj, Nežice Celin in Benjamine Frank
zbirali ustna in materialna pričevanja o
žetvi. Venčka Bergoč, Alojz in Vida Vičič,
Marija Boštjančič, Mila Vičič, Jože
Muha, Emilija in Ivan Štembergar ter
Frančiška Grahor so učencem poudarili
velik pomen žetve, ki se je začela julija,
ko je bilo klasje zrelo in suho. Žanjice so
žele zgodaj zjutraj, da se ne bi žito
zaradi vročine preveč osipalo. Ko je
poleti močno deževalo ali pa se je
bližala toča, so v ogenj metali koščke
oljke, ki so jo za veliko noč blagoslovili.
Ponekod so v ogenj metali tudi suhe
rože, ki so jih za praznik rešnjega telesa
nosili s sabo v procesiji.

Za razliko od časov, ki so jih raziskovali
učenci, pa danes kmetica med žetvijo
nima nobenega dela. Tudi žit se v naših
krajih ne seje skoraj nič več. Razlog:
zaslužek je skromen, pridelek pa jim
uničujejo divji prašiči. Kljub vsemu
imata gospa Milena Požrl z Brežca in
Ljuba Štok iz Povirja, naši gostji, ki sta
obenem članici Društva kmetic
sežanske regije, svoj poklic radi, saj
drugače ne gre. Delo na kmetiji poteka
od petih zjutraj do desetih zvečer.
Razlik med moškim in ženskim delom ni
več. Vedno več žensk zna uporabljati
stroje, pa naj si bojo poročene na
kmetijo ali pa so se na njej že rodile. Ko
smo ju vprašali kaj nam bi položili na
srce, sta dejali: Trava in vsaka rastlina je
kruh! Potrebno jo je spoštovati, ne
hoditi po njej in še manj jo zastrupljati.
III Darja Kranjc

SREBRNA GURMANA
2. 2. 2011 je v Izoli potekalo tekmovanje
za zlato kuhalnico. OŠ Antona
Žnideršiča sta zastopala Maja Udovič in
Matjaž Možina. Turistična zveza
Slovenije se je kot organizator odločila,
da učenci tekmujejo v pripravi
dušenega rdečega zelja, piščančjih prsi
in matevža.
Na pripravah za tekmovanje so učenci
naprej vprašali: »Kaj pa je matevž?« S
pomočjo spleta in šolske kuharice smo
ugotovili, da je matevž krompirjev mož
oz. pire iz krompirja in fižola. V šolski
kuhinji smo s pomočjo receptov
pripravili vse tri jedi. Matevž in tudi
piščanec sta nam že prvič lepo uspela.
Dušeno rdeče zelje pa ima svojstven
okus, ki so ga učenci želeli spremeniti.
Ana Mikuletič je za nasvet vprašala
svojo babico, ki je odlična kuharica.
Svetovala nam je pri izbiri začimb,
receptu smo dodali jabolko in kraški
teran. Rdeče zelje je tako ohranilo rdeče
vijolično barvo in dobilo prijeten sadni
okus.
Matevža smo prelili z drobno zmletimi
domačimi ocvirki, piščancu pa je Matjaž
dodal marinado iz olja, rožmarina,
majarona, timijana, belega in črnega
popra, peteršilja in drobnjaka. Za lepšo

barvo je pridal tudi malo korenčka. Sicer
puste piščančje prsi so zaradi marinade
ostale sočne tudi po pripravi.
V zgodnjih jutranjih urah smo odšli v
Izolo. Učenci so najprej predstavili svojo
šolo, tekmovalci pa drug drugega.
Recepture smo prinesli s seboj, saj smo
morali zagovarjati njihovo inovativnost.
Prav ta nam je prinesla dodatne točke.
V kuhinji gostinske šole so skupine treh
učencev pripravile vse tri jedi. Na voljo
so imeli 50 minut za pripravo in

dekoracijo. Postopek priprave je
nadzirala šestčlanska komisija, ki je
ocenila tudi senzoričnost (okus) jedi.
Učenci so nato pripravili tudi razstavo
jedi, na kateri so pokazali umetnost
dekoriranja.
Seštevek točk ocenjevalne komisije
nam je dodelil srebrno priznanje,
Matjaž in Maja pa sta dobila srebrni
kuhalnici. III Mentorica Vera Frank, OŠ
Antona Žnideršiča

programa Šolskega sklada.
V petek, 18. 3., smo se učenci od 1. do 5.
razreda odpeljali v Ljubljano na kulturni
dan. Najprej smo si v stolni cerkvi
ogledali orgle, učiteljica glasbe nam je
pokazala, kako se igra na orgle in že smo
lahko prisluhnili pesmi, ki nam jo je
zaigrala. Nato smo si v baletni dvorani
ogledali balet z naslovom Kdo je
najmočnejši na svetu. Navdušeni smo
bili nad dogajanjem na baletnem odru.

Tudi učenci od 6. do 9. razreda smo odšli
na kulturni dan v Ljubljano, v Cankarjev
dom. Ogledali smo si Cankarjev dom in
predstavo Čudoviti svet glasbil.
Za piko na i smo ob materinskem dnevu
pripravili tudi prireditev. Nastopali smo
otroci šole in vrtca. Vse ženske smo
obdarili s prelepimi cvetovi, ki smo jih
izdelali sami. III Novinarski krožek OŠ
Rudolfa Ukoviča Podgrad

V torek, 8.3.2011, sta se tudi na naši šoli
srečala pust in dan žena. Najprej smo
učenci od 1. do 5. razreda izdelovali
rožice za 8. marec. Po malici smo se
preoblekli v pustne maske in šli po
Podgradu. Ko smo prišli do gasilskega
doma, smo dobili sok, krofe in piškote.
Vrnili smo se nazaj v šolo. Bili smo
veseli, ker nismo imeli pouka. Ko smo
prišli domov smo mamam dali rožice.
Bile so zelo vesele.
V mesecu marcu smo organizirali tudi
zbiralno akcijo starega papirja. Akcija je
bila odmevna, saj smo v dveh dneh
popolnoma napolnili kontejner. Papir
smo zbirali otroci vrtca, šole, starši in
učitelji. Pomagala so nam tudi podjetja
v našem okolišu. Vsem se iskreno
zahvaljujemo za podporo in zbran papir.
Najboljši razred in v akciji najuspešnejši
trije učenci so bili tudi nagrajeni. Zbrana
sredstva bodo namenjena izvajanju
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MESECU MARCU
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JEVŠJWSKI NOVINARJI POROČAJO
Ustvarjalne delavnice
Na Osnovni šoli Jelšane smo bili tudi v
času zimskih počitnic precej aktivni, saj
so bile tri dni organizirane različne
delavnice. Prvi dan smo urili svoje
šahovske poteze, ostala dva dni pa smo
likovno ustvarjali. Iz umetne mase smo
izdelali snežake različnih velikosti, da
nas še malo spomnijo na zimske radosti.
Za svoje najdražje smo iz gipsa
oblikovali drobne srčke, jih pobarvali in
izdelali verižice. Tretji dan smo iz
različnih materialov, kot so sladkor,
moka, kava, riž in podobno, ki so nam jih
velikodušno odstopile naše mame in
babice, ustvarili kolaže z različnimi
motivi. Vse naše »male umetnine« smo
postavili na ogled v šolskih prostorih.
Delavnic se vsako leto radi udeležimo,
pa ne samo zaradi končnih izdelkov, ki
jih lahko odnesemo domov, ampak tudi
zaradi veselja, razigranosti, druženja …
Zimska šola v naravi Cerkno
Na lep, zimski, povrhu pa še kulturni
dan, 8. 2. 2011, smo se učenci 5. in 6.
razreda OŠ Jelšane v spremstvu
učiteljice Nike Stock in učenci OŠ
Antona Žnidaršiča odpravili v zimsko
šolo v Cerkno.
Že takoj po kosilu smo odšli na smučišče
in se veselo ogrevali na smučeh.
Vaditelji so nas razdelili v štiri skupine.
Vsaka skupina se je z veseljem podala
na progo, začetniki pa so trenirali na
položnem smučišču. Smučali smo do
15. 30 in se nato vrnili v hotel. Tako je
bilo vsak dan. Po večerji smo se

odpravili v bazen, kjer smo urili naše
plavanje, tretji dan pa smo se sprostili v
disku. V tekmovanju plesnih parov sta
zmagali Tjaša in Ana iz OŠ Jelšane.
Zadnji dan smo ugotovili, da smo postali
že pravi smučarji. Seveda gre zahvala
predvsem našim vaditeljem, ki so nas
potrpežljivo prenašali.
Ta šola v naravi mi bo za vedno ostala v
spominu.
Pust je pršu
In je zares prišel, tudi na našo šolo, saj
smo vztrajno ustvarjali in izdelovali
različne vrste mask. Medse pa smo
povabili tudi gospoda Borisa Čekado iz
Vrbice, ki nam je predstavil »vrbišče

šjme«. Njihova posebnost so obrazi,
zakriti z usnjenimi, na posebnih kalupih
- kopitih izdelanimi maskami »larfami«.
Šeme se delijo na črne in bele. Med
črnimi najbolj izstopata lovca, ki jima
obraz zakrivata ogromni kožuhovinasti
maski. Bel in črn lovec sta zagotovo
najstarejši ohranjeni tovrstni maski.
Kako smo se prestrašili, ko sta se med
nami pojavila beli in črni lovec! Gospod
Čekada nam je z veseljem pokazal
izdelavo prave vrbiške »larfe«.
Občudovali smo njegove spretne roke,
še bolj pa končni izdelek. Na koncu smo
si lahko nadeli masko črnega in belega
lovca in ugotovili, da ni tako lahko biti in
skakati pod to obleko. III Ješjwski
novinarji z ment. Nives Pirih
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Dijakinje ŠC Postojna so na nedavnem finalu
srednješolskega državnega prvenstva srednjih
šol v košarki osvojile končno četrto mesto. Na
finalnem turnirju , ki se je odvijal v petek
11.03.2011 v Postojni so sodelovale še ekipe
gimnazije Bežigrad, gimnazije Šentvid in prve
gimnazije v Celju. Prvo mesto so osvojile
dijakinje prve gimnazije Celje, ki so v finalni
tekmi opravičile vlogo favoritinj in prepričljivo
premagale vrstnice gimnazije Bežigrad. V tekmi
za tretje mesto so bile v dramatični končnici
srečnejše igralke gimnazije Šentvid. Celjanka
Nika Barič je bila najboljša strelka, domačinka
Nuša Klobučar pa najbolj požrtvovalna igralka.
Uvrstitev med najboljše štiri v državi je lep uspeh
za dijakinje ŠC Postojna. III
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trener Jure Kotnik, Jerneja Čehovin, Tina Jakovina, Nuša Plut, Nuša
Klobučar, Mateja Smerdelj, Petra Dekleva , Tamara Žnidaršič, Sara Krebelj,
Ana Smerdel.

