ILIRSKA BISTRICA II FEBRUAR 2012 II ŠT. 45 II 5200 IZVODOV II BREZPLAČNO

65 let ribiške družine bistrica
Ribiška družina Bistrica v teh dneh
praznuje svojo 65-letnico obstoja in
delovanja. Poleg številnih drugih dejavnosti, ki jih ribiči izvajalo skozi vse
leto, je ena izmed pomembnejših pridobitev v zadnjem obdobju ponovna
vzpostavite lastne valilnice v obstoječi
pili Venecijanki ob ribogojnici v Levstikovi ulici. Ribiška družina bo tako po
več letih lahko spet sama pridobivala

zarod postrvi za poribljavanje Reke
iz svoje lastne matične jate. V ta namen je Ribiška družina izobrazila tri
ribogojce (H. Zejnulović, D. Šercelj, M.
Cesar) ter ustanovila skupino za odlove in pomoč pri smukanju plemenk
(na fotografiji zgoraj: Aleksander Volk,
Denis Iskra, Iztok Grlj, Aleš Deželak in
Boštjan Bradelj).
Več na str. 4

aktualni javni razpisi
dobitniki občinskih
plaket za leto 2011
priznanji za 25 let
ravnateljevanja

UVODNIK

Vstopili smo v novo leto, ki nam, kot
napovedujejo, ne bo prineslo nič dobrega ali vsaj ne boljšega, kot smo
morda upali. Vendar, pustimo se presenetiti. Kljub težkim časom se nam v
naši občini v letošnjem in prihodnjih
letih obeta kar nekaj novih pridobitev.
Na področju infrastrukture bo zgrajena nova kanalizacija v Knežaku, začela pa se bo tudi gradnja kanalizacije
v Podgradu. Po več letih nestrpnega
čakanja bomo v mestu končno dobili
prvo krožišče pri Spetiču. Poskrbljeno bo tudi za kulturno in družabno
življenje, saj je zadnje leto obnove
deležen tudi dom na Vidmu, ki po
novem ponuja kar tri prizorišča za
prireditve in druge dogodke – poleg
velike dvorane še letni atrij in novo
urejeno malo dvorano. Nove pridobitve se nam obetajo tudi na področju
šolstva in predšolskega varstva. Letos
se bo namreč začela gradnja nove šole
v Podgradu, prenove pa bo deležen
tudi montažni vrtec v Kuteževem. Na
Pregarjah se bodo razveselili novega
večnamenskega prostora, ki ga bodo
uredili v prostorih vaškega doma. In
še bi lahko naštevali. Tudi v kriznih
časih se torej da marsikaj postoriti, če
je le dovolj močna volja in želja, da bi
izboljšali kakovost življenja v lokalni
skupnosti.
Katja Kirn,
Odgovorna urednica
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ZASLUŽNIM OBČANOM PODELILI OBČINSKA PRIZNANJA
Na božično-novoletnem koncertu ob
dnevu samostojnosti in enotnosti konec minulega leta je Občina Ilirska Bistrica podelila občinska priznanja za
leto 2011. Zlato plaketo občine je prejel Franc Dolgan, srebrno gostišče Mašun, bronasto plaketo pa si je prislužil
podjetnik Stane Prosen. Ob 60-letnici
delovanja je spominsko plaketo prejela Glasbena šola Ilirska Bistrica.

Z leve: podžupan Dušan Grbec, Mitja in Erika Bolčina, Stane Prosen, župan Emil Rojc,
ravnatelj Glasbene šole Laszlo Balazs in Franc Dolgan

teh letih postal pomemben glasnik kulturnega življenja na Bistriškem.
Gostišče Mašun si je srebrno plaketo
prislužilo z dolgoletnim delom in vrhunskimi uspehi na področju turizma
in ohranjanja naravne dediščine v mašunskih gozdovih. Člani družin Bolčina
in Antončič so skozi desetletja gozdni
pristavi Mašun vdihnili poseben čar, da
je postala zanimiva za obiskovalce od
blizu in daleč. Goste vedno znova prepriča domačnost, prijaznost in odlična
kulinarična ponudba, pa tudi urejenost
okolice in druga ponudba, ki jo nudijo
ljubiteljem narave. Po njihovi zaslugi je
Mašun postal ena najbolj prepoznavnih
turističnih točk v naši občini.
Bronasto plaketo je prejel Stane Prosen
(zidarstvo Žilj) iz Kuteževega, ki je s svojo

Hrušiški fanti in klapa Opatija so navdušili občinstvo

poklicno kariero postal prepoznavnen v
zidarski dejavnosti na Bistriškem. Danes
lahko vidimo veliko stavb, ki so njegovo
delo, s svojim znanjem pa je izučil tudi
veliko mlajših zidarjev. Do svojih delavcev je sicer strog, saj zahteva strokovno
opravljeno delo, hkrati pa je vedno pripravljen prisluhniti in svetovati. Vodenje
uspešnega podjetja je že predal svojemu
sinu, saj se bo kmalu zasluženo upokojil.
Glasbena šola Ilirska Bistrica je spominsko plaketo Občine za leto 2011
prejela ob 60-letnici delovanja. Glasbena šola Ilirska Bistrica je skozi desetletje svojega delovanja vzgojila številne
mlade glasbenike in pevce. Pred šestimi
leti se je preselila v nove in večje prostore v kompleksu nekdanje bistriške
vojašnice, kjer deluje danes. Šola je s
350 učenci in 28 učitelji med večjimi v
državi. Poleg učenja igranja na glasbila,
imajo tudi oddelek solo petja in baleta
ter oddelke predšolske glasbene vzgoje,
glasbene pripravnice in nauka o glasbi.
V okviru šole delujeta tudi pihalni in godalni orkester ter komorne skupine kitar, tolkal in džez benda. Glasbena šola
pomembno prispeva h kulturnemu utripu v občini in je nosilec glasbene kulture na Bistriškem.
V kulturnem programu slovesnosti, s
katero je Občina obeležila tudi dan samostojnosti in enotnosti, so nastopili
Hrušiški fanti in klapa Opatija iz sosednje Hrvaške. Koncert, ki sta ga povezovali Suzana in Nataša Poropat, je ob
finančni podpori Občine Ilirska Bistrica
pripravilo Gostinstvo Franc Poropat. III
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AKTUALNO

Priznanja sta podelila župan Emil Rojc
in predsednik komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja ter
podžupan Dušan Grbec.
Zlato plaketo občine si je z dogoletnim
delom in zaslugami na področju kulture
in izobraževanja prislužil Franc Dolgan
iz Doljnega Zemona. Kot učitelj likovnega pouka je služboval v osnovnih šolah
na Pregarjah, v Kuteževem, na OŠ Dragotina Ketteja in nazadnje na OŠ Antona Žnideršiča v Ilirski Bistrici. njegov
čut za lepoto in estetiko pa je prišel do
izraza tudi pri drugih dejavnostih. Bil je
nepogrešljiv režiser, scenarist in organizator številnih šolskih in javnih prireditev, soustvarjalec šolskih projektov,
mentor in oblikovalec številnih razstav.
Je tudi eden od pobudnikov in dolgoletni idejni vodja medobčinskih srečanj
mladih likovnikov Ex tempore Snežnik,
bil je med soustanovitelji domačega Likovnega društva France Pavlovec, kar
20 let je predsedoval zemonskemu Kulturnemu društvu Grad, zaslužen je tudi
za ohranitev etnološkega običaja Vizita
in še bi lahko naštevali. Kot so zapisali
predlagatelji, je Franc Dolgan vse vseh
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65 LET RIBIŠKE DRUŽINE BISTRICA
Ribiška družina Bistrica v teh dneh praznuje svojo 65-letnico obstoja in delovanja na društvenem zemljevidu naših
krajev.

Začetki razvoja ribištva na
Bistriškem
11. februarja 1947 je tedanji ustanovni
občni zbor Ribiške zadruge Il. Bistrica
sprejel prva pravila in izvolil upravni
odbor, v katerem so bili predsednik Vid
Oprešnik, blagajnik Lado Žnidaršič in
tajnik Ivan Lenarčič. Zadruga je tedaj
štela okrog 15 članov. Bistriška zadruga je bila med prvimi v Sloveniji in jo
srečamo v skupini zadrug LR Slovenije,
predhodnici današnje Ribiške zveze Slovenije.

Predsednik RD Bistrica Miran Kožman in gospodar Denis Iskra ob zarodu v valilnici

Obdobje velikega entuziazma
Med najpomembnejše pridobitve tistega časa spada prav gotovo izgradnja prve valilnice, ki so jo postavili na Ivetovem
vrtu ob Cankarjevi ulici. Prvo drstenje so opravili leta 1951,
zmogljivost valilnice pa je bila 150.000 zarodov. Ustanovitev
valilnice je sodila v vseslovensko akcijo, ki jo je vodil Sosvet
ribiških zadrug Slovenije za obnavljanje ribiškega zaroda. Valilnica v Il. Bistrici je bila za mariborsko in idrijsko tretja v Sloveniji. V sredini petdesetih let se je ta prva ribogojnica preselila na lokacijo v Guranjem kraju, tej so v letu 1961 še razširili
obseg.
V to obdobje spada tudi začetek umetnega vzrejanja soške
postrvi, pri čemer so bistriški ribiči opravili pionirsko delo
v Sloveniji.

AKTUALNO

Petdeseta leta so po začetnem optimističnem razvoju žal prinesla tudi začetek žalostne usode za reko Reko. Leta 1952 je
bil registriran prvi množičen pogin rib pod tovarno Lesonit.
Iz leta v leto se je stanje slabšalo, ko pa je v sredini šestde-
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Hrvoje Zejnulović pri smukanju postrvjih plemenk
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setih let začela s proizvodnjo še Tovarna organskih kislin, je
bila Reka obsojena na propad. Po vsakoletnih izpadih in množičnih poginih rib je tako Reka ob koncu šestdesetih let spodnjem toku popolnoma zamrla.
Pri tem je treba poudariti, da so ribiči v delo in sistematično
vzrejo ribjega zaroda, s katerim so vsaj delno nadomeščali izpade, vložili ogromno število prostovoljnih delovnih ur.
Po letu 1970 so bistriški ribiči doživeli še nekaj hudih udarcev. Potem, ko je bil praktično uničen ves zarod v reki Reki od
Ilirske Bistrice navzdol, je prišla še druga nesreča. Račja kuga
je namreč pomorila vse potočne rake, ki so pomenili veliko
bogastvo naših voda.
Ne glede na vse so bistriški ribiči v sedemdesetih letih še vedno pospešeno skrbeli za ribji fond in bogatitev voda. Dejavnost je sčasoma prerasla amaterski okvir dela družine, tako
da se je upravni odbor odločil in leta 1979 ribogojnico v Guranjem kraju predal v upravljanje DO Emona Ribarstvo. Odnos
med družino in Emono je bil urejen v posebni pogodbi, ki zagotavlja ribičem potrebne količine mladic. To je pomenilo tudi
konec lastne vzreje zaroda.
Obenem so si ribiči vse skozi prizadevali za ureditev odnosov med onesnaževalci in ribiči, ki so vlagali znatna sredstva
v gospodarjenje z ribjim fondom. Zaključek tega je bil podpis

Matična jata

sporazuma, ki je urejal finančne obveznosti onesnaževalcev
in drugih delovnih organizacij.
Ne glede na vse, je število članov iz leta v leto strmo naraščalo,
še posebej pa po izgradnji akumulacijskih jezer Mola in Klivnik v začetku osemdesetih let, ko se je ustalilo na številu okrog
200 članov in 20 mladincev. S prilivom novih članov je prišlo do
pomladitve članstva in novih delovnih zagonov. Tako sta bila z
udarniškim delom zgrajena dva nova objekta. Pod vasjo Soze,
ob obali jezera Mola, je bil leta 1998 sezidan ribiški dom, v bližini vasi Famlje v Vremski dolini pa so člani sekcije Vreme, ki
deluje v okviru ribiške družine, zgradili ribiško kočo.
Odraz tega je bil viden tudi v spremembi miselnosti in pristopa do ribolova med člani, ki so začeli dajati vse večji pomen
športnemu načinu ribolova. V ta namen je družina v zadnjih
letih uredila dva ribolovna revirja, kjer je ribolov dovoljen le
po načelu ujemi in spusti. Prvi je muharski revir, ki se nahaja
na Reki v Vremski dolini, od Fevžnarjevega jezu do Cerkvenikovega mlina. Drugi je kraparski revir na jezeru Mola, tam je
za ta namen ribolova urejenih trinajst ribolovnih mest.
Pravilni pristopi pri upravljanju družine in gospodarjenju z
vodami so pripeljali, poleg do zadovoljstva med člani, tudi
do velikega obiska domačih in tujih turističnih ribičev, ki se
letno odraža v preko tisoč prodanih ribolovnih dovolilnicah.
Odlovna skupina na Podstenjšku leta 1971 (z leve):
Emil Štefančič, Vinko Jagodnik, Ivko Smuk in Dušan Hrvatin