DELAVNICE IN PUSTOVANJE NA OŠ PODGORA KUTEŽEVO
Počitniške delavnice
Zimske počitnice so čas, ko so otroci
večinoma prepuščeni sami sebi. Na šoli
zato že nekaj let ponujamo razne
dejavnosti, kjer naj bi otroci izpolnili
svoje potrebe po kreativnosti in
koristno izpolnili prosti čas.
Letos smo ponudili delavnico ročnih
del, kuharsko in likovno delavnico.
Bolezen je zmanjšala število udeležencev, vendar so vsi prisotni zelo aktivno
delali.
Danes nekateri otroci veliko sedijo pred
računalniki, zato imajo različno predznanje. V preteklosti so predvsem stari
starši prenašali ta znanja otrokom kar
doma. Te potrebe danes ni več. Kljub
vsemu zadnja leta opažamo interes za
ročne spretnosti.
Na delavnici ročnih del je učiteljica Jana
Smajla udeležencem ponudila veliko
materijalov in predlagala različne
spretnosti, v katerih so se lahko
preizkusili. Delo je prilagodila željam
otrok. Najprej so se naučili osnovnih
šiviljskih spretnosti, saj ima vsak včasih
potrebo zašti gumb ali potrgan rob.
Otroke pa je najbolj navdušilo delo s
šiviljskim strojem. Vsak je naredil načrt
in ukrojil svoj izdelek, nato pa to sešil na
šiviljskem stroju. Imeli so zelo veliko idej
in svoje izdelke so tudi okrasili z detajli,
ki so jih skvačkali ali izvezli. Bili so tako
aktivni, da so pozabili na malico in uro.
Kuharsko delavnico sta vodili učiteljica
Brigita B. Baša in mentorica kmetijskega
krožka Tamara Urbančič. Učenci so

najprej spoznali nekaj osnovnih
kuharskih pravil (varnost pri delu,
higiena, pripomočki), nato pa so se
veselo lotili kuhe in peke. Izdelali so
odlične medenjake, ki so jih izvirno
okrasili.
Likovne delavnice so potekale pod
vodstvom mentorice Stanke Benigar.
Učenci so izdelovali barvne škatlice iz
valovite lepenke in metuljčka iz eko
materialov.
Ob koncu so si želeli, da bi takšne
dejavnosti še organizirali.
Pust – hrust
Na naši šoli skrbimo, da stari ljudski
običaji ne tonejo v pozabo. V torek, 8.

3,. smo imeli učenci razredne stopnje
OŠ Podgora Kuteževo pustovanje.
Našemili smo se in se skupaj z
učiteljicami odpravili v okoliške vasi.
Hodili smo od hiše do hiše in peli
pesmico: »Od hiše do hiše, od vrat do
vrat prinesemo smeha vam in s
smehom pomlad, zato pa nam dajte en
evrček dva, tri krofe tri krofe pa košček
mesa.« Vaščani so se nas zelo razveselili
in nam koš napolnili z različnimi
dobrotami: sladkarijami, jajci, krofi …
Utrujeni, a zelo veseli smo se vrnili v
šolo. Pustni torek je bil res nekaj
posebnega. III Mentorice in Zala
Kastelic, 4. razred

Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica se je v septembru mesecu 2010 vključila v športni program »Zdrav življenjski
slog«, ki ga financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Program se izvaja od
septembra 2010 in bo trajal do 31. 8 2013,
pogodbena vrednost znaša 22.500 eur. Dodatna
sredstva so predvidena tudi v občinskem proračunu.
Vadba in drugi stroški (vstopnine, prevozi…) so za
učence brezplačni.
Cilj programa je dodatno spodbuditi osnovnošolske
otroke k oblikovanju zdravega življenjskega sloga s
pomočjo dodatne športne aktivnosti in s tem
odpravljati posledice negativnih vplivov sodobnega
načina življenja. Program tako vključuje vadbo za
primerno telesno držo, razvoj splošne vzdržljivosti,
odpravljanje ploskih stopal, odpravljanje debelosti….
Vadba poteka v šolski športni dvorani v petih
vadbenih skupinah, praviloma po pouku enkrat ali
dvakrat tedensko, ob sobotah in v počitnicah pa
tudi na različnih zunanjih površinah. Vodi jo Matevž
Sakelšek, prof. športne vzgoje, k sodelovanju pa so
povabljeni tudi športni klubi in društva v občini. III
Karmen Šepec
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PUST IN ASTRONOMSKI VEČER NA OŠ KNEŽAK
V torek, 8. marca, je na OŠ
Toneta Tomšiča Knežak za
učence predmetne stopnje potekal tehniški dan.
Prvi dve uri so učenci imeli
delavnice. V likovni so iz
papirja izdelovali pustne
maske, v tehniški pustne
pripomočke (klobuke,
očala), v etnografski so
izdelali plakat o slovenskih
pustnih maskah in navadah, v literarni so pisali
misli in pesmi na temo
pusta, v gospodinjski so
pekli pustne dobrote, v
fotografsko – novinarski pa so na plakatu predstavili delo v vseh delavnicah.
Po malici so učenci razstavili svoje izdelke in se našemili. Nato smo se skupaj z učenci razredne stopnje, ki so imeli kulturni dan na
temo pusta in 8. marca, odpravili na sprehod po Knežaku in Baču. Na bačkem balincu na so nas s toplim čajem in piškoti
razveselile članice KD Tuščak iz Bača.
V petek, 11. marca, smo na šoli organizirali astronomski večer. S pomočjo teleskopa, ki ga je šola kupila leta 2009, v letu
astronomije, smo si ogledali luno. Naš zunanji sodelavec Janez Škrlj je otrokom razložil kako se rokuje s teleskopom. Dogovorili
smo se, da takšen večer večkrat ponovimo, predvsem v spomladanskem času, ko si bomo lahko ogledali lepote Saturna. III Tanja
Blažek in Mile Uljan, OŠ Toneta Tomšiča Knežak

DELAVNICE IN NARAVOSLOVNI DAN O VREMENU
Na OŠ Pregarje smo letos med zimskimi počitnicami lahko izbirali med petimi
različnimi delavnicami. Izbrali smo si tri, in sicer računalniško, likovno in
angleško. Na računalniški delavnici smo se naučili, kako rokujemo s programom
za obdelavo slik. Najprej smo sami fotografirali in nato svoje fotografije obdelali.
Pri angleški delavnici smo pripravili igrico, ki je vsebovala besedišča v zvezi z
oblačili, na likovni delavnici pa smo izdelovali pustne okraske (duhce, klobučke,
maškare iz plastenke …).Učenci smo v prijetnem vzdušju ustvarjali, hkrati pa se
naučili veliko novega. Veselimo se že naslednjih delavnic.
V ponedeljek, 14. 2. 2011, smo imeli na OŠ Pregarje tehniški dan na temo Vreme,
ki se v zadnjem času zelo spreminja. Razdelili smo se v tri skupine in pridno delali
do zadnje minute. Prva skupina je opisala vreme, izdelala vetrnice in vetromere
ter na liste narisala mednarodne znake za ponazoritev vremena. Druga skupina
se je ukvarjala z oblaki, izbruhom vulkana in njegovim vplivom na vreme ter
ugotavljala, kako svetloba lahko povzroči spremembe. Najstarejši učenci smo se
posvetili proučevanju in nastanku mavrice ter merili temperaturo na različnih
krajih. Na koncu smo naredili graf, kjer smo prikazali te podatke..
Ta dan je bil zelo zanimiv in poučen. Vsekakor smo se naučili veliko stvari, ki nam
bodo vedno prav prišle v življenju. III Učenci OŠ Pregarje

na prostovoljno
delovno akcijo
šolskega igrišča.
V okviru vseslovenske akcije ob Dnevu zemlje
bomo očistili naše igrišče, pobarvali igrala,
obnovili talne igre, uredili klopi in še kaj se bo
našlo!
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Osnova šola Dragotina Ketteja vabi vse
učence, starše, strokovne delavce in druge
prostovoljce

Zbor bo v soboto, 16. aprila 2011
ob 9.00 pred OŠ DK.
V primeru slabega vremena bomo akcijo
izpeljali v mesecu maju.
ZDRUŽIMO MOČI, ZA VEČ IGRIVIH DNI!
BISTRIŠKI ODMEVI APRIL 2011

RESA PREPEVA
ŽE PETNAJST LET
Pevska skupina Resa, ki s svojim
petjem razveseljuje že 15 let, je svoj
jubilej obeležila s koncertom, ki se je
odvil 12. marca v dvorani bistriškega
Doma na Vidmu.
Pevke so za to priložnost pripravile
poseben repertoar pesmi, ki je bil
sestavljen iz treh delov. V prvem so se
predstavile s slovenskimi ljudskimi
pesmimi v različnih priredbah, sledili sta
dve črnski duhovni, v zadnjem sklopu
pa so ob klavirski spremljavi Damjane
Kinkela zapele nekaj zimzelenih
slovenskih popevk.
Da pa ne bi prepevale same, so v goste
povabile tudi pevsko skupino Fantje
izpod Karlovce s Pregarij, ki jih vodi Aleš
Bernetič, in tamburaško skupino
Vremščica iz Košane pod umetniškim
vodstvom Davida Penka, ki je navdušila
z znanimi dalmatinskimi napevi. Ob
koncu so se tamburašem na odru
pridružile še Resice in skupaj so odpeli
še dve dalmatinski popevki ter poželi
bučen aplavz obiskovalcev.

Pevska skupina Resa, ki trenutno šteje
devet članic, je v petnajstih letih
delovanja zamenjala kar nekaj
umetniških vodij. Prepevati so začele
pod vodstvom Silvane Gombač, nato
pa so se v tej vlogi zvrstili še Alojz
Boštjančič, Irena Rep, Damjana Kinkela
in kot zadnja Anita Penko, ki skupino
vodi in v njej tudi poje zadnja tri leta. V
vseh teh letih se je v skupini zamenjalo
tudi precej pevk, štiri pa v njej pojejo že
od samega začetka, in sicer Jadranka

Čosič, ki je tudi predsednica društva,
Magdalena Penko Šajn, Marjanka
Stančič in Nataša Babič. Te so iz rok
Igorja Štembergerja, koordinatorja
bistriške območne izpostave JSKD,
prejele tudi srebrne Gallusove značke
za petnajstletno prepevanje.
Pevski večer, ki ga je povezovala Nataša
Ujčič, se je zaključil s čestitkami in
l e p i m i že l j a m i p re d stav n i kov
prijateljskih pevskih zborov in skupin iz
domače občine. III

Pevska skupina Kalina letos obeležuje
peto obletnico delovanja. Ob tej
priložnosti so pevke pripravile koncert
v Domu na Vidmu, na katerem so
predstavile svojo pevsko poti in skupaj
z gosti pričarale sproščen pevski večer.
Pevska skupina Kalina, ki deluje v okviru
Kulturno športnega društva Koseze, je
nastala pozimi leta 2006, svoje ime pa si

je nadela po cvetoči grmovnici kalini.
Pevsko skupino Kalina sestavlja trinajst
pevk, ki prihajajo iz različnih koncev
bistriške občine, največ pa jih je doma iz
Kosez. Pod vodstvom mezzosopranistke
Janje Konestabo so napredovale v
kakovostno pevsko skupino, ki najrajši
prepeva priredbe slovenskih narodnih
pesmi.

V petih letih so priredile tri samostojne
koncerte, svojo pesem so ponesle tudi
izven meja naše občine. Sodelujejo na
številnih koncertih in pevskih revijah
doma in drugod po Sloveniji, prepevale
pa so tudi v Madridu v Španiji, kjer so
bile gostje slovenskega veleposlanika, v
Berlinu pri Slovenski katoliški misiji in
pri slovenskih zamejcih na Reki in v
Nabrežini.
Za jubilejni koncert so pripravile pester
nabor ljudskih in umetnih pesmi, v
goste pa so povabile tudi pevsko
skupino Jasenski pevci, ki jo vodi in v
njej tudi poje Saša Boštjančič, in žensko
klapo Rožice iz Šapjan pod vodstvom
Ariane Bossi.
Ob tej priložnosti so pevke prejele tudi
Gallusova priznanja za petletno
prepevanje, ki jim jih je podelil Igor
Štemberger, vodja območne izpostave
JSKD. Članice PS Kalina pa so iz rok
Romea Volka prejele tudi priznanje KŠD
Koseze. Čestitkam ob jubilejnem
koncertu, ki sta ga na izviren in duhovit
način povezovala Andreja Boštjančič in
Jernej Boštjančič, so se pridružili tudi
predstavniki nekaterih domačih zborov
in skupin. III
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FOTOGRAFSKI RAZSTAVI ČLANOV FOTO KLUBA SUŠEC
Narava skozi letne čase
V Pumpa baru v Knežaku, novem razstavnem prostoru vedno
aktivnih članov Foto kluba Sušec, je na ogled prva
samostojna razstava Vilija Gombača, člana Foto kluba Sušec,
z naslovom Narava skozi letne čase.
»Že iz fotografij je razvidno, da zelo rad zahajam v naravo,
kjer mi velikokrat padejo v oko številne majhne posebnosti
in zanimivi detajli v naravi. Zato sem za prvo razstavo izbral
prav slike z motivi narave v različnih letnih časih,« je povedal
Gombač, ki ga digitalni fotoaparat skoraj vedno spremlja na
poti in v avtu. Poleg motivov iz narave rad fotografira tudi
arhitekturo, kot pravi pa je za dobro fotografijo
najpomembnejše dobro oko, zmožnost ujeti trenutek.
Odprtje razstave sta z glasbo popestrila učenka bistriške
glasbene šole Urša Gombač, ki je zaigrala na flavto ob kitarski
spremljavi prof. Adnana Zubčeviča.

Odprtje fotografske razstave Vilija Gombača je pospremila tudi glasba

Škoromati

Podgrajski škoromati se pripravljajo na poberijo
po vasi (foto: Andrej Bergoč)

Leta 2009 smo na Foto klubu Sušec dobili vabilo predsednika
KD Podgrad Mitje Ivančiča, da bi »poslikali« tradicionalno
poberijo po Podgradu. Ideja je bila takoj sprejeta in v
Podgradu smo se na dan poberije zbrali že zgodaj zjutraj.
Škoromate smo tako spremljali že od njihovega urejanja
kostumov, lisanja s sajami in napravljanja v različne like.
In začela se je poberija. Bandera, muzikantje, kleščar,
poberini, ta zelen, zgončarji, cunjarji in kar je še likov so se
odpravili po vasi. Najprej obhod glavnih ulic. Muzika in zvonci
so preglasili vse ostale zvoke. Potem pa poberija po hišah.
Poberin, ki gre v hišo je vljuden, prijazen in v vsaki hiši so ga
veseli. Lepo so bili sprejeti in obdarovani tako škoromati
kakor tudi mi s fotokamerami.
Fotografije, ki so nastale, smo 25. februarja razstavili v piceriji
Coccolo v Podgradu. Avtorji razstavljenih fotografij pa so:
Andrej Bergoč, Katja Mihelj, Katja Ceglar, Matej Hrabar, Rok
Godec, Tomaž Šajn, Rihard Baša in Stojan Spetič. III S. S.
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Na 42. reviji Primorska poje, ki poteka to leto v različnih krajih, ali
kot je na Reki dejal predsednik Zveze pevskih zborov Primorske,
da naj zazvenijo primorska sozvočja od Trbiža do Milj, od Trente
do Slovenske Istre in tokrat tudi prvič na Reki.
Moškima pevskima zboroma iz Kojskega in Domja, mešanima
pevskima zboroma iz Deskel in Doberdoba ter ženski pevski
skupini iz Volč so se pridružili pevke in pevci MePZ DU Avgust
Šuligoj iz naše občine.
V nabito polni dvorani Hrvaškega kulturnega doma je zazvenela
uvodna pozdravna pesem MePZ Slovenskega kulturnega društva
Bazovica z Reke, povezovalec programa Vito Vitaz pa je prisotne
pozdravil in napovedal prve nastopajoče – naš pevski zbor. Po
kratki jedrnati predstavitvi zbora je poslušalce navdušila ljudska
»Rožic ne bom trgala«, ki ji je sledila »Kaj ti je, deklica« in nato še »Dekle na vrtu« in »Nocoj se mi je sanjalo«.
Ubrano petje dokaj številčnega zbora in suverena pevovodkinja Anamarija Surina ter dobro izbrane pesmi so za vsako izzvali
odobravanje in dolg aplavz. Mirno lahko trdimo, da si zbor za ta nastop zasluži vse priznanje.
Dve uri prijetnega poslušanja ostalih nastopajočih, vzpodbudne besede predsednika ZPZ Primorske in navdušenje poslušalcev so
bili razlog, da se nam je čas ustavil, dlani ogrele, srca pa napolnila s pozitivno energijo. Pogostitev nastopajočih se je prepletala s
pesmijo zdaj enega, nato drugega zbora vse do zaključne, nepogrešljive primorske himne Vstajenje Primorske.
Brez dvoma gre zahvala organizatorjem SKD Bazovica vse priznanje za izredno organizacijo, izvedbo, zlasti pa za prijaznost.
Pridružujemo se želji predsednika, da naslednje leto ponovno pojemo na reviji Primorska poje na Reki. III F. G.
BISTRIŠKI ODMEVI APRIL 2011
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Bogato dejavnost bistriškega likovnega društva, ki je bilo ustanovljeno leta 2002 in nosi ime po
domačem slikarju Francetu Pavlovcu, je predstavila aktivna članica društva Zdenka Vinšek. Člani
društva so doslej pripravili tri likovne kolonije, številne likovne delavnice in razstave. Letošnja prva
skupinska razstava društva je že sedemnajsta po vrsti. Društvo sodeluje tudi z likovnim društvom iz
Postojne, člani pa so prejeli tudi številne nagrade in priznanja na raznih likovnih natečajih doma in
na tujem. »Čeprav društvo nima svojih prostorov za delo in ustvarjanje, so nam kulturne ustanove
v občini vedno omogočile razstavljaanje, v zadnjih letih pa smo deležni tudi zatočišča v bistriški
enoti VDC Koper, za kar se jim posebej
zahvaljujejo,« je dejala Zdenka Vinšek.
Društvo danes združuje 28 članov, med
katerimi je 20 ljubiteljskih slikarjev. V
letošnjem letu pa so se društvu
pridružili štirje novi slikarji Urška
Mršnik, Franc Močilnikar, Niko
Slovenc in Dragica Sušanj ter dva
podporna člana. Novi predsednik
društva Ilija Martič se je članom in
dosedanjemu predsedniku društva
Rajku Kranjcu zahvalil za dolgoletno
uspešno delo in jim ob tej priložnosti
podelil priznanja.
Odprtje razstave, ki jo je likovno
društvo pripravilo v sodelovanju s
Knjižnico Makse Samsa in območno
izpostavo JSKD, so petjem, poezijo in
glasbo popestrili pevska skupina
Vasovalec, harmonikar Jaka Fidel in
literat Aleksander Borenovič. III