Vsi napori naših ribičev v preteklosti, ki so kljub vsemu, v tako
rekoč nemogočih okoliščinah, ohranjali ribji živelj na Reki, so
bili zaradi zgrešenih nacionalnih pristopov v zadnjih petnajstih letih in s tem povezanega načina repopulacije avtohtone
soške postrvi na Reki spet na preizkusu. Program je namreč
določal, da obstoječa vrsta postrvi v Reki in njenih pritokih
ni avtohtona ter da je tako potrebno sistematično vlaganje
v gojitvene potoke in Reko le avtohtono soško postrv, ki pa
jo je morala družina kupovati drugod (Soča, Ajdovščina). Ta
način repopulacije, ki je bil po drugi strani povezan z visokimi
finančnimi vlaganji, se je z leti izkazal za neuspešnega. Soške
postrvi, ki jih je družina kupovala iz drugih porečij, se zaradi
drugačnih življenjskih pogojev na Reki niso sposobne uspešno prilagoditi ter reproducirati.
Pomemben dogovor je vodstvo družine doseglo v letu 2011,
ko sta bila po nekajletnih pogajanjih z ARSO in VGP Dravo
Ptuj sprejeta Pravilnika o načinu upravljanja z AK Mola in Klivnik, ki sta pomembna zaradi bogatenja Reke v sušnih obdo-

Večino matične jate, ki je letos predstavljala petdeset plemenk, je skupini uspelo odloviti na reki Bistrici. Na veselje
mnogih članov smo po tridesetih letih spet pridobili 20.000
iker lastnega zaroda. III Iztok Grlj, Tajnik RD

Zadnji dve leti so domači ribiči na Moli gostili državno
prvenstvo v krapolovu z obtežilnikom

Zelo odmevno je tudi tekmovanje v lovu na največjo postrv,
ki ga vsako leto ob odprtju ribiške sezone pripravijo na Klivniku

bjih. Odgovornost in razum sta se ponovno pokazala tudi pri
osnutku RGN 2011-2016 in vendarle pripeljala do sprememb,
med katerimi je najpomembnejša ta, da lahko ribiška družina
spet sama pridobiva zarod postrvi za poribljavanje Reke iz
svoje lastne matične jate.
Zaradi angažiranosti članov in aktualnega vodstva ter močni volji po ponovni vzpostavitvi lastne valilnice je družina
za svoje potrebe izobrazila tri ribogojce (H. Zejnulović, D.
Šercelj, M. Cesar), ustanovila skupino za odlove in pomoč
pri smukanju plemenk ter v obstoječi pili Venecijanki ob
ribogojnici v Levstikovi ulici na novo uredila valilnico.
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Nazaj k naravi!
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PRIZNANJI ZA 25 LET RAVNATELJEVANJA
Združenje ravnateljev in ravnateljic
osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije je 17. novembra podelilo priznanja
svojim stanovskim kolegom ob različnih
jubilejih ravnateljevanja. Med prejemniki jubilejnih priznanj sta bila tudi
ravnatelj Osnovne šole Podgrad Milan
Dekleva in Laszlo Balazs, ravnatelj Glasbene šole ilirska Bistrica, ki sta prejela
priznanji za 25 let ravnateljevanja. Ob
tej priložnosti smo ju povprašali o izkušnjah in izzivih ravnateljskega poklica, s
katerimi se srečujeta že četrt stoletja.

AKTUALNO

Če se dogodek ne zgodi v šoli, se ne
zgodi
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Milan Dekleva je svojo poklicno pot začel prav na osnovni šoli v Podgradu kot
učitelj, kasneje pa je po odsluženi vojaški
obveznosti od leta 1981 do leta 2005 s
poučevanjem nadaljeval na OŠ v Kuteževem, kjer je 19 let opravljal funkcijo
ravnatelja. »Delovno mesto ravnatelja
na manjših podeželskih šolah pomeni
tudi delovno mesto učitelja, tako da smo
tudi veliko bolj v stiku z učenci, kot so na
primer naši kolegi z večjih šol,« je pojasnil Dekleva. Septembra 2005 je nastopil
funkcijo ravnatelja v OŠ Podgrad, kjer mu
trenutno teče drugi mandat. Pod svojim
okriljem ima 140 otrok v šestih oddelkih
devetletke in treh oddelkih vrtca ter 30
zaposlenih.
Ko primerja delo na začetku svojega ravnateljevanja in danes, je bistvena razlika
v papirologiji, ki jo je danes neprimerno
več. »Takrat smo veliko več časa namenjali strokovnemu in pedagoškemu delu,
sedaj se je vse preselilo na računalnike.
Šole so postale neko širše področje javne
uprave in s tem je povezano veliko dodatnih obveznosti, ki so povsem birokratskega značaja,« je povedal. Poleg tega je
šolstvo v zadnjem obdobju doživelo kar
nekaj sprememb, ki so postale že stalnica
v šolskem sistemu. »Še vedno nimamo
neke prave ocene, kaj je prinesla uvedba
devetletke, pa smo že dvakrat spreminjali
učne načrte, neprenehoma se spreminja
tudi zakonodaja s področja vzgoje in izobraževanja. Druga pomembna sprememba pa je vdor civilne družbe na področje
strokovnega dela v šolah. Vsak, ki si domišlja, da pozna naš šolski sistem, si dovoljuje posegati v naše delo. Kar se tega
tiče, smo zelo izpostavljeni in tudi nismo
dovolj zaščiteni s strani ministrstva, poleg
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2012

Milan Dekleva in Laszlo Balazs na podelitvi priznanj Združenja ravnateljev Slovenije
tega imamo še vedno premalo avtonomije,« je poudaril Dekleva
Na ravni občinske mreže osnovnih šol je
nesporno, da so majhne šole, ki delujejo na podeželju, za občino velik strošek.
Mreža osnovnih šol, ki delujejo v naši
občini, je zelo razvejana, saj imamo kar
sedem osnovnih šol, med katerimi je tudi
najmanjša šola v Sloveniji, ki deluje na
Pregarjah. »Po letu 1994 je prišlo do upada števila otrok in na manjših šolah smo
se soočili z uvedbo kombiniranega pouka. Včasih smo se učitelji in ravnatelji zelo
bali teh slabih demografskih napovedi,
saj je manjše število oddelkov, pomenilo
tudi manj sredstev, sčasoma pa smo tudi
to situacijo sprejeli in sedaj smo že pravi
eksperti v kombiniranju pouka in izmenjavi učiteljev. Od 14 učiteljev, ki poučujejo pri nas na šoli, jih je kar sedem gostujočih, ki si jih izmenjujemo z drugimi
šolami. To pa zahteva veliko dogovarjanja
in organizacije,« pojasnjuje Dekleva.
Da pa v takih pogojil sploh lahko delujemo, ima velike zasluge tudi občina, ki
je je sprejela strateško usmeritev, da se
ohrani tudi manjše šole na podeželju v
samostojni obliki. Toda v sedanjih kriznih
razmerah je gotovo pričakovati, da se
bodo na državni ravni pojavile težnje po
racionalizaciji šolskega sistema, in tedaj
bodo manjše šole še najbolj na udaru.
»Vsi se zavedamo, da je naš šolski sistem
preveč bogat in potraten. Ob tem pa se
moramo zavedati, kaj šola pomeni za en

tak podeželski kraj. Vsi vemo, da če se
nek dogodek ne zgodi v šoli, se ne zgodi. Moje stališče zato je, da bi na manjših
podeželskih šolah morali nujno ohraniti predšolsko vartvo in vsaj dve triadi
osnovnega šolstva, kar bi zadostovalo,
da ohranimo kraj živ,« odgovarja.
Poleg tega, da so eden izmed glavnih
nosilcev družabnega, kulturnega in športnega življenja v Podgradu, se na šoli lahko pohvalijo tudi z nekaterimi izvrstnimi
dosežki učencev na raznih tekmovanjih
in pri projektih, čeprav se šola ni odločila
za sodelovanje v mednarodnih projektih. »Prednost smo dali čim bolj kakovostnemu izvajanju našega šolskega učnega programa v okviru naših možnosti.
Glede ostalih programov se ne moremo
primerjati z večjimi šolami, saj nam materialne in kadrovske omejitve tega ne
dopuščajo,« pojasnjuje.
Zadovoljen je, da se na šoli v Podgradu
zadnja leta srečujejo z vzponom števila
otrok. Trenutno je na šoli 82 učencev,
demografski kazalci pa napovedujejo, da
bodo v naslednjih letih presegli število
sto učencev. Prav zato si ravnatelj prizadeva, da bi čim prej zagotovili primerne
pogoje za šolanje. Sedanji šolski objekt
je namreč v zelo slabem stanju. Zgrajen
je bil pred 37 leti in je montažne konstrukcije, zato so na občini sprejeli odločitev, da bodo sedanji objekt porušili in
na isti lokaciji zgradili novega, ostala bo
samo telovadnica, ki jo bodo temeljito
obnovili in razširili.

V proračunu občine za letošnje leto so
zagotovljena sredstva za rušitev sedanjega šolskega objekta in izdelavo projektne dokumentacije v višini 154.000
evrov, dodatnih 450.000 evrov pa bo
občina namenila za ureditev nadomestnih prostorov za potrebe izvajanja
pouka v eni od stavb nekdanje vojašnice v Ilirski Bistrici (v neposredni
bližini gimnazije in glasbene šole). Za
učence bo organiziran prevoz iz Podgrada v Ilisko Bistrico, medtem ko bodo za potrebe vrtca prenovili etažo stavbe
nad trgovino Plama v Podgradu, ki je v lasti občine, kasneje pa bo te prostore
dobila v uporabo krajevna skupnost.
Kot je pojasnil ravnatelj Milan Dekleva, so s prvimi aktivnostimi že začeli, opravljeni so popisi in pregledi. Selitev šole in vrtca na novi začasni lokaciji je predvidena v poletnih mesecih, septembra pa naj bi začeli z rušenjem objekta. Če bo
vse potekalo po načrtih, bo nova stavba zgrajena in pripravljena za vselitev do
konca leta 2013. Nova šolska stavba bo grajena klasično. V pritličju bodo prostori
za vrtec, kuhinjo in jedilnico ter učilnice za prvo triado, v nadstropju pa bodo
učilnice za drugo in tretjo triado ter upravni prostori. Telovadnico bodo obnovili
in razširili. Vrednost celotne investicije je ocenjena na 4,5 miljiona evrov.

Glasbena šola – paradni konj Ilirske
Bistrice
Že 25 let pa pa se Glasbena šola ilirska
Bistrica razvija in raste pod taktirko ravnatelja Laszla Balazsa. Svojo poklicno
pot ravnatelja je začel 1. septembra
1986. leta. Takrat je šola delovala v
prostorih na Jurčičevi ulici, kamor se je
preselila leta 1983 in si delila prostore z
ljudsko univerzo. Kasneje se je univerza
preselila na OŠ Antona Žnideršiča, glasbena šola pa je tako dobila v uporabo
celo stavbo, ki je sicer stara že več kot
140 let. Ker je bila stavba zgrajena za
potrebe šole, ni imela primerne dvorane za glasbene nastope in koncerte,
tako da so kasneje združili dve učilnici
in naredili manjšo dvorano. »Ob mojem
prihodu stavba tudi ni imela centralnega ogrevanja in smo kurili še na peči, ki
so bile v vsakem prostoru. Šola je takrat
imela samo štiri oddelke in štiri učitelje,
ki so imeli pod svojim okriljem okrog
120 učencev. Danes pa imamo v 18
oddelkih 350 učencev, od tega jih 273
obiskuje individualni pouk (inštrumenti
in petje), ostali pa obiskujejo predšolsko glasbeno šolo, pripravnico in plesno
pripravnico. Lahko bi jih imeli še več,
vendar smo omejeni s strani ministrstva
za šolstvo. Po številu učencev smo največja šola na Bistriškem,« je bil slikovit
ravnatelj. Na šoli trentno poučuje 23
učiteljev glasbe, vseh zaposlenih pa je
skupaj 28.

»Ko sem leta 1986 prišel sem za ravnatelja, se mi še sanjalo ni, da bom ostal
tu tako dolgo. Vsako leto, ko sem dosegel nek nov napredek, me je vleklo še
naprej. In tako so leta tekla. Ko smo bili
še na Jurčičevi, sem se kakih 14 let boril
za nove prostore. Ko nam je to končno
uspelo, smo bili zelo veseli, vendar se je
izkazalo, da tudi ti prostori ne zadoščajo,
tako da smo uspeli pridobiti še eno stavbo poleg te. Sedaj pa se trudim, da bi
dobili še dvorano in vadilinico. Če me to
delo ne bi resnično veselilo, verjetno ne
bi vztrajal vsa ta leta,«pojasnjuje Balazs.
Za razvoj glasbenega šolstva je bila zelo
pomembna tudi uvedba Zakona o glasbenem šolstvu in uvrstitev glasbenega
šolstva v nacionalni program. Do takrat
je namreč to področje spadalo pod okrilje lokalnih skupnosti oz. občin, ki so ga
tudi financirale, s sprejetjem tega zakona pa je financiranje prešlo na državo.
Bolše pogoje za izvajanje pouka glasbe pa je omogočila tudi selitev v nove
prostore v stavbi nekdanje vojašnice v
Ilirski Bistrici, kjer šola trenutno deluje. »Prostori so sicer zelo lepi in nam
ustrezajo, tudi akustika je zelo dobra,
vendar pa pogrešamo ustrezno dvorano za nastope ter vadilnico za orkestre
in komorne skupine. Možnosti, da bi
tudi to pridobili, sicer so, saj je v tem
kompleksu še nekaj praznih stavb, in o
tem se pogovarjamo tudi z županom,«
je povedal.
Že jeseni pa bodo na šoli najverjetneje ponudili nov oddelek jazz petja. V

začetku letošnjega šolskega leta je na
šoli namreč začela poučevati učiteljica
violončela iz Trsta, ki poučuje tudi jazz
petje. V začetku decembra so za širšo
javnost pripravili tudi večer jazz petja.
»Želim si, da bi na šoli odprli tudi ta oddelek, ki pa ga bomo na začetku ponudili kot nadstandard, saj za enkrat še ne
bo financiran s strani ministrstva. Tako
bomo mladim ponudili še dodatno možnost, da razvijejo svoje sposobnosti.
Upam, da bo dovolj interesa tudi za to
zvrst petja, saj imamo na Bistriškem velik potencial na tem področju. Spomladi
bomo to predstavitev ponovili, tako da
se bodo vsi, ki jih ta zvrst petja zanima,
lahko informirali še pred vpisom v novo
šolsko leto, ki bo meseca maja,« je pojasnil ravnatelj.
Glasbena šola je lani praaznovala 60.
obletnico delovanja, ki je bila zelo odmevna. Pripravili so številne nastope
svojih učencev in učiteljev, ki so bili zelo
dobro obiskani. Glasbena šola sicer prireja koncerte skozi vse leto, učenci in
učitelji pa so postali nepogrešljiv del
številnih prireditev v občini, ki jih bogatijo s svojimi nastopi. »Lahko rečem,
da smo nekakšen paradni konj Ilirske
Bistrice. Skoraj ni prireditve, na kateri
ne bi bili prisotni. Vsi ti nastpi so pravzaprav edino poplačilo za trud učiteljev in
učencev ter staršev. Pohvalimo se lahko
tudi s številnimi uspehi naših učencev
na različnih tekmovanjih, tako na občinski, državni kot tudi mednarodni ravni.
Kar nekaj naših učencev pa je izobraževanje nadaljevalo na srednjih glasbenih
šolah in kasneje na akademiji, tako da
se vračajo na šolo kot profesorji glasbe
oz. poučujejo drugod« ponosno pove
Balasz.
Pomembne so tudi povezave in izmenjave z drugimi šolami. Glasbena šola
Ilirska Bistrica je tudi članica Zveze primosrkih glasbenih šol in Zveze slovenskih glasbenih šol, udeležujejo pa se
tudi vseh revij. Že vrsto let sodelujejo
z novomeško glasbeno šolo in tržaško
glasbeno matico, še posebej pa so ponosni, da sodelujejo z eno izmed najbolj znanih glasbenih ustanov na svetu
v Kecskemétu na Madžarskem, s katero
so tudi pobrateni. »Bistričane vabim, da
obiščejo katerega od števlnih naših koncertov in se prepričajo o kakovosti našega dela. Upam, da bo interes za glasbo
in glasbeno izobraževanje na Bistriškem
še naprej tako velik,« je zaključil Laszlo
Balazs. III
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Prihodnje leto nova šola v Podgradu
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Izgradnja kanalizacije v Knežaku
Občina Ilirska Bistrica je oktobra lani pričela z izgradnjo 1. faze kanalizacijskega
omrežja v Knežaku. Dela so v teku, zaklučena pa naj bi bila v poletnih mesecih. V prvi fazi izgradnje, ki jo izvaja podjetje Godina d.o.o. iz Hrpelj, bo urejeno
kanalizacijsko omrežje v večjem delu
vasi, razen posameznih krakov. Predvidena je tudi izgradnja čistilne naprave
za 600 gospodinjstev, po končani izgradnji pa je predvidena tudi preplastitev
cestišča. Vrednost investicije znaša 1,4
milijona evrov, od tega bo 85 % upravičenih stroškov projekta sofinancirala
Evropska unija iz evropskega sklada za
regionalni razvoj, preostanek pa bo prispevala Občina.
sredstev, 813.000 evrov, prispevala Direkcija za ceste, Občina Ilirska Bistrica
pa 205.000 evrov.

Ureditev male dvorana v Domu na
Vidmu

Minuli mesec so se začela tudi dela za
izgradnjo krožišča pri Spetiču, ki predstavlja prvo fazo ureditve načrtovane
obvoznice. Ta predvideva prestavitev
glavne ceste Postojna-Jelšane na ulico Nikole Tesle, s čimer bi razbremenili promet skozi središče mesta. Že
načrtovano krožišče, ki bo tudi prvo v
mestu, pa bo razbremenilo zelo prometno križišče državne ceste proti Hrvaški in regionalne ceste od trgovskega
centra Mikoza proti Zabičam. Izvajalca
del, podjetje CPK s partnerjem Godino
d.o.o., trenutno izvajajo dela za ureditev novega mostu čez Jasensko pilo,
zgradili bodo tudi oporne in podporne
zidove, uredili meteorno kanalizacijo,
vodovod in plinovod, prestavili obstoječe elektrovode, uredili pa bodo tudi
novo cestno razsvetljavo in postavili
protihrupno zaščito. V okviri izgradnje
krožišča je predvidena tudi ureditev

pločnikov in kolesarske steze. Dela naj
bi bila zaključena do konca novembra. Vrednost investicije znaša nekaj
čez milijon evrov. Od tega bo večji del

INVESTICIJE

Gradnja krožišča pri Spetiču

V okviru obnove Doma na Vidmu je
Občina ob veliki dvorani uredila tudi
novo malo dvorano, ki sprejme do sto
obiskovalcev in je namenjena manjšim koncertom, prireditvam, okroglim
mizam in drugim dogodkom. To je že
druga nova pridobitev v okviru obnove
Doma na Vidmu. Ta sedaj ponuja kar
tri prizorišča za različne dogodke - poleg velike dvorane še letni atrij in malo
dvorano, ki bodo zagotovo prispevala k
bogatejšemu kulturnemu in družabnemu življenju v mestu. Za ureditev male
dvorane je Občina namenila 52.000
evrov. III
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Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica na podlagi Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za
leto 2012 (Uradni list RS, št. 108/2011, z dne 29.12.2011) ter Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov v
občini Ilirska Bistrica (Bistriški odmevi, uradne objave št. 4 II leto, 1, z dne 29.11.2008) objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE
HUMANITARNIH PROGRAMOV V OBČINI ILIRSKA BISTRICA V LETU 2012

OBČINSKI ODMEVI

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje humanitarnih
programov v občini Ilirska Bistrica v letu 2012.
Programi, ki so namenjeni reševanju socialnih stisk in težav
občanov in programi skupin za samopomoč.

10

2. POGOJI
Na razpis se lahko prijavijo:
- splošne dobrodelne organizacije,
- organizacije za kronične bolnike,
- organizacije za samopomoč,
- invalidske organizacije ter druge organizacije, ki izvajajo
humanitarne programe.
Izpolnjevati morajo naslednje pogoje:
- da imajo sedež v občini Ilirska Bistrica in izvajajo dejavnost na območju občine Ilirska Bistrica oz. ne glede na
sedež, če je program dela zastavljen tako, da vključuje
občane občine Ilirska Bistrica,
- da so registrirani za izvajanje na področju humanitarnih
dejavnosti najmanj eno leto,
- da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske
in kadrovske pogoje,
- imajo urejeno evidenco o članstvu,
- da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
- da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila
o realizaciji programov,
- da občinski upravi predložijo natančno opredeljeno finančno konstrukcijo prijavljenih programov,
- pri posameznih izvajalcih se višina odobrenih sredstev
za sofinanciranje humanitarnih programov zmanjša za
že odobreni znesek sofinanciranja istih programov iz
katerekoli druge postavke proračuna občine Ilirska Bistrica.
Izvajalci humanitarnih programov, ki se sofinancirajo na
podlagi tega pravilnika, so pri izvedbi programov (na vabilih, plakatih, publikacijah in drugem obveščanju ter informiranju javnosti) dolžni uporabiti logotip Občine Ilirska
Bistrica v skladu z Odlokom o grbu in zastavi Občine Ilirska
Bistrica ter celostni podobi Občine Ilirska Bistrica oziroma
navesti, da je program sofinancirala Občina Ilirska Bistrica.
Knjižnici Makse Samsa Ilirska Bistrica so dolžni izročiti po tri
(3) izvode izdanih publikacij (plakati, vabila, brošure, knjige
ter ostale tiskovine) za potrebe domoznanskega oddelka.
3. KRITERIJI IN MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV
Zagotovljena sredstva se razdelijo:
- najmanj 70% zagotovljenih sredstev organizacijam in
društvom s sedežem v občini Ilirska Bistrica
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2012

-

največ 30% zagotovljenih sredstev organizacijam in
društvom, ki nimajo sedeža v občini Ilirska Bistrica, njihov program pa vključuje člane iz občine Ilirska Bistrica
(medobčinske, državne, mednarodne organizacije oz.
društva).
Kriteriji in merila za vrednotenje programov:
- področje delovanja (občinske, medobčinska, državne,
mednarodne organizacije oz. društva)
- število članov izvajalca s stalnim prebivališčem v občini
Ilirska Bistrica
- kakovost in realnost izvedbe prijavljenih programov
- pričakovana višina sofinanciranja s strani proračuna
Občine Ilirska Bistrica
4. VIŠINA SREDSTEV, KI SO NA RAZPOLAGO ZA PREDMET
JAVNEGA RAZPISA
Za izvajanje razpisanih programov ima Občina Ilirska Bistrica v proračunu za leto 2012 zagotovljenih do 15.036 EUR
sredstev.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2012, v
skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. VSEBINA PRIJAVE
Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcu prijave za
leto 2012, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. V kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora vsak posamezni program prijaviti na svojem obrazcu. Prijava mora
vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi
podatki in prilogami.
6. NAČIN IN ROK ZA ODDAJO PRIJAV
Upoštevane bodo popolne pisne prijave, ki bodo prispele
najpozneje do 02.03.2012 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: »Za sofinanciranje humanitarnih programov 2012 – 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.
7. KRAJ IN ČAS, KJER SE DVIGNE RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa, v bistriškem občinskem glasilu Bistriški odmevi, 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.ilirska-bistrica.si).
8. ODPIRANJE PRIJAV IN OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA
RAZPISA
Odpiranje prijav bo predvidoma dne 05.03.2012 ob 12.00
uri. Odpiranje prijav ni javno. Predloge bo ovrednotila tričlanska komisija (v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju
humanitarnih programov v Občini Ilirska Bistrica), ki jo bo
imenoval župan Občine Ilirska Bistrica. Predlagatelji bodo
o izbiri obveščeni predvidoma do maja 2012 in nato pozva-

ni k sklenitvi pogodbe. Če komisija ugotovi, da so prispele
prijave na javni razpis nepopolne, prijavitelja o tem obvesti
in ga pozove, da prijavo v določenem roku ustrezno dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se zavrže
kot nepopolna.
Podrobnejše informacije so na voljo pri Eriki Vrh,
tel. 05 71 12 333.

Številka: 410-19/2012
Datum: 10.01.2012
ŽUPAN
Emil Rojc

——————————————————————
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/2007-UPB1, 56/2008, 4/2010, 20/2011), Pravilnika za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 13/2008, z dne 05.02.2008) in Odloka o proračunu
Občine Ilirska Bistrica za leto 2012 (Uradni list RS, št. 108/2011, z dne 29.12.2011) objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LJUBITELJSKE KULTURNE
DEJAVNOSTI V OBČINI ILIRSKA BISTRICA V LETU 2012

V sklopu št. II: (sofinanciranje gostovanj) (M1) se za gostovanja domačih društev izven meja naše občine nameni
največ 3.312 EUR, pri čemer se iz tega sofinancira prevoze na koncerte Primorska poje, Zlata jesen, Tabor pevskih
zborov v Šentvidu pri Stični in reviji pihalnih godb Kraške
godbe. Zbori udeležbe na navedenih prireditvah ne smejo prijavljati tudi v Sklop I ali katerikoli drugi programski
sklop. Ostala sredstva se namenijo za organizacijo gostovanj društev, ki imajo sedeže izven meja naše občine na
prireditvah v naši občini.