OBELEŽILI 40. OBLETNICO
SMRTI MAKSE SAMSA

Živela sem za pesem,
pa lahko v culi nesem,
kar ona mi je dala!
Ko v grobu bom ležala,
naj njen spomin ostane,
opeva srčne rane.
Maksa Samsa

V petek, 18. marca 2011, je minilo štirideset let od smrti pesnice
domačinke Makse Samsa. Učenci petih razredov OŠ Dragotina
Ketteja že vrsto let obiskujejo grob ob obletnici njenega rojstva in
smrti. Tako smo storili tudi letos. Na grob smo položili cvetje in
prižgali svečko. Na pokopališču se nam je pridružila gospa Darinka
Žbogar, nekdanja ravnateljica Knjižnice Makse Samsa, ki je pesnico
tudi osebno poznala. Povedala nam je nekaj o njenem življenju ter
zaključila z recitacijo njenih pesmi.
Maksa Samsa se je rodila 12. oktobra 1904 na Dolnjem Zemonu
kot peta od desetih otrok. Živeli so v idiličnem okolju ob Veliki vodi
na domačiji, kjer so imeli mlin in žago. Osnovno šolo je obiskovala v
bližnjem Trnovem, nato pa šolanje nadaljevala na učiteljišču v
Ljubljani in v Tolminu, kjer je leta 1923 tudi diplomirala. Med leti
1923 in 1930 je kot učiteljica službovala v Harijah, na Jezerskem
nad Kranjem in v Rovtah pri Logatcu. Zaradi slabega zdravja je
pustila službo in se vrnila v rojstni kraj, kjer je 18. marca 1971
tragično utonila v reki Reki, ki jo je vsakodnevno prečkala.
Leta 1934, še za časa njenega življenja, je v Trstu izšla njena prva
pesniška zbirka »Nekaj pesmi«, za izid druge zbirke pesmi
»Bleščeče prevare« leta 1964 pa je zaslužna gospa Darinka Žbogar,
ki ima tudi največ zaslug, da se je leta 1985 po Maksi Samsa
poimenovala tudi matična knjižnica. Knjižnica Makse Samsa je leta
2001 izdala tudi zbirko vseh Samsinih pesmi v knjigi »Živela sem za
pesem«. Njene pesmi pa so objavljene tudi v številnih revijah, kot
so: Ženski svet, Novi rod, Mladika, Zvonček, Naš glas … III Manca in
Doris, 5. a, OŠ Dragotina Ketteja
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Člani bistriškega likovnega društva Franceta Pavlovca so 17. marca v Knjižnici Makse Samsa pripravili razstavo svojih likovnih
del. Društvo ima tudi novo vodstvo, saj je dolgoletnega predsednika Rajka Kranjca zamenjal slikar Ilija Martič.
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IZVAJANJE POMOČI NA DOMU TUDI OB VIKENDIH IN PRAZNIKIH

SOCIALNO VARSTVO IN ZDRAVJE

Na območju občine Ilirska Bistrica se
izvaja socialno varstvena storitev
pomoč družini na domu v obliki socialne
oskrbe v okviru javne službe. Storitev
zagotavlja ter financira Občina Ilirska
Bistrica, od leta 1998 pa jo izvaja Center
za socialno delo Ilirska Bistrica.
Storitev pomoč družini na domu v obliki
socialne oskrbe je namenjena upravičencem z zagotovljenimi bivalnimi in
drugimi pogoji za življenje v svojem
okolju, ki pa se zaradi starosti,
invalidnosti ali kronične bolezni ne
morejo oskrbovati in negovati sami,
njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne
zmorejo ali zanju nimajo možnosti.
Izvajanje storitve se prilagodi potrebam
posameznega upravičenca in obsega
naslednje sklope pomoči:
- pomoč pri temeljnih dnevnih
opravilih, kamor sodijo naslednja
opravila: pomoč pri oblačenju ali
slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih
potreb, vzdrževanje in nega osebnih
ortopedskih pripomočkov;
- gospodinjska pomoč, kamor sodijo
naslednja opravila: prinašanje enega
obroka ali nabava živil in priprava
enega obroka, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje
bivalnega prostora z odnašanjem
smeti, postiljanje in osnovno
vzdrževanje spalnega prostora;
- pomoč pri ohranjanju socialnih
stikov, kamor sodijo naslednja
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opravila: vzpostavljanje socialne
mreže z okoljem, s prostovoljci in s
sorodstvom, spremljanje pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje
ustanov o stanju in potrebah
upravičenca ter priprava upravičenca
na institucionalno varstvo.
Upravičenci do storitve so:
- osebe, stare nad 65 let, ki zaradi
starosti ali pojavov, ki spremljajo
starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje,
- osebe s statusom invalida po zakonu
o družbenem varstvu duševno in
telesno prizadetih oseb, ki po oceni
pristojne komisije ne zmorejo
samostojnega življenja, če vrsta in
stopnja njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
- druge invalidne osebe z invalidnostmi, ki jim je priznana pravica do
tuje nege in pomoči za opravljanje
večine življenjskih funkcij,
- kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo
priznanega statusa invalida, pa so po
oceni pristojnega centra za socialno
delo brez občasne pomoči druge
osebe nesposobne za samostojno
življenje,
- hudo bolni otrok ali otrok s težko
motnjo v telesnem ali težko in
najtežjo motnjo v duševnem razvoju,
ki ni vključen v organizirane oblike
varstva.

Storitev pomoči na domu izvajajo tri
socialne oskrbovalke ob delavnikih in
vikendih ter praznikih in dela prostih
dnevih. Cena opravljene storitve ob
delavnikih znaša za uro opravljene
storitve 4,70 EUR. Od konca lanskega
leta dalje smo na CSD zagotovili izvajanje storitve tudi ob vikendih ter dela
prostih dnevih in praznikih. Cena za uro
opravljene storitve za vikend, dela
prost dan ali praznik znaša 6,50 EUR.
Vse dodatne informacije glede izvajanja socialno varstvene storitve pomoč
družini na domu lahko dobite na
Centru za socialno delo Ilirska Bistrica,
Bazoviška 32, Ilirska Bistrica. Kontaktna oseba za podajanje informacij je
socialna delavka Katja Muha, ki je
dosegljiva na tel. št. 711 01 42.
Izvajalci storitve pomoči na domu
poskušamo ob neposrednem delu z
uporabniki na njihovem domu čim bolj
olajšati njihov vsakdan z nudenjem
pomoči pri opravilih, ki jih sami težko
opravijo oziroma jih sami ne zmorejo
opraviti, ter s tem okrepiti njihovo
samopodobo in jim pomagati, da lahko
čim dlje ostanejo v svojem domačem
okolju. Ob delu sledimo vodilu, da se
lahko delo dobro opravi le skupaj s človekom, ter z doslednim upoštevanjem
njegovih želja, potreb in interesov.
Več o postopku uveljavljanja pravice do
storitve pomoči na domu si lahko
preberete v naslednji številki Bistriških
odmevov. III CSD Ilirska Bistrica,
direktorica Kristina Zadel Škrabolje

POHOD ZA ZDRAVJE
10. POHOD
ZA ZDRAVJE

Ob svetovnem dnevu zdravja – 7. aprilu potekajo obsežne
akcije v podporo varovanju zdravja, tako na državnih kot
tudi na lokalnih ravneh. Pred desetimi leti smo bili v Ilirski
Bistrici
v veliki zadregi kaj naj organiziramo. Podeželsko
PO KETTEJEVI POTI
področje
in skromna finančna sredstva nam nikakor niso
10. april 2011
dopuščala pripraviti velike akcije kot jo npr. lahko izvedejo v
večjih krajih. Zato smo se takratni organizatorji: Območno
združenje Rdečega križa, Zdravstveni dom in Športna zveza odločili, da v Ilirski
Bistrici organiziramo Pohod za zdravje! Čudovito vreme, nepričakovano velika
udeležba pohodnikov in njihovo zadovoljstvo na krožni poti iz Ilirske Bistrice do
Novakovega mlina nas je zavezala, da pohod ponovimo vsako leto ob svetovnem
dnevu zdravja.
V naslednjih letih so se nam pridružili še Društvo diabetikov in invalidov ter
Društvo Kettejeva pot, s pomočjo katerega smo pohodno pot razširili do Prema.
Sedanja trasa pohoda poteka po poteh, ki jih je vsakodnevno prehodil pesnik
Dragotin Kette. Društvo Kettejeva pot je veliko pripomoglo tudi k promociji
pohoda, saj se vsako leto pohoda udeležujejo tudi pohodniki izven občinskih meja.
Vsa leta pa je z nami tudi Zavarovalnica Adriatic Slovenica, ki udeležence pohoda
nezgodno zavaruje. Da ne pozabimo da je to pohod v podporo skrbi za zdravje, na
vseh pohodih merimo udeležencem krvni tlak, krvni sladkor, poskrbimo tudi za
zdravo malico, z druženjem in zabavo pa tudi za duševno zdravje.
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Letošnji 10. Pohod bo v nedeljo, 10.
aprila. Zbrali se bomo med 8.30. in 9.
uro pred Osnovno šolo Dragotina
Ketteja v Ilirski Bistrici, od koder bo ob
9. uri odhod do Trnovega, Zarečja in
Novakovega mlina, na Prem in nazaj
(krožna pot je dolga okrog 18 km –
možne so tudi krajše variante).
Štartnina znaša 3 evre in bo namenjena
za toplo malico. Udeležencem pohoda
priporočamo primerno obleko in
obutev .V primeru zelo slabega vremena
pohod odpade! Udeleženci se pohoda
udeležijo na lastno odgovornost!
Dodatne informacije lahko dobite na
naslednjih kontaktih:
Andreja Rebec (040 715 880,
email: andreja.rebec@zdib.si),
Jožica Vidmar (05 7110790), Jože Kalčič
(05 714 58 10), Jožica Žibert (05 714 10
95), Vojko Čeligoj (031 601 522).