V sklopu št. IV: sofinanciranje posameznih programov v
javnem interesu (M3) se sofinancira prireditev Premska
srečanja do višine 2.068 EUR, od katerih se do višine 1.036
EUR nameni kot nagrada za najboljše literarno delo.
V sklopu št. V: sofinanciranje izvedbe programa ob državnih praznikih ali drugih podobnih svečanostih (M4) se sofinancira naslednje prireditve in sicer največ do navedenih
zneskov:
- Dan upora proti okupatorju do:
878 EUR,
- Prvi maj – praznik dela do:
1.771 EUR,
- Dan državnosti do:
880 EUR,
- Dan samostojnosti do:
880 EUR.
Do sredstev iz tega razpisa ne bodo upravičeni:
- prijavitelji kulturnega programa ali njegovega posameznega dela, ki so financirani ali sofinancirani iz
katerekoli druge postavke proračuna Občine Ilirska Bistrica;
- prijavitelji kulturnega programa ali njegovega posameznega dela, za katere je bil posebej objavljen javni
razpis in so že sofinancirani s strani Občine Ilirska Bistrica.
2. POGOJI IN MERILA
Na razpis se lahko prijavijo:
- kulturna društva,
- ostala društva in zavodi, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano kulturno dejavnost,
- zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva,
- javni skladi s področja kulturnih dejavnosti,
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2012

OBČINSKI ODMEVI

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Ilirska Bistrica v letu
2012.
Predmet javnega razpisa so naslednji programi v skupni višini do 74.996 EUR:
- Sklop I: dejavnost kulturnih društev (A-L);
do:
41.401 EUR;
- Sklop II: sofinanciranje gostovanj
kulturnih programov v Ilirski Bistrici (M1);
do:
11.591 EUR;
- Sklop III: sofinanciranje nabave opreme
in rekvizitov (M2); do:
3.519 EUR;
- Sklop IV: sofinanciranje posameznih
programov v javnem interesu (M3); do:
8.279 EUR;
- Sklop V: sofinanciranje izvedbe programa
ob državnih praznikih, do:
ali drugih podobnih svečanostih (M4); do: 4.409 EUR;
- Sklop VI: sofinanciranje publikacij (N); do: 5.797 EUR.
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samostojni kulturni ustvarjalci, katerih dosedanje delo
potrjujejo javno priznani uspehi oziroma so na enem
od opisanih področij ustvarili zaključen projekt.
Predlagatelji morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
- da imajo sedež v Občini Ilirska Bistrica (lahko tudi sekcijo),
- da so registrirana skladno z zakonodajo, ki ureja ustanavljanje društev, javnih zavodov ali javnih skladov,
- da so registrirani za izvajanje dejavnosti na področju
kulture najmanj eno leto,
- imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in
kadrovske pogoje,
- imajo urejeno evidenco o članstvu,
- da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
- da kulturni program ali njegov posamezni del, s katerim
predlagatelj kandidira za sofinanciranje po tem pravilniku ni financiran ali sofinanciran iz katerekoli druge
postavke proračuna Občine Ilirska Bistrica,
- posamezni kulturni ustvarjalci morajo imeti stalno prebivališče v Občini Ilirska Bistrica,
- posamezni izvajalci lahko konkurirajo samostojno ali
v okviru zveze društev, vendar je odobritev sofinanciranja programov omejena tako, da lahko za istovrstne
programe pridobijo sofinanciranje samo enkrat,
- da bodo v letu 2012 v Domu na Vidmu v dogovoru z
Občino Ilirska Bistrica (poziv društvom oziroma izvajalcem, z dne 03.01.2012) izvedli prireditev (predstavitev,
delavnice,…).
Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi pogoje iz 5. člena Pravilnika za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne
dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica.
Izbrani izvajalci kulturnega programa po tem razpisu so
dolžni:
- na vabilih, plakatih, oglaševanju in drugem obveščanju
ter informiranju javnosti uporabiti logotip Občine Ilirska Bistrica v skladu z Odlokom o grbu in zastavi Občine
Ilirska Bistrica ter celostni podobi Občine Ilirska Bistrica oziroma navesti, da je program sofinancirala Občina
Ilirska Bistrica.
- Občini Ilirska Bistrica izročiti po tri (3) izvode izdanih
publikacij v zvezi s prireditvami (plakati, vabila, brošure,
knjige ter ostale tiskovine) za potrebe domoznanskega
oddelka Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica.
- uskladiti termine programov z območno izpostavo JSKD
Ilirska Bistrica, v izogib prirejanja kulturnih dogodkov istočasno na več lokacijah.
V primeru neizpolnjevanja pogojev se izbranim izvajalcem
sredstva ne izplačajo.
V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu s Pravilnikom za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne
dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica.
3. NAVODILA ZA IZDELAVO PRIJAV
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2012

Prijava mora vsebovati po en izpolnjen obrazec OBR-prijava, OBR-izjava in OBR-finančna realizacija ter ustrezne
druge obrazce glede na vsebino programov, na katere se
prijavitelj prijavlja. V kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamezen program izpolniti ločen
obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge
oziroma dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji (zadostujejo priloge in dokazila k prvi prijavi, k ostalim
prijavam ni potrebno ponovno prilagati zahtevanih prilog).
4. NAČIN IN ROK ZA ODDAJO PRIJAV
Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo prispele najpozneje do 09.03.2012 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: »PRIJAVA na javni razpis
KULTURA 2012 – 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.
5. KRAJ IN ČAS, KJER SE DVIGNE RAZPISNA DOKUMENTACIJA
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.ilirska-bistrica.si).
6. ODPIRANJE PRIJAV IN OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA
RAZPISA
Odpiranje prijav bo predvidoma dne 12.03.2012 ob
12.00 uri. Odpiranje prijav ni javno. Predloge bo ovrednotila petčlanska komisija (v skladu s Pravilnikom za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti
v Občini Ilirska Bistrica), ki jo bo imenoval župan Občine Ilirska Bistrica. Predlagatelji bodo o izbiri obveščeni
predvidoma do konca maja 2012 in nato pozvani k sklenitvi pogodb. Če komisija ugotovi, da so prispele prijave
na javni razpis nepopolne, prijavitelja o tem obvesti in ga
pozove, da prijave v določenem roku ustrezno dopolni.
Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se ta zavrže
kot nepopolna.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2012 v
skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Podrobnejše informacije so na voljo pri Eriki Vrh,
tel. 05 71 12 333.

Številka: 410-21/2012
Datum: 10.01.2012
ŽUPAN
Emil Rojc

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica 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 2012 (Uradni list RS, št. 108/2011, z dne 29.12.2011) objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE OBNOVE IN VZDRŽEVANJA
SPOMENIKOV V OBČINI ILIRSKA BISTRICA V LETU 2012

2. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU
Na razpis se lahko prijavijo lastniki ali upravljavci spomenikov, drugih objektov s področja kulturne dediščine in
spominskih obeležij, lociranih na območju občine Ilirska
Bistrica.
Predlagatelj lahko poda predlog za sofinanciranje celotne
investicije ali predlog za sofinanciranje posamezne faze investicije, kar mora biti v prijave posebej navedeno.
3. MERILA IN KRITERIJI ZA DODELITEV SREDSTEV
Pri vrednotenju prijav 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
- od 50,01 in več - 0 točk.
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
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.
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
2012, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
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),
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.ilirska-bistrica.si).
5. NAČIN IN ROK ZA ODDAJO PRIJAV
Upoštevane bodo popolne pisne prijave, ki bodo prispele
najpozneje do 27.02.2012 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 2012 – ne odpiraj«. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele do
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2012
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1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje obnove in vzdrževanja spomenikov v občini Ilirska
Bistrica v letu 2012. Višina sredstev, ki so za ta namen predvidena v proračunu Občine Ilirska Bistrica, za leto 2012 je
27.350 evrov.

13

zgoraj navedenega roka. Prijave, ki bodo prispele po roku
za oddajo prijav, bodo zapečatene vrnjene prijavitelju.
6. ODPIRANJE PRIJAV IN OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA
RAZPISA
Odpiranje prijav bo predvidoma dne 28.02.2012 ob 08.00
uri. Odpiranje prijav ni javno. Prispele prijave bo pregledala tri (3) članska komisija, ki jo imenuje župan. Če komisija
ugotovi, da je prispela prijava 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 prijava zavrže kot nepopolna.
Imenovana komisija bo na podlagi pogojev in meril popolne prijave ocenila ter pripravila predlog sofinanciranja.
Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom o sofinanciranju obnove in vzdrževanja spomenikov v letu 2012
predvidoma do konca aprila 2012.
V primeru večjega števila prijav se komisija lahko odloči,
da ob upoštevanju nujnosti izvedbe projekta, sredstev ne
dodeli vsem prijaviteljem.
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.
Sofinanciran bo eden ali več projektov, v odvisnosti od števila prijav. Odobreni znesek sofinanciranja je lahko nižji od
zneska, ki ga v prijavi 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 2012.
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 2012 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: 410-20/2012
Datum: 10.01.2012
ŽUPAN
Emil Rojc

——————————————————————
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št.
22/98 in 27/2002 Odl.US: U-I-210/98/32), 6. člena Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje programov športa
ter najemu športnih objektov v Občini Ilirska Bistrica (Uradne objave glasila Snežnik št. 4/99 in 3/05), Letnega programa
športa v Občini Ilirska Bistrica za leto 2012, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 9. seji dne 22.12.2011
ter Odloka o proračunu Občine ilirska Bistrica za leto 2012 (Uradni list RS št. 108/2011) objavlja

OBČINSKI ODMEVI

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa v Občini Ilirska Bistrica za leto 2012
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1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov dejavnosti športa v letu 2012, ki jih na osnovi sprejetih programskih nalog zagotavlja proračun Občine Ilirska Bistrica.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin v naslednjih višinah:
I.

Športna vzgoja otrok mladine in
študentov v višini do

70.672 EUR

II. Kakovostni šport v višini do

25.275 EUR

III. Športna rekreacija v višini do

6.395 EUR

IV. Šport invalidov v višini do
V. Velike mednarodne prireditve in
prireditve občinskega pomena
v višini do
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2012

843 EUR

6.440 EUR

VI. Izobraževanje, usposabljanje in
izpopolnjevanje strokovnih kadrov v
športu v višini do

8.905 EUR

VII. Športni objekti, investicijsko
vzdrževanje in nakup športne opreme
v višini do
23.370 EUR
Vrednost razpisanih programov za leto 2012 znaša 141.900
EUR.
Do sredstev iz tega razpisa ne bodo upravičeni:
• prijavitelji športnih programov ali njegovih posameznih
delov, ki so financirani ali sofinancirani iz katerekoli
druge postavke proračuna Občine Ilirska Bistrica;
• prijavitelji športnih prireditev oz. programov, za katere
je bil posebej objavljen javni razpis in so že sofinancirani s strani Občine Ilirska Bistrica.

3. Navodila za izdelavo prijav
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Vloga mora
obvezno vsebovati po en izpolnjen obrazec OBR-prijava,
OBR-izjava, OBR-finančna realizacija ter podpisan vzorec
pogodbe. Prijavitelj izpolni tudi ustrezne druge obrazce
glede na vsebino programov, na katere se prijavlja. V kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamezen program izpolniti ločen obrazec. Prijava mora
vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so
navedena v razpisni dokumentaciji.
Izbrani prijavitelj, ki bo pridobil sredstva na tem razpisu je
pri izvedbi sofinanciranih prireditev (na vabilih, plakatih,
oglaševanju in drugem obveščanju ter informiranju javnosti) dolžan uporabiti logotip Občine Ilirska Bistrica oziroma
jo navesti kot sofinancerja v skladu s pogoji tega javnega
razpisa, pogodbo in navodili Občine Ilirska Bistrica. Izbrani
prijavitelj, ki v končnemu zahtevku ne bo predložil izvoda
letaka ali plakata oz. drugega promocijskega materiala ali
članka o izvedeni prireditvi, objavljenega v tiskanem ali
spletnem mediju, ne bo upravičen do sredstev tega razpisa.
4. Način in rok za oddajo prijav
Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo prispele najpozneje do 5.3.2012, 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: »PRIJAVA na javni razpis
šport 2012 – 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.
5. Kraj in čas, kjer se dvigne razpisna dokumentacija
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.ilirska-bistrica.si).
6. Odpiranje ponudb in postopek obravnave prijav
Komisija, ki jo imenuje Župan Občine Ilirska Bistrica v roku
15 dni po zaključenem razpisu odpre pravočasno prejete
prijave na razpis in ugotovi ali vloge izpolnjujejo razpisne pogoje. O prejetih prijavah komisija izdela zapisnik.
Nepravočasno prejete prijave komisija s sklepom zavrže.
Prijavitelje za sofinanciranje programov, katerih prijave so
nepopolne oz. nerazumljive, komisija pozove, da v roku 8
dni odpravijo pomanjkljivosti. Če prijavitelj v roku pomanjkljivosti ne odpravi, komisija s sklepom zavrže vlogo.
Popolne vloge komisija pregleda in ovrednoti v skladu z
določili Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje
programov športa ter najemu športnih objektov v Občini
Ilirska Bistrica (Uradne objave glasila Snežnik št. 4/99 in
3/05). Med vrednotenjem vlog lahko komisija od prijaviteljev zahteva dodatne informacije, podatke in neodvisna
strokovna mnenja.
Komisija pripravi predlog razdelitve sredstev po posameznih področjih. Na podlagi predloga komisije Direktor občinske uprave Občine Ilirska Bistrica sprejme sklep o razdelitvi sredstev prijaviteljem najkasneje do maja 2012.
Na sklep o razdelitvi sredstev prijaviteljem je dovoljena pritožba v roku 15 dni od vročitve sklepa. O pritožbi odloča
Župan Občine Ilirska Bistrica, v roku 30 dni. Odločitev Župana je dokončna.
Oddaja prijave na razpis pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja. Upravičenec do sredstev se s predložitvijo prijave na razpis strinja z
javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih
sredstvih. Vsi podatki iz prijav so informacije javnega značaja, razen tistih (posameznih podatkov), ki jih prijavitelj
posebej označi kot poslovno skrivnost.
7. Informacije in pojasnila
Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z Javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo na tel. št. 05/71 12 331,
kontaktna oseba: Luka Špilar ali prek elektronske pošte:
luka.spilar@ilirska-bistrica.si.
Številka: 671-1/2012
Datum: 16.1.2012
Občina Ilirska Bistrica
Župan
Emil Rojc
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2012
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2. Pogoji in merila
Na razpis se lahko prijavijo:
• športna društva in njihova združenja,
• vzgojno-varstveni zavodi,
• vzgojno-izobraževalni zavodi,
• zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, ki
izvajajo programe za občane občine Ilirska Bistrica.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
• so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi,
• izvajajo športne programe za občane občine Ilirska Bistrica,
• njihova glavna dejavnost je izvajanje športnih programov,
• imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za društva),
• imajo sedež v občini Ilirska Bistrica,
• imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske
in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih
programov.
Občina Ilirska Bistrica si pridržuje pravico, da izvajalcu programov športa, ki v letu 2011 sredstev pridobljenih na javnem razpisu za sofinanciranje športnih programov ni izkoristil, v letu 2012 ustrezno zmanjša sredstva sofinanciranja
za programe, ki v letu 2011 niso bili izvedeni.
Prijave, ki bodo prispele v roku, določenem v 4. točki tega
razpisa, bodo ovrednotene v skladu s Pravilnikom o merilih
in kriterijih za sofinanciranje programov športa ter najemu športnih objektov v Občini Ilirska Bistrica ter Merili in
kriteriji za vrednotenje programov po javnem razpisu za
zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v
Občini Ilirska Bistrica za leto 2012, ki jih je sprejela komisija
za pripravo meril in kriterijev na sestanku dne 13.1.2012.
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9. SEJA OBČINSKEGA SVETA
Bistriški vrtec se bo imenoval po Jožefi Maslo

Na 9. seji občinskega sveta, ki je potekala 22.12.2011, je občinski svet potrdil sklep o preimenovanju Vrtca Ilirska Bistrica
v Vrtec Jožefa Maslo Ilirska Bistrica oz. skrajšano ime Vrtec
Ilirska Bistrica. Pobudo za preimenovanje vrtca je vložilo Območno združenje borcev za vrednote NOB Ilirska Bistrica, ki si
je za ponovno poimenovanje vrtca po partizanski materi Jožefi
Maslo, prizadevalo od lanskega leta. Vrtec, ki je ime Jožefa Maslo nosil vse od leta 1980, so zaradi zmanjšanja števila otrok
pred leti priključili OŠ Antona Žnideršiča. Septembra lani pa se
je zaradi odprtja dodatnih oddelkov zopet osamosvojil in dobil
ime Vrtec Ilirska Bistrica. To je zmotilo borce, ki so bili zaradi
preimenovanja ogorčeni, saj, kot je poudaril predsednik občinskega odbora ZB NOB Lado Čeligoj, o tem niso bili obveščeni.
»Naša pobuda ni povezana z nobeno ideologijo, ampak je namen, da se ohrani ime partizanske matere, ki je rodila in vzgojila enajst otrok in umrla v Auschwitzu. Ta mati, ki je pomagala
drugim in je zaslužna tudi za to, da mi danes živimo svobodno,
si zasluži, da se po njej imenuje otroški vrtec. V naši občini smo
prepogosto menjavali imena zavodov, ki so bili poimenovani
po zaslužnih občanih. S tem ohranjamo tudi vrednote in spomin na te ljudi,« je pobudo borcev utemeljil Čeligoj.

Brezplačni prostori za davčno in geodetsko upravo

OBČINSKI ODMEVI

V nadaljevanju je župan svetnikom podal informacijo glede
napovedane selitve geodetske pisarne v Postojno. Kot smo že
poročali v prejšnji št. glasila, je geodetska uprava napovedala,
da bo zaradi racionalizacije poslovanja z letošnjim letom zaprla pisarno v Vojkovem drevoredu, zaposlene pa bi preselili
v Postojno, kjer bi po novem nudili geodetske storitve tudi
za občane naše občine. Župan in občinski svetniki taki selitvi
odločno nasprotujejo, saj so prepričani, da so v ozadju politični interesi in ne zmanjševanje stroškov. To dokazuje tudi nerazumljiv odziv predstavnikov geodetske uprave na ponudbo
župana za brezplačno uporabo prostorov v Domu na Vidmu
za potrebe delovanja geodetske pisarne, ki so jo zavrnili, saj
se jim ti prostori ne zdijo ustrezni. Občinski svet je zato na
4. izredni seji sprejel tudi sklep, s katerim zahtevajo, da geodetska pisarna ostane v Ilirski Bistrici, pravice občanov pa
bodo varovali z vsemi legitimnimi sredstvi, tudi z državljansko
nepokorščino. Medtem je Občina zbrala tudi 2977 podpisov
podpore proti ukinitvi geodetske pisarne, ki jih bodo posredovali ministrstvu za okolje in prostor ter geodetski upravi.
Svetniki so na seji potrdili tudi sklep, da je Občina pripravljena
dati v brezplačno uporabo ustrezne prostore tudi davčni upravi
za potrebe delovanja davčnega urada v Ilirski Bistrici. Kot je pojasnil župan, so si predstavniki davčne izpostave iz Postojne že
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ogledali prostore v Domu na Vidmu, kjer je prej deloval Zavod
za zaposlovanje, in izrazili interes, da bi davčni urad, ki ima v
najemu prostore v Vojkovem drevoredu, preselili tja.

Svetniki za južnoprimorsko razvojno regijo

Kot smo že poročali, so svetniki na prejšnji seji razpravljali
o tem, ali naj občina Ilirska Bistrica po končani finančni perspektivi 2007-2013 ostane v Regijski razvojni agenciji (RRA)
Notranjsko-kraške regije ali naj se pridruži južni Primorski
razvojni regiji. Predstavnika obeh razvojnih agencij sta predstavila predvideno shemo financiranja v obeh regijah. Po razmisleku in soočenju argumentov pa so svetniki z veliko večino na 9. seji sprejeli sklep, da se bo občina Ilirska Bistrica v
naslednji finančni perspektivi (po letu 2013) priključila Južni
Primorski razvojni regiji in Regionalnemu razvojnemu centru
Koper, ki ima pod svojim okriljem še občine Divača, HrpeljeKozina, Izola, Komen, Koper, Piran in Sežana. Tako so se odločili zaradi političnih in ekonomskih razlogov.
Pri tem je treba poudariti, da je občinski svet sprejel sklep o zamenjavi razvojne in ne statistične regije, saj odločitve glede statističnih regij sprejema država oz. Evropska unija. Občina Ilirska
Bistrica bo tako še naprej ostala v Notranjsko-kraški statistični
regiji, in sicer do leta 2020. To pomeni, da bo v naslednjem
finančnem obdobju svoje potrebe usklajevala v južnoprimorski
razvojni regiji, kjer bo imela tudi svoje predstavnike. To pa bo
tudi osnova za opredelitev regij, ki jih načrtuje država. Evropska sredstva se namreč delijo po kriterijih glede na pripadnost
statistični in razvojni regiji. 90 % vseh evropskih sredstev, do
katerih bo občina upravičena v prihodnji finančni perspektivi,
se bo delilo po principu statističnih regij, kar pomeni, da bo občina Ilirska Bistrica glede delitve sredstev v okviru strukturnih
skladov na istem kot doslej. Enako velja tudi za kmetijske sklade in delitev sredstev, do katerih so upravičena podjetja iz naše
občine. Pomisleki, da bo občina z zamenjavo razvojne regije
izgubila evropska sredstva, so zato neupravičeni.
V nadaljevanju so svetniki obravnavali in sprejeli Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2012, ki smo ga podrobneje predstavili v prejšnji številki glasila.
Svetniki so potrdili tudi letni program športa v občini Ilirska
Bistrica za leto 2012, s katerim so predvidena sredstva za
šport po posameznih programih. Za šport je v proračunu občine leto 2012 zagotovljenih 141.900 evrov, ki jih bo občina
razdelila društvom, klubom in drugim zainteresiranim izvajalcem z javnim razpisom.
Sprejet je bil tudi sklep o plačilu stroškov bivanja in oskrbe dveh
občanov v stanovanjski skupini kot nadomestni obliki bivanja in
oskrbi izven mreže javne službe za obdobje 12 mesecev. III

ZIMSKA IDILA VABI NA SVIŠČAKE
Veliki jubo plakat ob glavni cesti že kar
nekaj časa vabi mimoidoče na Sviščake,
kjer je običajno v tem času v letu že vse
pripravljeno za smuko. Letošnja mila
zima žal ni prinesla dovolj snežnih padavin, da bi pognali naprave, je pa tam
kljub temu, kot je povedal Lado Šepec,
upravljalec smučišča na Sviščakih, ob
vikendih zelo živahno. »Trenutno je na
Sviščakih 10 do 20 centimetrov snega,
kar pa ni dovolj, da bi lahko uredili in
odprli smučarske proge. Za to je poBISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2012

trebno vsaj 30 do 40 centimetrov snega in ko bodo pogoji izpolnjeni, bomo
odprli smučišča ter pognali naprave,«
je pojasnil Šepec. Je pa snega dovolj
za sankanje, zimska idila pa bo navdušila tudi vse sprehajalce in pohodnike
na Snežnik. Cesta je prevozna z zimsko
opremo in splužena. Če bo zapadlo dovolj snega, bo med zimskimi šolskimi
počitnicami organiziran tudi brezplačen
avtobusni prevoz na relaciji PostojnaPivka-Il. Bistrica-Sviščaki. III

DOBILI SMO NOVO GOSTILNO SLOVENIJE
sativno našteli pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci.
Eden izmed teh določa, da mora jedilnik imetnika vsebovati vsaj 80 odstotkov hišnih, krajevnih in regionalnih jedi ter
vseslovenske jedi, zato znak še zdaleč ni pomemben le zaradi
večje prepoznavnosti turističnega produkta.
Iskrene čestitke. III Območna-obrtno podjetniška zbornica
Ilirska Bistrica

RAZPIS ZA NAJBOLJŠE INOVACIJE
V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI
Gospodarska zbornica Slovenije in Območna zbornica Postojna
sta se pred desetimi leti organizirano vključila v gibanje za inovativnost. Od tedaj dalje spodbujata in promovirata inovativnost
ter tako povečujeta prepoznavnost in ugled inovativnih podjetij,
njihovih inovacij in inovatorjev kot tudi širita in spodbujata inovacijsko kulturo. Letos bodo že desetič podeljena priznanja za najboljše inovacije za preteklo leto. Sodelovanje na obeh ravneh se
začne s prijavo na razpis.
Kakšne inovacije je mogoče prijaviti?
Podjetja in drugi predlagatelji lahko prijavijo tehnološke inovacije,
torej nove inovativne proizvode, izboljšave ter nove tehnologije
proizvodnje. Prijavijo pa lahko tudi inovacije, ki izhajajo iz netehnoloških področij, to so storitvene, organizacijske, procesne, socialne inovacije, inovacije na področju trženja, idr.
Kdo lahko sodeluje v izboru?
Možnost prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki, posamezniki, samostojni inovatorji in
poslovni subjekti kot so npr. javni zavodi, instituti, itd. ki so registrirani na območju Območne zbornice Postojna.

Kako poteka izbora najboljših inovacij?
Izbor priznanj za najboljše inovacije poteka dvostopenjsko. Inovacije so ocenjene po usklajenih merilih, ki veljajo za obe ravni.
Na prvi stopnji opravi izbor Komisija za inovacije, ki jo imenuje
Upravni odbor Območne zbornice Postojna. Upoštevajo se vse
inovacije, ki ustrezajo razpisnim pogojem. Na drugo, torej nacionalno stopnjo se uvrstijo najboljše tri inovacije, ocenjene na prvi
stopnji.
Najboljše inovacije so nagrajene z zlatim, srebrnim, bronastim
priznanjem oz. z diplomo. Inovator, ki prejme priznanje ali diplomo za inovacijo, si s tem pridobi pravico uporabe priznanja oziroma diplome v komercialne in publicistične namene.
Podrobnejše informacije o razpisu so na voljo na spletni strani
GZS Območne zbornice Postojna:
http://www.gzs.si/slo/regije/oz_postojna,
po telefonu: 05/72 00110, e-pošti: oz.postojna@gzs.si
GZS Območna zbornica Postojna bo prijave sprejemala najkasneje do 31. 3. 2012
GZS Območna zbornica Postojna
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GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN TURIZEM