Nov program Centra za socialno delo Ilirska Bistrica

LAIČNA POMOČ DRUŽINAM
Vse, kar je za otroštvo res bistvenega,
se zgodi v družini
(M. Tomori)
Družina je institucija, ki obstaja skoraj tako dolgo kot
človeštvo samo. Je prostor, kjer se odigravajo najpomembnejše zgodbe življenja. Na družino nas vežejo naše temeljne
človeške potrebe in čustvene vezi, v njej se izoblikujejo vloge
posameznih družinskih članov in razvijejo čustveni odnosi.
Oblikovanje takih odnosov, ki bi zadovoljevali vse družinske
člane, pa ni vedno lahko in enostavno. Na vsakem koraku se
srečujemo s hitrim in nezadržnim tempom življenja. Zaradi
prezaposlenost in odsotnosti staršev se le-ti pogosto
srečujejo s težavami pri varstvu, vzgoji in učenju otrok.
Pri svojem sodelovanju z družinami smo strokovne delavke
centra za socialno delo pogosto zaznale željo staršev po
pomoči pri vzgoji in varstvu otrok ter učni pomoči, ki bi lahko
potekala v popoldanskem času na domu. Program laična
pomoč družinam je oblika pomoči družinam, ki se od marca
2011 dalje izvaja pri Centru za socialno delo Ilirska Bistrica.

Gre za dopolnilno dejavnost , ki jo center za socialno delo v
svojem rednem delovanju ne izvaja. Zagotavljanje pomoči
našim družinam v obliki laične pomoči na domu je omogočila
Občina Ilirska Bistrica s celotnim financiranjem programa.
S tem programom nudimo pomoč družinam, ki želijo svojim
otrokom nuditi ustrezno varstvo in vzgojo ter pomoč pri
učenju. Zaradi prezaposlenosti staršev ali vzgojne nemoči
staršev pa sami tega ne morejo zagotoviti.
Laična pomoč družinam vključuje pomoč pri zagotavljanju
varstva ter učne pomoči. Namenjena je tudi staršem, ki imajo
otroke s specifičnimi razvojnimi težavami in potrebujejo
spremstvo za gibalno oviranega otroka, pomoč pri
strukturiranju otrokovega prostega časa, postavljanju meja
ter nagrajevanju otroka.
Občini Ilirska Bistrica in županu Emilu Rojcu se iskreno
zahvaljujemo, da so prisluhnili potrebam družin, ki tovrstno
pomoč potrebujejo in so omogočili izvajanje laične pomoči
družinam na njihovem domu. III CSD Ilirska Bistrica, Irena
Boštjančič, izvajalka laične pomoči družinam in Gabrijela
Berne, strokovna delavka

DNEVNI CENTER SONČEK
Na naslovu Prešernove 25a v Ilirski Bistrici že dvajseto leto
zapored deluje razvojni program Dnevnega centra Sonček, ki
deluje pod okriljem Centra za socialno delo Ilirska Bistrica.
Dnevni center je namenjen vsem našim osnovnošolcem, ki
se po zaključenem pouku radi družijo in udeležujejo različnih
aktivnosti.

SOCIALNO VARSTVO IN ZDRAVJE

Tako se ob vodstvu strokovne in laične delavke učenci najprej
zberejo, zaužijejo toplo kosilo, opravijo svoje učne
obveznosti za naslednji dan ter se ob igri učijo delovnih
navad.
V dnevnem centru otroci izvajajo likovne in ročne
ustvarjalnosti, poslušajo glasbo in plešejo, igrajo družabne
igre ter se pogovarjajo na različne izbrane teme. Ob rojstnih
dnevih vsi skupaj praznujejo ob torti, ki jo sami pripravijo ter
pečejo razna peciva.
Ob lepem vremenu se celotna skupina odpravi v park Nade
Žagar, kjer se ob igranju različnih športnih iger kot so košarka,
nogomet ali med dvema ognjema vsi skupaj dodobra
razgibajo.
Ker imajo tudi radi naravo in njene darove, se večkrat
odpravijo na krajše sprehode in nabirajo plodove iz katerih
izdelujejo različne izdelke. Ob večjih praznikih kot so na
primer Božič in Novo Leto pa si lahko ogledajo tudi novoletne
lučke v Ljubljani ali pa obiščejo Kino.
Če imaš tudi Ti ali Vaš otrok željo vključiti se v našo skupino
Dnevnega centra Sonček in se z nami zabavati, se nam
pridruži.
Vse informacije boste prejeli na CSD Ilirska Bistrica na tel.
05/7110140 ali na gsm: 041/422012 - Orjana Jurisnovič.
CSD Ilirska Bistrica,
direktorica
Kristina Zadel Škrabolje
BISTRIŠKI ODMEVIAPRIL 2011
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VPLIV ALKOHOLA NA ČLOVEKOV ORGANIZEM
»Samospoštovanje in sposobnost
zdravega uveljavljenja sta prvi
pogoj, da ne postanete
zasvojeni.«

SOCIALNO VARSTVO IN ZDRAVJE

Alkohol je strup, ki škoduje človeškim
organom. Velika razlika je, če je človek
samo enkrat pijan ali pa če so njegovi
organi neprestano izpostavljeni
alkoholu.
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Organi, ki jih alkohol poškoduje
najhitreje in najbolj:
1. Želodec in prebavila – ta se z
alkoholom najprej srečajo. Alkohol
tu poveča izločanje sline in
želodčnega soka – kisline. To
sčasoma pokvari sluznico ter tako
povzroči vnetje (gastritis), ki se
pogosto spremeni v rano na želodcu
in dvanajsterniku.
2. Trebušna slinavka – zaradi vpliva
alkohola nastane kronično vnetje
(pankreatitis).
3. Srce in ožilje – alkohol hromi ožilje
in krvni pritisk se zniža. Hude so
posledice alkoholnega vpliva na
srce – srčna mišica oslabi (alkoholna
kardiomiopatija). Že enkratna
močnejša pijanost tako močno
vpliva na delovanje srca, da je
mogoče opaziti okvare še nekaj dni
po pijanosti.
4. Jetra – če so jetra dolgotrajno
»zaposlena« z razgrajevanje
alkohola se pojavi alkoholni
hepatitis in zamaščenost jeter,
dokler jetra popolnoma ne omagajo
(ciroza).
5. Alkohol poškoduje Ledvice 64 %,
spolne žleze pa 85 %. Čezmerno
pitje pa pogosto povzroči tudi
pljučne bolezni. Znane so tudi
kožne bolezni (pelagra).
6. Vnetje živcev je značilna okvara na
rokah in nogah – tresenje in
oslabelost nog in rok, lahko pride
celo do ohromelosti.
7. Centralni živčni sistem pa je
n a j ve č j a ž r tev a l ko h o l a v
organizmu. Alkohol ga postopoma
omamlja, dokler ni povsem
omrtven. Ker centralni živčni sistem
poveljuje celemu telesu, je z njim
omamljen ali omrtven tudi ves
človek. Pri dolgotrajnem pitju je
usodno tudi to, da alkohol »pobije«
veliko možganskih celic, le te pa se
ne obnavljajo.

Vabljeni k sodelovanju!

odmevi@ilirska-bistrica.si
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Alkoholno omamljen človek
Pri alkoholnem omamljanju je najprej
izključen zavestni, razumski nadzor
nižjih dejavnosti. Ta se izključi že pri
najblažji opitosti. Človek postane vesel
in sproščen. Zavore mu popustijo, kot
pravimo. Postopoma ne čuti več
potrebe, da bi pametno govoril in
ravnal, pretirano je korajžen, izginjajo
mu nravne meje, čut dolžnosti in
odgovornosti, čustva se sprostijo in
postanejo enostransko poudarjena,
tako da izraža veselje, jezo, spolno slo ...
brez zadržkov. Maha z rokami, govori
»kot advokat«, se objema, poje, zmerja,
pretepa, posiljuje ... Ne čuti več teže
vsakdanjega življenja, ne njegove
resnosti in odgovornosti, postane
vzvišen nad okolico in svojimi težavami.
V tem stanju uživa.
Že od začetka opijanja se delno omami
tudi dihalni center. Človek se počuti
lenobno in diha počasneje. Prav tako se
omamlja možganski center, ki uravnava
telesno toploto: če ta začne padati,
pospeši izgorevanje v telesu, če pa
preveč narašča, razširi kožne žilice in
pore, da se človek poti in oddaja
toploto. Alkohol najprej povzroči, da se
žile, zlasti ob koži, razširijo – človek
postane rdeč in kar žari (zato se mu zdi,
da ga pijača greje). Po daljšem opijanju

ožilje ohromi, ostane razširjeno (stalna
rdečica pri alkoholikih) in oddaja veliko
toplote, živčni sistem za toplotno
uravnavanje pa ne more več stisniti
ožilja. Čim bolj telesna temperatura
pada, počasnejše so vse dejavnosti
organov. Tako lahko pijan človek pozimi
zmrzne, ne da bi čutil, da ga zebe.
Nadaljnje opijanje omami tudi živčne
centre za čutila, človek ne čuti več
zunanjih dražljajev, ne sliši dobro,
ničesar ne opazi, izgublja ravnotežje ...
Ko je omamljenih dovolj živčnih centrov,
pijan človek zaspi – to je obrambni vzgib
organizma pred nadaljnjim pitjem.
Drugi obrambni vzgib je, da človek začne
bruhati, da ne bi preveč alkohola prišlo v
kri. Toda ta obrambni vzgib včasih
odpove.
Ogledali smo si, kako alkohol deluje na
telo človeka in kaj se dogaja z njim, ko
zaužije alkoholno pijačo in kako ta vpliva
na njegov organizem. Alkohol vedno
deluje tako, da omamlja možgane in
vedno ga morajo jetra izločiti iz
organizma tako, da ga razgradijo. Zato ni
čudno, da ima lahko tudi enkratna
p i j a n o st ( a ku t n a za st r u p i tev z
alkoholom) zelo težke posledice.
Človek, odvisen od alkohola, osebnostno propada. Za ljudi okrog sebe se ne
meni več, življenje zanj ni več zanimivo.
Zanima ga le še alkohol. Postaja neumen, pozabljiv, brezvoljen, otopel in
včasih nasilen. Lepih čustev in vrednot
ne pozna več. Postaja grd, telesno in
duševno.
VSAKDO LAHKO POSTANE ODVISEN OD
ALKOHOLA. III Terapevtka Jamin
Tomažič