Tik pred koncem leta si je pridobila pravico do uporabe kolektivne blagovne znamke Gostilna Slovenije še gostilna s prenočišči Potok iz Dolenj in tako postala druga izmed gostiln na
Ilirskobistriškem s to prestižno pravico.
V času od 8. do 9. decembra 2011 je v Portorožu potekalo
4. strokovno srečanje slovenskih gostincev s pestrim in zanimivim programom, ki so ga sooblikovali različni razstavljavci, predavatelji in pokrovitelji. O pomenu blagovne znamke
Gostilna Slovenije je obiskovalcem spregovoril prof. dr. Janez
Bogataj, o oblikovanju sezonske ponudbe v jedilnem listu pa
Mojca Polak. Zbrane je še posebej navdušil Krištof Bolka z idejo o zvočnem jedilniku za slepe in jedilnem listu v Braillovi
pisavi ter modernem interaktivnem jedilniku za slabovidne.
V nadaljevanju so se gostinci seznanili z osnovnimi razlikami
med ekološko pridelanimi živili in živili z geografskim poreklom, z novostmi, ki jih prinaša zakon o varnosti in zdravju pri
delu in pravilnim ravnanjem z odpadki v gostinstvu.
Zaključek dvodnevnega druženja so izkoristili za podelitev priznanj za kakovost gostinske ponudbe in jubileje, vrhunec srečanja pa je bila slavnostna podelitev enajstih novih pravic za
uporabo kolektivne blagovne znamke Gostilna Slovenije. Še
posebej smo ponosni, da je bila med slednjimi tudi Gostilna
s prenočišči Potok iz Dolenj, katere pročelje po novem krasi
bakren izvesek z napisom Gostilna Slovenije.
Z željo po povezovanju nosilcev gostilniške dejavnosti v Sloveniji, sooblikovanju celovite kakovosti, lokalne in regionalne
razpoznavnosti in ohranjanjem trajnostnega razvoja so pripravljavci pravilnika blagovne znamke Gostilna Slovenije tak-
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Upravni odbor LAS Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom na osnovi sklepa 7. korespondenčne seje z dne
19.1.2012 objavlja

JAVNI POZIV
za zbiranje predlogov izvedbenih projektov za Načrt izvedbenih projektov 2012
Lokalne Akcijske Skupine za izvajanje Lokalne razvojne strategije
za območje občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna
Natančen, veljaven in v celoti sprejet poziv je objavljen na spletni strani društva
www.razvoj-podezelja.si. V nadaljevanju objavljamo skrajšano verzijo razpisa:

GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN TURIZEM

Predmet javnega poziva:
Predmet tega poziva je nabor in izbor izvedbenih projektov ter dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 4
(411,412,413,421), ki jih Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano RS namenja LAS Društvo za razvoj podeželja med
Snežnikom in Nanosom (LAS) v obdobju 2007-2013.
Prijavljeni projekti morajo biti usklajeni z lokalno razvojno strategijo, kar pomeni, da morajo s svojimi rezultati prispevati k
razvojnim ciljem, ki jih opredeljuje lokalna razvojna strategija.
Pravočasno prejete ter popolne vloge bodo uvrščene v postopek ocenjevanja in izbire projektov, ki bodo upravičeni do sofinanciranja iz sredstev 4. osi (Leader).
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Predlagatelji izvedbenih projektov:
Projekte lahko predlaga LAS, njeni člani ali prebivalci območja
občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna.
Predlagatelji so lahko vsi zainteresirani lokalni akterji (prebivalci, javni, ekonomski in civilni sektor, pravne in zasebne osebe)
na območju LAS, ki imajo ob prijavi pripravljen projekt do faze
izvedbe, zanj morajo biti pridobljena vsa potrebna dovoljenja
in soglasja ter podana jasna in zaprta finančna konstrukcija z
realno oceno stroškov, za katero niso prejeli sredstev iz občinskih, državnih ali drugih virov Evropske unije.
Prednostne vsebine projektov:
Prednostne vsebine – aktivnosti projektov, ki bodo podprte v
letu 2012, se morajo izvajati na naslednjih področjih:
a. urejanje turistične infrastrukture,
b. trženje in promocija kmetijskih in gozdarskih proizvodov,
c. projekti sodelovanja med LAS,
Prednostne skupine, ki so jim namenjeni projekti na področju
LAS, so:
a. brezposelni
b. invalidne osebe
Višina razpoložljivih sredstev in delež sredstev za sofinanciranje projektov:
Okvirna višina razpoložljivih finančnih sredstev za NIP 2012
je določena v višini neizkoriščenih sredstev po Obvestilu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 331511/2008/136 z dne 24.09.2010 in znaša 224.000,00 EUR, od
tega za področje občine Ilirska Bistrica 120.428,70 EUR, občine
Pivka 46.176,20 EUR in občine Postojna 57.395,10 EUR.
Najnižji znesek pomoči je lahko 2.000,00 EUR, najvišji pa
200.000,00 EUR upravičenih stroškov.
LAS bo v okviru NIP 2012 sofinanciral tri najpomembnejše prireditve na področju LAS (po ena na področju posamezne obči-
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ne) do višine 5.000,00 EUR v skladu z prednostnimi vsebinami
projektov iz točke 3.
Delež sofinanciranja iz naslova pristopa Leader znaša največ
do vključno 85 % upravičenih stroškov projekta. LAS pa se lahko odloči tudi za nižji delež sofinanciranja, v koliko bi to omogočilo npr. izvedbo večjega števila projektov.
Projekti, katerih vsebina je takšna, da bi bili upravičeni do sofinanciranja tudi pri ostalih ukrepih MKGP oz. jih je možno izvajati v kateremkoli od ostalih ukrepov PRP RS 2007-2013, se
izvajajo in sofinancirajo pod pogoji in v deležih, ki veljajo za
tak ukrep.
Merila za ocenjevanje vlog:
Pravočasno prejete, popolne ter vsebinsko ustrezne prijave
bodo ocenjene na podlagi kriterijev za izbor projektov. Kriteriji
so opredeljeni skladno s Smernicami in priporočili za izvajanje
pristopa Leader v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2007-2013 in sprejeti na Volilnem zboru članstva LAS DRPSN
dne 1.12.2011.
Postopek za izbor upravičencev ter opis kriterijev za izbor projektov je sestavni del razpisne dokumentacije in Navodil za
izdelavo prijave predlogov izvedbenih projektov za leto 2012.
Razpisna dokumentacija:
Navodila z vsemi zahtevanimi prilogami so predlagateljem na
voljo od dneva objave javnega poziva pa do objave zaključka
javnega poziva na sedežu Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica, vsako
dan med 8.00 in 11.00 uro; v sprejemni pisarni Občine Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica, od ponedeljka do
petka med 8.00. in 11.00 uro; v sprejemni pisarni Občine Pivka, Kolodvorska 5, Pivka, od ponedeljka do petka med 8.00. in
11.00 uro; v sprejemni pisarni Občine Postojna, Ljubljanska
cesta 4, Postojna, od ponedeljka do petka med 8.00. in 11.00
uro in na spletni strani društva www.razvoj-podezelja.si.
Rok in naslov za vložitev prijave:
Prijave z zahtevano dokumentacijo morajo predlagatelji predložiti LAS najkasneje do srede, dne 29.02.2012 do 14.00 ure,
na naslov Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. Prijave morajo biti dostavljene osebno ali poslane v zaprtih ovojnicah in
označene z oznako »NE ODPIRAJ – IZBOR PROJEKTOV 2012«
ter na hrbtni strani ovojnice opremljene z naslovom pošiljatelja. Pošiljke oddane po pošti morajo biti oddane s priporočeno pošto najpozneje 29.02.2012 (datum poštnega žiga na dan
29.02.2012).

Informacije o izboru:
Vse informacije v zvezi z javnim pozivom za prijavo predlogov
projektov za NIP za leto 2012 se dobijo na Društvu za razvoj
podeželja med Snežnikom in Nanosom, Bazoviška cesta 14,
6250 Ilirska Bistrica, v času uradnih ur vsak dan od 8,00 do
11,00, ter na mobilni telefon št. 031 – 339 789. Kontaktna oseba Aleš Zidar.
Informacije in pomoč pri pripravi projektov brezplačno nudi
izvajalec svetovanja za LAS – podjetje RRA NKR Pivka d.o.o.,
Prečna ulica 1, 6257 Pivka, tel. 05 7212 247, alenka@rra-nkr.si

Vprašanja se lahko posreduje tudi po elektronski pošti na naslov: info@razvoj-podezelja.si.
O rezultatih ocenjevanja ter izbora bodo prijavitelji projektov
pisno obveščeni.
Datum: 23.01.2012
Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Naanosom
Predsednica društva:
Cvetka Kernel, l.r.

PUSTNE SKUPINE VSEH VRST
IN OBLIK
da se prijavijo za sodelovanje na 17. tradicionalni
pustni povorki »PUST JE PRŠU 2012«, ki bo v nedeljo, 19. februarja 2012, od 14.00 ure dalje, po ulicah
Ilirske Bistrice.
Prijavite se pisno na naslov:
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska
Bistrica, s pripisom »Prijava Pust je pršu 2012«, ali
na e-mail: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.
Posredujte nam naslednje podatke:
• ime in naslov pustne skupine,
• število članov skupine,
• kontaktno osebo, telefonsko številko in e-pošto.
Zadnji rok za prijavo je petek, 10. februar 2012.
Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na telefonski številki: 00386 5 7112315, 041 307 354 ali na
zgornjem e-mailu.
Organizacijski odbor prireditve
»Pust je pršu 2012«

Občina Ilirska Bistrica
vabi na

OSREDNJO PROSLAVO
OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU
ki bo v torek, 7. februarja 2012, ob 19.00 uri
v dvorani Doma na Vidmu
Nagovor župana
Nastopajo:
učenke baletnega oddelka Glasbene šole
Ilirska Bistrica
Lucienne Lončina
Alenka Gotar
Vljudno vabljeni!

A LU-TERMO OKNA, VRATA
termo členom
L ◊◊ strojno
tesnenje
U
S www.aluslav.si
L 041-544-687
A Slavko Smrdelj s.p. email: aluslav@gmail.com
hrib 12
fax: 059-052-741
V Partizanski
6250 Ilirska bistrica			
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Očistimo Slovenijo 2012
24. marca 2012 bomo znova združeno čistili – tokrat ne samo Slovenije, ampak kar
ves svet! Prostovoljci v sodelovanju s številnimi partnerji letos ponovno organizirajo
vseslovenski okoljski projekt Očistimo Slovenijo 2012. Njegovi cilji so povezati 250.000 prostovoljcev in
tisoč organizacij, posodobiti register divjih odlagališč, nabrati
120-litrsko vrečo odpadkov za vsakega prebivalca in seveda
ozavestiti.
Kot je poudarila ena od treh vodij projekta Petra Matos, je
ozaveščanje najpomembnejše. V ta namen so pripravili prek
30 različnih dejavnosti. Med njimi so Ekokaravana, Ekoizzivi,
nagradne igre, fotografski natečaj in natečaj za industrijske
oblikovalce.
Po besedah vodje skupine za popis Očistimo Slovenijo 2012
Janeza Matosa je projekt tudi idealna priložnost, da vsak od
nas prijavi divja odlagališča, ki jih pozna. Prijava odlagališč je
anonimna in poteka na spletni strani www.ocistimo.si, kjer
si lahko naložimo tudi aplikacijo za prijavo divjih odlagališč
preko mobilnega telefona.
Letošnja akcija bo potekala podobno kot tista leta 2010 in bo
zasnovana dvotirno. Prvi del akcije je sicer osredotočen na
čiščenje divjih odlagališč, drugi del pa na čiščenje ulic, cest,
okolic šol in vrtcev, sprehajalnih ter pohodniških poti.
Projekt Očistimo Slovenijo 2012 se tokrat povezuje v pobudo
Očistimo svet 2012, ki je največji okoljski prostovoljski projekt v zgodovini človeštva. Cilj globalnega projekta je od 24.
marca do 25. septembra za skupni cilj povezati 300 milijonov
prostovoljcev v vsaj 100 državah sveta, ki bomo očistili na milijone ton smeti in pomagali ustvariti svetovni register divjih
odlagališč. III www.ocistimo.si

NEPOVRATNA SREDSTVA
EKO SKLADA
Eko sklad bo tudi v letošnjem letu ponudil nepovratne
finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih
stavb. Skupaj je razpisanih 11,8 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe
obnovljivih virov energije na stanovanjskih stavbah je na
voljo 10 milijonov evrov. Za naložbe v nizkoenergijske in
pasivne gradnje ali obnove stavb v lasti občin za izvajanje
vzgojno-izobraževalnih dejavnosti pa je razpisan milijon
evrov. Skupaj 800.000 evrov pa bo na voljo za naložbe v
vozila, ki manj obremenjujejo okolje.
Aktualni javni pozivi:
• Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb
• Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb
• Nepovratne finančne spodbude za nizkoenergijsko ali
pasivno gradnjo ali prenovo stavb v lasti občin, v katerih se izvajajo dejavnosti vzgoje in izobraževanja
• Nepovratne finančne spodbude občanom za baterijska električna vozila
• Nepovratne finančne pomoči pravnim osebam za baterijska električna vozila
• Nepovratne finančne pomoči za vozila na stisnjen zemeljski plin ali bioplin za javni potniški promet
• Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb pravnih
oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in zasebnikov
• Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov
Več informacij o samih razpisih dobite na spletni strani
Eko sklada www.ekosklad.si in v energetski svetovalni pisarni v Ilirski Bistrici.

OKOLJE IN PROSTOR

Občina Ilirska Bistrica
obvešča,
da bo v mesecu februarju objavljen
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• Javni razpis za sofinanciranje delovanja turističnih
društev v Občini Ilirska Bistrica v letu 2012 in
• Javni razpis za dodelitev sredstev državne pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Ilirska Bistrica v letu 2012.
Razpisa bosta objavljena na spletni strani občine
www.ilirska-bistrica.si in v Uradnem listu RS
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poskrbite, da bo tv Galeja prisotna tudi pri vas doMa

kako najdete naš program – tv Galeja?
Zaženite samodejno iskanje (automatic scan/search) na vašem TV aparatu ali ročno iskanje na frekvenci 666.000 KHz oz.
kanalu 45. Ker TV Galeja oddaja v zraku digitalno, je potrebna
strešna ali sobna antena usmerjena proti Pregarjam in digitalni TV aparat oz. kompatibilen DVB-T pretvornik za MPEG4
standard.

kako lahko gledam tv Galejo, če
uporabljam interntno tv (iptv)?
Če ste naročnik SiOL TV in uporabljate novejši SiOL Box, lahko prek slednjega spremljate tudi program TV Galeje, vendar potrebujete dodatno anteno, ki jo priklopite
na SiOL Box in na njem sprožite iskanje prizemnih DVB-T programov. Ostali internetni
ponudniki trenutno ne ponujajo aparata z vgrajenim DVB-T
sprejemnikom.
Če nimate SiOL Boxa, pa bi vseeno želeli spremljati TV Galejo,
si še vedno lahko omislite dodatni DVB-T pretvornik ali televizor z vgrajenim digitalnim DVB-T sprejemnikom. Potreben je
tudi priklop zunanje antene.
Za vse informacije in pomoč se lahko obrnete na:
070/844-522 (tehnični direktor, Primož Gardelin) ali pišete na
primoz.gardelin@gmail.com.
Pridružite se TV Galeji in bodite obveščeni o lokalnem dogajanju!
Ekipa TV Galeje

ODMEVI IZ NAŠIH KRAJEV

Ekipa TV Galeje, ki je konec preteklega leta začela z digitalnim
oddajanjem svojega programa, se z veliko vnemo trudi dopolnjevati svoj program in širiti svoje vsebine.
Ker se vsi akterji zelo dobro zavedamo pomena lokalnega dogajanja, stremimo k temu, da bi bili vam, gledalcem in občanom naše občine, kar se da blizu. Glede na odzive smo veseli
podpore, ki nam jo namenjate. Vaše spodbude so za nas velika motivacija za nadaljnje delo.
Trenutno najbolj aktualne posnetke kuharskih oddaj, košarkarskih tekem in športne rekreacije ter ostalega dogajanja
bomo v prihodnje še dopolnjevali in kmalu lahko pričakujete
nova presenečenja. Spored lahko spremljate na videostraneh
TV Galeja in na naši spletni strani www.galeja.tv. Aktivni smo
tudi na facebook profilu.

BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2012
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OBISK DEDKA MRAZA NA PLACU
Konec leta so se otroci razveselili še zadnjega od treh dobrih
mož, ki prinaša dobrote. S prihodom dedka Mraza na Placu, kjer
ga je pričakala množica otrok in staršev, se je zaključila še zadnja
v vrsti prireditev, ki sta jih v okviru veselega decembra pripravila Občna Ilirska Bistrica in Gostinstvo Franc Poropat iz Hrušice,
pred silvestrovanjem, ki je v središče mesta privabilo številne
obiskovalce, ki so se zabavali ob zvokih ansambla Ku adn.

ZAHVALA
Občina Ilirska Bistrica in Gostinstvo Franc Poropat s.p. se
zahvaljujeta stanovalcem in lastnikom lokalov za razumevanje in sodelovanje pri izvedbi vseh prireditev Veselega
decembra 2011.
Obenem se zahvaljujemo SKB Banki in Banki Koper, ki sta
z donacijami podprli projekt postavitve pravljične dežele
v parku Nade Žagar v Ilirski Bistrici.
Občina Ilirska Bistrica

BLAGOSLOV KONJ NA ŠTEFANOVO
Tudi letos so se na Štefanovo v Harijah pred vaško cerkvijo, posvečeno sv. Štefanu, zavetniku konj in konjarjev, zbrali številni ljubitelji konj, ki jih na ta dan blagoslovijo. V vasi
negujejo tudi nekatere manj znane običaje, kot je Štefanov
blagoslov vode, kruha in soli ter Štefanovo lučanje. Jasminka
Zadnik, velika ljubiteljica in poznavalka konj, pa je demonstrirala pokanje z bičem. Domače KETŠD Alojzij Mihelčič je tudi
letos pripravilo bogat spremljevalni program, v katerem so
sodelovali tudi člani KD Grad z Dolnjega Zemona. Uprizorili
so prihod britanske kraljice Elizabete v Harije, kjer so ji pripravili sprejem s častno konjenico, kot se za kraljico spodobi.
V kulturnem programu je nastopila klapa Škvadra s Košanske
doline, za zabavo pa je poskrbel ansambel Biseri. Ob tej priložnosti je KETŠD Alojzij Mihelčič predstavilo tudi nov prospekt
o Harijah in trinajsto številko Harijskih novic, ki jih izdaja društvo s pomočjo sponzorjev. III
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Srečanje nekdanjih stanovalcev Tomšičeve ulice
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Veliko let je preteklo, odkar so v Tomšičevi ulici zgradili lesonitove hiše in bloke. V zgodnjih 60. letih so jih napolnile
mlade družine z veliko otroki. Rasli smo
skupaj in se pozneje razselili po bistriški
okolici in drugje po naši lepi Sloveniji. Željo vseh, da se po več kot 30 letih
ponovno srečamo, sta uresničila Sonja
Balut in Igor Česnik. V soboto, 14. 1.
2012, smo se zbrali v gostilni Škorpijon, kjer nas je gostil g. Rajko Jenko in
nam pripravil odlično večerjo. Večer je
prehitro minil ob klepetu 35 nekdanjih
sosedov in v obujanju spominov na lepe
čase naše mladosti. Prisotne je spravil
v smeh trnovski poštar Karlo, ki nas je
spomnil na lepote in posebnosti našega
Trnovega. Vsi smo si bili enotni, da moramo obdržati stike in se še kdaj srečati
ob podobni priložnosti. III Vili Gombač
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Prevzem novega gasilskega vozila PGD Knežak
Obilo prostovoljnega časa in delovnih
rok gasilcev je v petek, 13. 1. 2012,
obrodilo sadove, saj smo v društvo
pripeljali novo manjše vozilo za gašenje požarov v naravi. Vozilo, ki v gasilski stroki nosi oznako GVGP-1, smo
nabavili izključno z lastnimi sredstvi
in bo tako pomladilo dotrajan gasilski
park za gašenje gozdno-pašniških požarov, saj ima najmlajše vozilo kar 16
let, najstarejše pa zavidljivih 36 let.
Posodobitve smo veseli vsi gasilci, kar
se je tudi pokazalo na sprejemu vozila, ko so si mnoge gasilske in ostale
radovedne oči ogledovale podvozje
Ford Rangerja in gasilsko nadgradnjo
domačega podjetja EURO GV d.o.o. z
vso potrebno opremo. S tem vozilom
smo nedvomno povečali varnost na
tem segmentu varovanja ljudi, živali in
premoženja.
Kneški gasilci smo z omenjeno pridobitvijo zelo zadovoljni in upamo, da bomo
vozilo uporabljali čim manj v interven-

cijah. Ob tej priložnosti se moramo zahvaliti tudi županu domače občine, da
je s svojim pozitivnim pristopom in de-

janjem pripomogel k realizaciji zahtevnega projekta, ki veliko pomeni za vse
občane in občanke. III Erik Delost

Društvo upokojencev vsako leto konec
decembra pripravi prednovoletno srečanje, ki je namenjeno zabavi in slovesu od starega leta. Letošnje pa je bilo
še posebej svečano, saj so ga posvetili
šestdesetletnici nastanka in delovanja
društva.
Ob tej priložnosti so izdali 18. številko
svojega glasila Jesenski listi, ki je velik

del svoje vsebine namenil prav tej obletnici. V glasilu, ki na naslovnici prikazuje športnike in športnice na 8. športnih
igrah upokojenskih društev južnoprimorske regije, zasledimo že znana imena utečenih rubrik, kot so Ivko Spetič
v Obrazih našega časa – Anton Gržina,
Vojko Čeligoj o črpalkah v našem okolju,
Danica Pardo s predstavitvami znanih

osebnosti, zgodbico in pesmimi, Vojka
Lenarčič s potopisom, Franc Gombač
s predstavitvijo dosedanjega dela društva in zgodbo iz svojega kraja, Darinka
Žbogar z opisom dela društva nekoč in
seveda glavni in odgovorni urednik Dimitrij Grlj s svojimi prispevki o glasbi in
spomenikih v naši občini. Pojavijo pa se
tudi učitelja Breda in Rajko Grlj, Bistričana iz Izole, novinar Tomo Šajn, Iris oz.
N. F. P z zanimivima zgodbicama, Andrej
Žužek s Pivškega, pesnika Danica Kirn in
Stojan Vid Jaksetič ter Vitomir Dekleva,
poznavalec Kindlerjevega parka. Omeniti velja še oblikovalca Eda Selesa in
Tisk Lotos, Postojna. Glasilo so predstavili na srečanju. Poleg glavnega urednika Dimitrija Grlja, ki je podrobneje govoril o glasilu, so delček svojih stvaritev
za pokušino predstavili tudi Danica Pardo, Ana Marija Seles in Franc Gombač.
V sproščenem vzdušju so o glasilu še
marsikaj dodali. Veselemu razpoloženju, ki je ob glasbeni spremljavi ansambla Snežnik sledilo, se je pridružil
tudi dedek Mraz, ki je prisotnim natrosil nekaj aktualnih novic, jih razveselil s
poučnimi zgodbicami in dodal koristne
nasvete za vedra pozna leta. III F. G.
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PODELILI PRIZNANJA V OKVIRU AKCIJE ONA ALI ON 2011
Regionalna radijska programska mreža
Radio 94 je tudi letos v okviru akcije
Ona ali on 2011 podelila priznanja za
dejanje ter podjetniški in gospodarski
uspeh leta. Priznanje za dejanje leta je
osvojil mladi kolesar Martin Otoničar
iz Selc pri Pivki. Priznanj za gospodarski in podjetniški uspeh leta pa sta se
razveselila Janez Nagode in Franc Krajc.
Decembra so na Regionalni radijski
mreži Radio 94 skupaj s poslušalci ugotavljali, kdo so tisti, ki so dali poseben
poudarek letu 2011, in pripravili tradicionalno akcijo Ona ali on.
Dejanje leta je s 14. mestom na svetovnem mladinskem prvenstvu uspelo
kolesarju Martinu Otoničarju, članu
kolesarskega kluba Hit Casinos Nova
Gorica, ki je že drugič zapored osvojil
pokal Slovenije, postal je tudi državni
prvak v cestni vožnji in v vožnji na čas
na velodromu in dosegal vidne uvrstitve
na tekmovanjih doma in v tujini.
Tudi letos so v sodelovanju z Obrtnopodjetniško zbornico Slovenije ter Gospodarsko zbornico Slovenije podelili

priznanji za podjetniški in gospodarski
uspeh leta. Za podjetniški uspeh leta
je priznanje v logaško podjetje Okna
in vrata Nagode odnesel direktor Janez Nagode, priznanje za gospodarski uspeh leta pa je prejel Franc Krajc,
direktor podjetja Eurobox d.o.o. iz
Podskrajnika pri Cerknici, ki sodi med
najbolj znane izdelovalce kartonske embalaže v širši regiji.
Uvodoma so podelili tudi priznanja poletne akcije Regionalne radijske mreže
Radio 94, v kateri so poslušalci izbrali
najboljše kavo, kulinarično specialiteto,
sladico, sladoled iz regije, pa tudi najbolj urejeno vas, gostilniški vrt, najbolj
prijazno natakarico in najbolj organizirano športno-rekreativno prireditev.
Prireditev pa so zaključili dobrodelno.
Predsednik uprave Zavarovalne družbe Adriatic Gabrijel Škof je direktorju
Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica Vojku Mihlju izročil ček v vrednosti 5000
evrov za opremo reševalnega vozila.
Adriatic Slovenica d.d. se je za donacijo odločila ob 20-letnici poslovne enote
Postojna.

Med finalisti izbora Ona ali on 2011
je bila tudi Rafaela Žejn, prizadevna
vodja kmetijske svetovalne službe iz
Ilirske Bistrice.