Dom starejših občanov se predstavlja …

Strokovno delo v domu opravljajo
strokovni delavci in sodelavci iz področij
socialnega dela, socialne pedagogike,
delovne terapije, fizioterapije in zdravstvene nege. Ti sestavljajo strokovni
svet doma, ki je organ doma. Ta
obravnava vprašanja s področja
strokovnega dela, pripravlja programe
dela, obravnava letne delovne načrte,
program razvoja doma in spremlja
uresničevanje le teh, obravnava
predloge novih metod dela s stanovalci
in druge dejavnosti s področja
strokovnega dela.
Stanovalci doma uresničujejo svoje
interese preko sveta in zbora stanovalcev. Predstavniki v svetu stanovalcev so
izbrani na zboru stanovalcev za dobo
štirih let.
Domsko varstvo obsega:
- osnovno oskrbo (bivanje,
organiziranje prehrane, tehnično
oskrbo in prevoz)
- socialno oskrbo ( varstvo, posebne
oblike varstva-ohranjanje in razvoj
samostojnosti, razvijanje socialnih
odnosov, delovna okupacija,
aktivno preživljanje prostega časa,
reševanje osebnih in socialnih stisk,
vodenje-spremljanje individualnih
programov, sodelovanje s svojci in
drugimi institucijami in njihovimi
strokovnimi delavci)
- zdravstveno varstvo po predpisih s
področja zdravstvenega varstva.
Organizacija dela osnovne oskrbe,
socialne oskrbe in zdravstvenega
varstva je razdeljena na enoto posebnega dela, stanovanjskega oddelka,
negovalnega oddelka, varovanega
oddelka in enoto prizidka I.in II.
Zaposlovanje delavcev je usklajeno s
veljavnimi predpisi, Pravilnikom o
standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, ki pa so za današnje
potrebe stanovalcev zelo podhranjeni.

Da so naše storitve opravljene
strokovno in kakovostno, je potrebno
permanentno izobraževanje vseh
zaposlenih. Mesečno imamo v domu
načrtovana interna izobraževanja z
različnimi strokovnimi vsebinami za vse
zaposlene. Pri načrtovanju izobraževanj
upoštevamo predpisano zakonodajo,
potrebe organizacije po nadgrajevanju
znanja in obnavljanju strokovnih vsebin, spremljanju novosti pri posameznih poklicih in službah ter potrebe, želje
in interese zaposlenih.
Zaposleni so dolžni spoštovati kodeks
etičnih načel v socialnem varstvu in v
procesu izvajanja pomoči stanovalcem
varovati njihovo dostojanstvo, zasebnost, avtonomijo in individualnost
posameznega stanovalca. Glede na
odgovorno in zahtevno delo v domu,
nudimo zaposlenim različne športne,
rekreativne in kulturne prireditve.
Zaposleni imajo možnost brezplačnega
obiska aerobike, pilatesa, fitnesa,
udeležbe na športnih igrah socialno
varstvenih zavodov, ogleda kulturnih
predstav… S tem želimo zaposlenim
omogočiti sprostitev, ponuditi zdrav
način življenja, okrepiti zdravje in dobro
počutje. Zavedamo se, da je najboljši
kapital dober in zadovoljen delavec.
Prostovoljstvo v domu razvijamo že od
samega začetka. V določenem obdobju
je bilo prostovoljcev več v drugem
manj. Vključene so bile vse generacije,
od osnovnošolcev, dijakov, aktivnega
prebivalstva, upokojencev in organizacij. Nekatere družabne oblike prostovoljstva potekajo nepretrgoma od delovanja doma do danes. Od leta 2006 vodimo organizirano prostovoljstvo z dijaki
Srednje gozdarske in lesarske šola
Postojna smer zdravstvena nega. V šolskem letu 2010/2011 je v prostovoljno
delo vključenih 18 dijakov, od tega
prihajajo trije dijaki iz Srednje zdrav-

stvene šole Izola. Prostovoljno delo
opravljajo v petkih popoldne in ob
sobotah.
Dijakom in študentom naše občine
(nekaj dijakov prihaja iz sosednjih
občin) omogočamo opravljanje prakse
in prenovljeni program praktičnega
usposabljanja z delom (PUD) v različnih
delovnih enotah.
Leta 2008 smo od Ministrstva za zdravje
pridobili za dobo petih let naziv »Učni
zavod«, za izvajanje praktičnega pouka
dijakov srednje strokovnega izobraževalnega programa tehnik zdravstvene
nege in srednje poklicnega izobraževalnega programa bolničar-negovalec
ter študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa zdravstvena
nega. To pomeni, da smo izpolnili
predpisane pogoje in da imamo v domu
strokovno usposobljen kader za
pedagoško delo in mentorstvo.
Od leta 2001 smo učna baza Fakultete
za socialno delo v Ljubljani. Študentom
omogočimo opravljanje študijske
prakse in s tem spoznavanje življenjskega sveta stanovalcev v domu. V
letošnjem šolskem letu smo se prijavili
na razpis projektov prostovoljnega dela
in prostih mest študijske prakse, na
katerega se je prijavila študentka
1.letnika Fakultete za socialno delo. V
dom prihaja skozi celo šolsko leto vsak
ponedeljek v dopoldanskem času.
Osnovni cilj našega zavoda je kvalitetno
izvajanje storitev v zadovoljstvo
uporabnikov.
Ravno s kvalitetnim strokovnim
kadrom, ki spremlja napredek svoje
stroke in gre v korak z njenim razvojem
smo v dvajsetih letih dosegli visoko
stopnjo zadovoljstva naših stanovalcev.
Se nadaljuje… III strokovna vodja
Nadja Vidmar, univ.dipl.soc.delavka
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USTVARIJALNE DELAVNICE V KNJIŽNICI
V marcu, mesecu pomladnega
prebujanja, je Knjižnico Makse Samsa
obiskalo veliko skupin otrok različnih
starosti, od vrtca do gimnazije. V okviru
projekta »Rastem s knjigo« sta nas
obiskala prva letnika dijakov bistriške
gimnazije.
Predstavili smo jim
zgodovino knjig in knjižnic, zgodovino in
dejavnost naše knjižnice, virtualno
knjižnico Slovenije, iskanje knjig po
cobiss sistemu…
Letos se je mesec marec kar lepo poigral
z nami, saj smo na dan žena praznovali
tudi pustni torek in združili dva dogodka
v en dan. 1. marca je knjižnica v
sodelovanju z gledališčem »Bicikleta«
organizirala delavnico izdelovanja
pustnih mask. Izdelovali smo bolj
enostavne maske za male maškare in
»ta bolj hude« za starejše veseljake.
Na pustni torek so v jutranjem času
knjižnico obiskali varovanci Varstveno
delovnega centra Ilirska Bistrica.
Ogledali so si slike in projekcijo pustnih
likov v slovenskem prostoru. V
popoldanskem času pa smo v naši
knjižnici za vse otroke, ki obiskujejo ure
pravljic, pripravili noro pustno rajanje.
Prišli so številni gusarji, priceske,
mucke, medvedki, pika nogavičke in
številne druge maske, ki so se prepustile
pravemu pustnemu vzdušju. Prisluhnili
KNJIŽNICA MAKSE SAMSA
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V CETRTEK, 28. 4. 2011,

VABI vse osnovnošolce

ob 10.00 uri

V TOREK, 26. 4. 2011,
ob 10.00 uri

LEPO VABLJENI VSI OSNOVNOŠOLCI

NA
»

so pripovedovanju pustno obarvane
pravljice in se med seboj pomerili v
reševanju ugank. V knjižnici se je vrtela
pustna glasba, ki je vse otroke vabila na
rajanje do poznih ur. Za lačne pustne
želodčke pa je bilo poskrbljeno s
slastnimi prigrizki in napitkom.
V okviru bibliopedagoških ur, ki jih
izvajamo v knjižnici, sta nas v tem
mesecu obiskala tudi dva prva razreda
OŠ Antona Žnideršiča in tri skupine
vrtčevih otrok.

DELAVNICO

IZDELAVA KOLAŽA«

V KNJI ZNICO MAKSE SAMSA
NA USTVARJALNO DELAVNICO

»SPOZNAVANJE IN
IZDELOVANJE STRIPA«

Koordinator delavnice bo ERIK DOVGAN- absolvent slikarstva.
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20. aprila ob 16. uri v knjižnici
pripravljamo velikonočno delavnico za
otroke, v času šolskih počitnic pa v bodo
v knjižnici še dve delavnici za otroke, in
sicer: v torek, 26.4.2011, ob 10. uri bo
otroška delavnica »Izdelovanje kolaža«,
v četrtek, 28.4.2011, ob 10. uri pa
delavnica »Spoznavanje in izdelovanje
stripa«. Delavnici bo vodil absolvent
slikarstva Erik Dovgan. Lepo vabljeni! III
Vlasta Kirn, Knjižnica Makse Samsa

ŽOGICA NOGICA ZA
PREDŠOLSKE OTROKE
Da je februar mesec kulture, vemo tudi v
vrtcu. Zaradi tega smo v aktivu
svetovalnih delavk vrtcev organizirali
lutkovno predstavo za vse predšolske
otroke v naši Občini. Tako smo v četrtek,
17. februarja, v Dom na Vidmu povabili
babico in dedka iz Lutkovnega gledališča
Jesenice, njuno ljubko žogico Nogico ter
velikega zelenega zmaja, ki so ga naši
otroci pogumno odpihali stran. Kulturni
dan, kot smo ga imenovali, je bil pravo
doživetje za naše male nadebudneže,
nam pa vodilo, da jim tudi prihodnje leto
pripravimo malce drugačen gledališki
dan in se zberemo v tako velikem številu,
bilo nas je nekaj več kot tristo dvajset,
tako da smo se morali razdeliti v dve
skupini.
Za izvedbo kulturnega dne gre posebna
zahvala županu Občine Ilirska Bistrica
Emilu Rojcu, ki je financiral obe predstavi
in nam brezplačno ponudil uporabo
dvorane Doma na Vidmu. Zahvaljujemo
se mu in veselo vzklikamo hura! III
Alenka Biščak v imenu aktiva svetovalnih
delavk vrtcev

ŠPORTNA DRUŽENJA
Klub študentov Ilirska Bistrica je tudi v mesecu
februarju in marcu nadaljeval s svojim športnim
projektom, ki so ga pričeli po novem letu. Po
predavanju o zdravi prehrani in fitnes vadbi ter
športni prehrani, sta bila v preteklem mesecu
izvedena nova tečaja, z novimi športnimi
tematikami.
Gre namreč za prijetna športna druženja, na
katerih je vadba povsem prilagojena popolnim
začetnikom, hkrati pa vodena s strani pravih
strokovnjakov, ki udeležencem približajo
posamezno športno področje in spodbudijo k
nadaljnji športni aktivnosti.
Konec februarja so imeli obiskovalci dvorane
možnost prisluhniti Dejanu Fabijančiču, ki je
pripravil športni trening na temo ogrevanja.
Udeleženci športnega tečaja so bili seznanjeni s pomenom ogrevanja pred in po vadbi, preprečevanju poškodb, pomenu masaže
za telo… Pod strokovnim nadzorom so bile prikazane pravilne tehnike ogrevanja, ki so ključni element vsake športne rekreacije z
namenom, da bi preprečevali morebitne poškodbe pri aktivnosti.
Drugo soboto v mesecu marcu je sledilo košarkarsko obarvano športno predavanje. Šlo je za trening koordinacije telesa skozi
košarkarske elemente. Udeleženci so bili seznanjeni s pomenom ogrevanja, razvojem motorike in koordinacije gibanja,
razvijanju moči, vzdržljivosti… Svoje strokovno znanje in izkušnje je z udeleženci delil Martin Novak.
Utrujeni, pa vendar bogati za še eno športno izkušnjo, so udeleženci treninga 'po košarkarsko' sklenili roke in zavpili »KŠIB«. III
KŠIB

Z začetkom kampanje za referendum
proti Zakonu o malem delu prihajajo na
dan okostnjaki iz omar slovenskih
študentskih organizacij. Jadrnice,
podkupovanja, bajni zaslužki študentskih funkcionarjev. Ob tem si ne morem
pomagati, da se prisrčno ne nasmejem.
Glede na to, da situacijo v študentskem
organiziranju dobro poznam, vem da
temu ni tako. Laična javnost pa vse
prevečkrat naseda tem populističnim
izjavam, kar pa ji ne zamerim. Boljše
kakšna informacija kot nobena
informacija.
Vendar me kot bivšo predsednico Kluba
študentov Ilirska Bistrica take izjave
spravljajo v slabo voljo. Če pogledamo
samo delovanje našega lokalnega
kluba. Bližamo se petdeseti obletnici in
skozi zgodovino smo v tem času naredili
veliko dobrega za študente in druge
občane. Naj poudarim, da gre tukaj
zahvala »lokalnim študentskim funkcionarjem«, ki so klub vodili skozi leta. Ob
pregledu teh imen se ob marsikaterem
nasmehnemo, saj mnogi od njih še
danes pomembno sooblikujejo podobo
našega mesta.
Delovanje v klubu študentov prinaša s
seboj ogromno prednosti, ki se jih
mogoče ne zavedamo. Tkanje dragocenih prijateljstev, pridobivanje izkušenj,
učenje. Pri sebi vidim; če ne bi bila
nekoč predsednica, zdaj ne bi znala
napisati dokumentacije za kakšen

razpis, se primerno vesti na poslovnem
sestanku ali dobro nastopati v javnosti.
Vodstva klubov so trdna jedra lokalnega
študentskega organiziranja, ki pa jih
mediji seveda diskreditirajo. Negativna
kampanja bazira na nekaj posameznikih, ki so izstopali iz množice. Seveda pa
so zdaj v središču dogajanja. Še bolj
popularne so »sporne« odločitve
študentskih organizacij. Članki,
intervjuji in kolumne posameznikov, ki
skušajo javnost prepričati kako grozne
so študentske organizacije in kako slabo
in razsipno zapravljajo denar. Vendar
lahko s čisto vestjo rečem, da za primer
Kluba študentov Ilirska Bistrica te izjave
ne držijo. Aktivnosti so vedno dvakrat
premišljene, dobro izvedene in
racionalne. Dela aktivistov ne moremo
primerno ovrednotiti z denarjem, saj
gre za višji namen. Kdor pozna Klub
študentov Ilirska Bistrica, ve da za nas
medijski prispevki ne držijo. Smo eden
izmed manjših klubov v Sloveniji, pa
vendar zelo uspešni. Upam si trditi, da
znamo na klubu en evro bolje izkoristiti
kot pa marsikdo drugi, ki v tem trenutku
ni na tapeti. Vladna kampanja bo po
napovedih dražja od kampanje
študentskih organizacij. Delo ljudi, ki se
trudijo za študente in njihove pravice ne
moramo ovrednotiti z denarjem.
Mogoče bo v tej kampanji odločilno kaj
drugega kot denar – argumenti, in
pristni medčloveški odnosi ki smo jih

študentje sposobni. Ne nameravamo
plačevati dragih oglaševalskih hiš in
televizijskih oglasov, saj dejstva
govorijo zase.
Pa vendar, dragi bralci. Moramo se
zavedati, kako pomemben je Klub
študentov Ilirska Bistrica v našem
lokalnem okolju. Izobraževanja, izleti,
avtobusni prevozi, subvencije, koncerti,
delavnice, živ-žavi in potopisna
predavanja so tiste malenkosti, ki
popestrijo vsakdanjik v Ilirski Bistrici. Ne
pravim, da nas bo Zakon o malem delu
pokopal. Tudi ne borimo se proti njemu
zaradi lastnih zaslužkov ali česa
podobnega. Proti Zakonu o malem delu
se borimo ker verjamemo, da ni pravi
način urejanja trga študentskega dela.
Strinjamo se, da so spremembe
potrebne, vendar ta zakon ni korak v
pravo smer. Ne bojimo se izgube
finančnih sredstev kluba. Bojimo se
posledic, ki jih bo prineslo okrnjeno
delovanje kluba v lokalnem okolju. Tudi
če se ne zavedate našega delovanja,
smo še kako prisotni.
Upamo in verjamemo, da bomo skupaj
dosegli boljše spremembe, ki ne bodo
dolgoročno škodile našemu mestu in
mladim v njem. III Kaja Dekleva,
podpredsednica Zveze ŠKIS in Sveta
ŠOLS
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»ŽABICE« SPOZNAVALE BARVE
Ker pri nas že nekaj otrok pozna ime za vsaj eno barvo, sva se z Ano odločili, da jim z
igro predstaviva še nekaj osnovnih oziroma najbolj pogostih v našem okolju.
Najbolj primerne so se nama zdele primerjave s sadjem, ki ga vsakodnevno jemo
za malico v vrtcu. S pomočjo slikovnega materiala in igrač v igralnici smo širili
besedišče ter razvrščali izbrane igrače k pravi barvi. Otrokom je bila dejavnost
zanimiva, kljub temu da so nekateri potrebovali pomoč, da so našli pravo rešitev.
Ker smo želeli urediti tudi igrače in jim najti mesto v igralnici, kjer bi bile na dosegu
otroških rok, sva oblepili plastična vedra v različne barve. Skupaj smo določili, kaj
bo v katerem, nato pa so jih otroci razvrstili na isto barvno označena tla. Na ta način
smo si pregradili igralnico. Otroci so tako spoznali, da imajo stvari svoje mesto in so
urejene.
Dejavnost s spoznavanjem barv se je otrokom tako vtisnila v spomin, da se nekateri ob sprehodu brez spodbude zazrejo na
primer v avto in z navdušenjem povedo »kot jagoda!« ali »kot sliva!«. Midve pa še dodava: »res je, rdeč kot jagoda«.
Tako smo ponosni na svoje znanje vsi! Zato starši ne bodite presenečeni, ko vam bo vaš dvoletnik povedal kakšne barve avto
vozite vi ali vaš sosed... III dipl. vzgojiteljica Jasminka Aleksić, Vrtec Ilirska Bistrica

PUST V PREGARSKEM VRTCU
V pričakovanju pusta smo v vrtcu Pregarje raziskovali, ali so vse
čarovnice hudobne in strašljive. Vsak dan smo prebrali eno pravljico
o čarovnici. Tako smo spoznali kar nekaj od njih: čarovnica Mica,
čarovnica Bibi, čarovnica Betka, čarovnica Vilma... Ugotovili smo,
da niso vse čarovnice hudobne, ampak so tudi prijazne, nerodne in
smešne. Tako smo premagali strah pred njimi. Vsak pa si je izdelal
svojo čarovnico ter jo poimenoval. Razstavili smo jih po igralnici,
nas pa varuje naša velika čarovnica Mica, ki sedi na gugalnici nad
nami.
Tako so nas naše čarovnice pospremile vse do pusta hrusta. Na
pustni ponedeljek smo se oblekli v čarovniške kostume in na
metlah poleteli strašiti po šoli. Pustni torek pa je bil v znamenju
različnih strašnih in manj strašnih mask. Vse dopoldne smo rajali in
plesali, na koncu pa smo skupaj s šolarji odšli po vasi in z ropotom
odganjali zimo. Upamo, da smo jo odgnali in končno priklicali v
deželo pomlad. Lepo vas pozdravljamo. III Pikiji iz vrtca Pregarje
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Starodavna skrivnost se skriva v ustnih virih, knjigah, verskih in filozofskih prepričanjih ter drugih virih, ki se pojavljajo skozi
zgodovino. Po skrivnosti so hrepeneli, jo skrivali, si jo kradli in zanjo plačevali kupe denarja. Veliko Skrivnost so v starih časih
poznali faraoni, cesarji, filozofi in kralji, pozneje pa so jo odkrili znanstveniki, izumitelji in gospodarstveniki. Zdaj jo pozna
sodobno plemstvo kot so filmski zvezdniki, pop pevci, slavni pisatelji in športni vzorniki.
Vse skrivnosti današnjega uspešnega življenja so združene
v knjigo The Secret (Skrivnosti), avtorice Rhonde Byrne, ki
vam bo odprla pogled na svet in spremenila vaša
prepričanja. Gre za veliko knjižno (pa tudi filmsko
uspešnico), ki se mnogih dotakne tako globoko, da sami
začnejo producirati pomembne življenjske misli, ki so
danes, v tem norem življenjskem tempu, vsekakor
prepotrebne za uspešno življenje.
Uroš Taks je eden izmed tistih, ki je knjigo doživel zelo
osebno in na podlagi bralnega izkustva razširil svoje misli,
pa tudi delovanje po teorijah, ki jih omenja knjiga. Tovrstne
misli in pa skrivnosti uspeha bo Uroš delil s širšo publiko.
Skrivnost je že milijonom ljudi z vsega sveta pokazala, kako
lahko spremenijo življenje in uresničijo sanje. To lahko
storite tudi vi. Skrivnost vam bo pokazala pot, da dobite
moč, naredite ali postanete, kar ste želeli. Bogastvo,
uspeh, odlični odnosi, boljše zdravje in samozavest … so
vrednote, ki so sedaj dosegljive.
Odkrijte pomembne življenjske skrivnosti v sebi in se
nam pridružite na predstavitvi!
BISTRIŠKI ODMEVI APRIL 2011

Med prispelimi
pravilnimi
rešitvami
bomo izžrebali
tri nagrajence,
ki bodo prejeli
bone v vrednosti
15 evrov
za nakup
izdelkov
v Agrocentru
Žabovca.
Nagrade podarja
Kmetijsko
gozdarska zadruga
Krpan iz Cerknice.

KRALJ
(LAT.)

BARIJ

KOVINA
(IN)

NOČNI GLAS OB
METULJ STRELI

7

PRIPADNIK
VERSKE
SEKTE V
ANGLIJI
AMER.
FILM.
IGRALKA
PARKER
AMER.
GLASBENIK
BEIDERBECKE

5- 3
KNEŽJI
NASLOV
SPODR- 4
SLJAJ
SLOV. SKL.
(DANILO)

GLAVNI
ŠTEVNIK
SLOV.
IGRALEC
(GOJMIR)
GRELNA
NAPRAVA

1

REKA V
BISTRIŠKI UDAREC PREDMET SEV. ITALIJI
ODMEVI Z NOGO JAJČASTE NAŠ
OBLIKE MISIJONAR

SREDOZAPREKA MORSKI ZEMSKA
PREKOP RASTLINA
INDIJSKI
KRALJ
NAPRAVA
ZA MLETJE

TOLKALO

5

MRLIČ
ODKRUŠENI
KOSI
KAMNINE

RVAR

SLOV. GL. 2
PEDAGOG
(BOJAN)
AVT.
OZNAKA
TURČIJE

SLOV.
IGRALEC
(EVGEN)

DRUGO
NAJVEČJE
MESTO V
ALŽIRIJI
PARTIZANSKA KAPA

MESTO V
ITALIJI
(POKR.
LAZIO)
VEČJA
ŠPANIJA KMETIJA
(ORIG.)
KDOR
VLADA

ŽENSKI
GLAS
VODNE
ŽIVALI
AMARANT
IZRAELSKI
POLITIK
PERES

PRVA
ŽENSKA
ŠČETINEC
REKA NA
ČEŠKEM IN
V NEMČIJI

STANKO
LORGER
SVETI
JEZIK
BUDISTOV

VOJAK NEKDANJE ŽENSKA
TURŠKE IRANSKO OBLIKA
PLEME IMENA
VOJSKE
RAJKO

ODRASLA
SAMICA
KONJA
SREDICA,
STRŽEN

6

AMER.
ZGODOVINAR
(RAMON)

ZNAMENJE
ZA
DELJENJE
BESED
EMIL
MANOV

3

RIMSKI
KRALJ,
GRADITELJ
PRISTANIŠČA
OSTIE

OBROBEK
NA
OBLAČILIH
PRIREDBA
SKLADBE
ZA
ORKESTER

8

IME
BALERINE
ČORAK

Sponzor nagradne križanke

V prazna polja vpiši geslo tokratne nagradne križanke.

GESLO:

1

2

3

4

5

6

7

8
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RAZVEDRILO

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

NOV
SESTAVIL: DEBEL
D.GRLJ ČLOVEK ODSTAVEK

47

NAPOVEDNIK

KAJ

48

KDAJ

KDO

INFO

Tradicionalno tekmovanje v
ribolovu na najtežjo postrv
Odprtje slikarske razstave
akademskega slikarja
Leona Zuodarja

KJE

akumulacijsko
jezero Klivnik
Galerija v Domu na
Vidmu, Ilirska Bistrica

1. april od 8.00 dalje

Ribiška družina
Bistrica
Društvo za urbano
kulturo Kompresor

www.rd-bistrica.si

Spomladanski pohod po poteh
partizanske bolnice Zalesje

Ostrožno Brdo

2. april ob 10.00

KS Ostrožno Brdo, KD 040/789 350
Ostrožno Brdo in OZ ZB Ines Krebelj
za vrednote NOB

Čajanka pod Tuščakom

Osnovna šola Knežak

3. april ob 17.00

KD Tuščak Bač

Razstava »Inicialke v
kaligrafskem zapisu«,
avtorice Magde Gorup

Knjižnica Makse
Samsa, Ilirska Bistrica

od 3. do 16. aprila

Knjižnica Makse Samsa 05/714 41 88

Predavanje: Družina in šola v skupni Osnovna šola Jelšane
nalogi za odgovorno odraščanje
otrok (dr. Zdenka Zalokar Divjak)

4. april ob 17.30

Osnovna šola Jelšane

Prostori Foto kluba
Predavanje Marjana Cigoja na temo
digiskopije- nove tehnike fotografiranja Sušec (Teles,
Vilharjeva 35, Il. Bistrica)
zelo oddaljenih predmetov

7. april ob 20.00

Foto klub Sušec

Gledališka predstava
»Veselo god godujemo«v
izvedbi KETŠD Alojz Mihelčič Harije

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

8. april ob 19.00

JSKD Ilirska Bistrica

Primorska poje

OŠ Podgora Kuteževo

9. april ob 20.00

Društvo Ahec Jasen in 031/466 976
JSKD Ilirska Bistrica
Vojko Dodič

Pohod za zdravje

Start pred OŠ
Dragotina Ketteja,
Trnovo, Zarečje,
Novakov mlin, Prem
in nazaj

10. april, zbor med
8.30 in 9.00

OZ Rdečega križa,
040/715 880
Zdravstveni dom,
Andreja Rebec
Društvo invalidov,
Društvo upokojencev in
Društvo Kettejeva pot

Predavanje za starše:
Vzgoja med popustljivostjo
in strogostjo (ga. Julija Pelc)

Vrtec Ilirska Bistrica

12. april ob 18.00

Vrtec Ilirska Bistrica

Bistričani Bistričanom:
pater Ivan Tomažič

Knjižnica Makse
Samsa, Ilirska Bistrica

14. april ob 19.00

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

Primorska poje

OŠ Knežak

15. april ob 20.00

KŠTD Tabor Kalc 1869 in 041 804 920
JSKD Ilirska Bistrica
Andrej Novak

Odprtje intermedijsko
slikarske razstave „Izrael“

Galerija v Domu na
Vidmu, Ilirska Bistrica

16. april ob 19.00

Slikar Erik Dovgan

Dobrodelni koncert »Lepo je deliti« Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica
(predprodaja vstopnic v TA Oaza)

17. april ob 18.00

KD Grad Dolnji Zemon 041/369 687
Iris Dovgan Primc

Razstava izdelkov otrok iz
dnevnega centra Sonček

Knjižnica Makse
Samsa, Ilirska Bistrica

od 18. do 23. aprila

Knjižnica Makse Samsa in 05/714 41 88
DC Sonček

Velikonočne delavnice za
otroke

Knjižnica Makse
Samsa, Ilirska Bistrica

20. april ob 16.00

Knjižnica Makse Samsa 05/714 41 88

Koncert učencev solistov

Dvorana Glasbene
šole Ilirska Bistrica

20. april ob 18.00

Glasbena šola Ilirska
Bistrica

05/711 12 22

Literarni večer »S pomočjo
skrivnosti doseči vse, kar si
človekov um lahko zamisli«

Knjižnica Makse
Samsa, Ilirska Bistrica

21. april ob 19.00

Klub študentov Ilirska
Bistrica in Knjižnica
Makse Samsa

05/714 41 88

Ustvarjalna delavnica za osnovnošolce Knjižnica Makse
Samsa, Ilirska Bistrica
»Izdelava kolaža«

26. april ob 10.00

Ustvarjalna delavnica za osnovnošolce Knjižnica Makse
»Spoznavanje in izdelovanje stripa« Samsa, Ilirska Bistrica

28. april ob 10.00

1. april ob 19.00
Razstava bo na ogled
do 10. aprila

drustvo.kompresor@
gmail.com

031/705 444

www.fotoklubsusec.si

05/711 00 90
Igor Štemberger

05 / 711 01 92

Knjižnica Makse
Samsa 05/714 41 88

Knjižnica Makse Samsa

05/714 41 88

Informacije za objavo v napovedniku nam sporočite do 23. v mesecu za naslednji mesec po e-pošti: odmevi@ilirska-bistrica.si.
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