Priznanje On 2011 si je prislužil obetajoči
kolesar s Pivškega Martin Otoničar
(foto Valter Leban)
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Nekje tam v toplem lanskem poletju, ko
sem s svojim stricem Refoškom v njegovi garaži s sokom preganjal poletno vročino, je pripeljal mimo naju velik temno
moder Mercedes in parkiral blizu, ob
naši vaški smrski cerkvici. Zopet je tedaj
prišel iz Nemčije na obisk v naše kraje
gospod Jože Joškov - Nemc, kot se mu
po domače lepo pravi. Slovenijo tudi
večkrat letno obišče.
Seveda naju je prišel v senco za mizo
malo pozdravit in po dolgem času spet
malo pokramljat. Vsa minula leta smo
mu vsi zavidali njegov visok »nemški
standard« in delo … No, evro je žal tudi
pri nas v Sloveniji zelo podražil življenje
(čeprav so nekateri geniji trdili na začetku, da ga ne bo). Skratka, naše človeštvo naj bi napredovalo, gre pa žal vse
skupaj tja proti standardu našega kmečkega življa leta '48, s to razliko, da je
tedaj vsaj samooskrba s hrano nekako
funkcionirala, zahteve pa bile neprimerno manjše. Naš sistem je pa že davno tu
postal tak, da je veliko bolje imeti lastni
kapital v diplomi, kot pa v nogavici; čeprav bi v primeru vojne oboje bilo bolj
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2012

malo uporabno. A nekako si tudi dandanes le vsak pomaga in se znajde, kakor
ve in zna, ter upa na najboljše. In eden
od lepih in obenem družbenokoristnih
načinov je tudi ta, da človek krizo in depresijo premaguje tako, da pač napiše
hudomušno pesem o krizi.
Hitro polko so jeseni premierno izvedli
Lisjaki na svojem koncertu v Hrpeljah, je
pa seveda besedilo tako napisano, da je
primerno bolj za naše, domače primorsko območje, oziroma občinstvo. Štajerci
in Gorenjci bi gotovo imeli težave z razumevanjem nekaterih narečnih besed.
V novem letu 2012 vam torej želim
vsem vse dobro, čim več zdravja in čim

manj recesije! Gospodu Jožetu - Nemcu, ki mi je pa dal tedaj izvirno idejo za
pesem, pa še dolga leta uživanja zaslužene nemške pokojnine, a žal v evrih!
III M. Vrh
GRANDE RECESIJA
Dolga leta tja čez mejo je veselo vse hodilo,
pune borše, portapake je v Slovenijo vozilo,
đžins berješe, cuker, moko, na Fernetičih kafe,
vse za lire, vse na roko, malo škonto, malo ne.
So čez leta meje padle in v Evropo smo odšli,
ni carine, dolge vrste, le problemi novi vsi.
Sosed Hans za marko joče, a Roberto govori,
"Ke mižerija, lira bene", a na evro se jezi.

O mama mia,
ma 'ke grande recesija,
drag postal je tud' bencin,
čuti to zdaj moj takvin.
O mama mia,
ma 'ke grande recesija,
vsega kriv je be-de-pe,
a kdaj bo boljše, se ne ve…

ko se odpre srce
To, kar ljudi dela ljudi, je sposobnost
sočutja. Najbolj prvinska realizacija sočutja pa je dobrodelnost, trenutek, ko
se odpre naše srce, ko človek pomaga
sočloveku v stiski. In prav ta dobrodelnost je začarala dva dneva v mesecu
decembru. 16. in 20. decembra smo bili
sočutni, v naši dobroti je bil čar, delili
smo dobrote, dobivali v dar.
Teden dni smo mesili in pekli, zavijali,
rezali, ustvarjali in vezali zlate in srebrne pentlje na majhna darila, na piškote
in drobne zlato bele angele, na podarjene igrače in vejice bele omele. Za dobrodelnost, ki je več kot privilegij, ki je
presežek srca. Danes se zdi, da se svet
vedno bolj vrti v napačne smeri, da človek v boju za preživetje izgubi vsak dan
nov košček srca. A kakšen dan ni tak
dan. Petek, malce turoben in siv, nekaj
dežnih kapljic in še kakšna lesketajoča
se snežinka, ni obetal kaj velikega. Mislila sem na malega Žigo, ali tudi on gleda

bele snežinke, ko smo na stojnico sredi
mesta postavili svoje darove. Nobene
cene nismo napisali, nič nismo pričakovali, le verjeli smo, da zmoremo odpreti
človeška srca.

spoštovani občani, cenjene občanke!
V Domu starejših občanov Ilirska Bistrica smo uspešno zaključili leto 2011. Zaradi obilice dogodkov je bilo delo zahtevno in naporno, vendar je zadovoljstvo
ob lepih rezultatih še večje.
Stanovalci Doma in zaposleni delavci se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste kakorkoli pripomogli, da je bilo naše delo še bolj uspešno in plemenito.
Najprej se zahvaljujemo uredništvu lokalnega časopisa »Bistriški odmevi«, ki
nam je skozi vse leto redno objavljalo naše prispevke, s katerimi smo se želeli
predstaviti našim občanom in svoje storitve približati tudi tistim, ki še niso imeli
priložnosti srečanja z nami.
Iskrena HVALA vsem javnim zavodom, društvom in drugim organizacijam, posameznikom in prostovoljcem, ki ste s svojimi nastopi in programi skozi vse leto
razveseljevali nas in naše goste. Upamo, da je zadovoljstvo ob medsebojnem
sodelovanju obojestransko.
Zahvaljujemo se Občini Il. Bistrica, ki je bila glavni pokrovitelj in vsem donatorjem, ki ste prispevali svoje donacije ob praznovanju 20. obletnice našega
zavoda.
Še posebno smo hvaležni podjetju IRBIS d.o.o., ki je poleg donacije ob 20. obletnici zavoda na koncu leta 2011 Domu namenil donacijo za nakup medicinske
opreme. Nabavili smo oksimeter za merjenje kisika v krvi.
In tako si vedno znova potrjujemo dejstvo, da…
… »So poti, ki vodijo v nova spoznanja
in so poti, ki vodijo v srca ljudi.«
Direktorica
Miranda VRH

In smo jih, odpirala so se tako na široko, v neke nove globine, tako spontano,
da smo ob dvanajstih razdelili še zadnje piškotke in se bili sposobni samo
spogledati. To ni mogoče, sem mislila
sama pri sebi, to res ni mogoče. Je bilo
res, da je tista gospa v naš hranilnik
stisnila 10 evrov, da je mlada mamica
svojemu sinu res kupila staro igračo in
zanjo darovala 5 evrov? Je bilo res, da
je mimoidoči ugriznil v sladek piškot,
v našo košaro stresel srebrne kovance
in se nasmehnil, ko smo mu podarili še
vejico bele omele za srečo? Je res, da
so živahne palčice te vsakdanje ulice
spremenile v ceste dobrih želja? Običajni semanji dan se je prevesil v dan
dobrih src in ko je dež pregnal še zadnje
obiskovalce, so bili naši hranilniki polni.
Za malega Žigca, ki z ničemer ni izzval
svoje neprijazne usode, smo zbrali več
denarja, kot smo lahko le upali. Društvo
prijateljev mladine in člani Novih idej
smo v njegov fond stresli 424 evrov.
Izpolnili smo tudi drugi del svoje obljube. 20. 12. 2011 so dedek Mraz, babica Zima in palčice obiskali pet družin z
otroki s posebnimi potrebami. Darila
iz domačih kuhinj in delavnic, dobrote
izpod Snežnika in denarni prispevek so
na male obrazke pričarale nasmehe, v
licih so nastale tiste male jamice, ki jih
imamo vsi tako zelo radi. Hvala vsem z
obljubo. Ne bomo odnehali, mi gremo
naprej. Čar dobrodelnosti je vendar v
dobroti sami. III D. D.
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Upanje je kot nočno nebo;
nikdar ni tako temno,
da ne bi odkrili kake zvezde.
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POŠTA V PRENOVLJENIH PROSTORIH
Ilirskobistriška pošta, ki je v času prenove stavbe na Bazoviški
cesti začasno delovala v Domu na Vidmu, se je v začetku letošngega leta preselila v obnovljene prostore, kjer deluje že
pol stoletja.
Pošta v Ilirski Bistrici ima bogato tradicijo. Leta 2009 smo
proslavili njeno dvestoletnico. Preživela je mnoge države in
sisteme, se prilagajala zahtevam časa in okolja in ves čas neprekinjeno delovala! Selila se je na nove in nove lokacije,
vendar je bila vedno sredi ljudi in dogajanja v mestu. Kar
113 let je bila v bližnji Grgurčevi hiši, pa na sedežu občine,
pri Starčevih, v Kovalovi hiši ... Z imenom kraja se je menjavalo tudi ime pošte: Illirisch Feistritz, tudi z dodanim slovenskim imenom, pa Bisterza, Villa del Nevoso, da bi z osvoboditvijo leta 1945 vendarle dobila svoje izvirno ime ILIRSKA
BISTRICA. Od šestdesetih let deluje pošta na sedanjem mestu na Bazoviški 17.
Po letu 1970 so vse pošte v Jugoslaviji dobile še poštno številko. Od osamosvojitve Slovenije, točneje od leta 1996, ima
pošta sedanji naziv Pošta »6250 Ilirska Bistrica«. Organizacijsko sodi tudi bistriška pošta skupaj z ostalimi poštami v naši
občini: Knežak, Prem, Jelšane in Podgrad pod upravo Poslovne enote Pošte Slovenije v Kopru.
Domačini smo kar teško pričakovali, da bo pošta v Ilirski Bistrici čimprej doživela primerno preureditev svojih prostorov,
večjo od dosedanjih. Veselimo se tega dogodka, ki pa žal ob
utesnjenosti lokacije ni omogočil večjega posega.
Poštna uprava v Kopru je za obeležitev tega pomembnega
dneva pripravila priložnostni poštni žig (napis in grb občine
Ilirska Bistrica), filatelisti v PND po smo pripravili dotisk poštne
dopisnice 146/12 s sliko stavbe pošte in motorizirano enoto

Agrocenter ŽABOVCA
Podgrajska 14, Ilirska Bistrica; tel.št.: 05 / 71 18 180
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po UGODNIH CENAH!
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pismonoš te pošte po fotografiji Vilija Gombača. Oblikovanje
je delo Matjaža Penka, tisk pa Grafične delavnice BOR. III V. Č.
Vsi, ki radi jih imamo,
nikdar ne umro,
le v nas se naselijo
in naprej, naprej živijo,
so in tu ostanejo.
(Janez Medvešek)

ZAHVALA

MARIJA TOMAŽIČ

rojena Slosel (1923–2011)
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem, znancem, vaščanom, osebju Zdravstvenega
doma Ilirska Bistrica in Bolnišnice Izola ter župniku, ki ste
nam izrekli sožalje, darovali sveče in cvetje in jo pospremili
v tako velikem številu k zadnjem počitku.
Njeni žalujoči
Sabonje, januar 2012

ZAHVALA

ZGODNJE SORTE, POZNE SORTE

Ob boleči izgubi mame

IN SORTE ZA BIO PRIDELAVO!

Kristine Batista

LETOŠNJA ZIMA JE UGODNA
ZA DELO V GOZDU
na zalogi imamo: motorne žage,
rezervne dele zanje,vitle...
UGODNE CENE - PESTRA IZBIRA
Zimski delovni čas:
pon. - pet.: 8.00 - 17.00
sobota: 8.00 - 12.00
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2012

Vljudno
vabljeni!

se iskreno zahvaljujemo vsem zaposlenim v Domu starejših občanov Ilirska Bistrica, ki so v času bivanja naše mame
skrbeli za njeno dobro počutje, delavcem Komunale Ilirska
Bistrica za hitro in kakovostno opravljeno storitev, župniku Gabrijelu Vidrihu za sočutno opravljen pogrebni obred,
pevskim prijateljem in kolegom za iskreno zapete pesmi,
sovaščanom, ki so jo ponesli in pospremili na zadnjo pot,
osebju gostilne Korajžnik za popogrebno pogostitev, vsem
sosedom, prijateljem, sodelavcem in sorodnikom za pomoč, izrečeno sožalje ter darovano cvetje in sveče.
Hči Tatjana s soprogom Davidom in sin Mirko
Zarečica, 23.1. 2012

POGLEJTE, ČUDO SE GODI

ob nastopu Otroškega pevskega zbora
Zvonček, ki ustvarja bodoče cerkvene
pevce. Zaigrali so božično zgodbo o Jezusovem rojstvu ter jo popestrili z ustreznimi pesmicami. Njihova mlada zborovodja, Anija Janežič, jih je spremljala s
kitaro. Vse skupaj, nadebudne pevce in
njihovo učiteljico, lahko samo pohvalimo. S skromnimi pripomočki so ustvarili
presenetljiv posnetek takratnega dogajanja. Seveda pa se s tem koncert še ni
končal. Zvon je skupaj s flavtistom Gašperjem Dolganom in organistko Metko
Jereb zapel božansko božično himno iz
16.stoletja: Cvet je vzbrstel prelepi. Doživetje je bilo čarobno.
Žal se je čudoviti večer prehitro bližal
koncu. Pevke in pevci CMePZ Zvon so iz
ust dekana in župnika Gabrijela Vidriha
slišali, kako zelo vsi cenimo njihov trud.

Tudi zato sta poslednji pesmi v skupinski izvedbi pevcev Zvona in Zvončka,
organistke Metke Jereb in flavtista Gašperja Dolgana zazveneli kot obljuba,
da se naslednje leto snidemo spet.
CMePZ Zvon se zahvaljuje duhovnikom
župnije Ilirska Bistrica za duhovno in
tehnično podporo, vsem nastopajočim,
ki so tako prijetno popestrili koncert,
TV Galeji za snemanje in predvajanje
koncerta, in ne nazadnje poslušalkam
in poslušalcem, ki so s svojimi aplavzi
pokazali, kako so uživali v glasbi.
Program koncerta sem povezovala Kristina Jenko. Hvala vam, Zvon, za izkazano zaupanje in angelsko petje. Želim
vam še desetletja vnetega glasbenega
delovanja in čim prej nas razvedrite s še
enim koncertom.
III Kristina Jenko

AVTOMEHANIKA
Branislav Jovanovski s.p.
Koseze 5e, 6250 Ilirska Bistrica
Tel.: 05/ 71 45 855, GSM: 041 422 007

Servis vozil • Diagnostika vozil • Popravilo zavornih sistemov •
Popravilo izpušnih sistemov
Odprto
Pon – pet
Sobota
8-12

8-12 in 13-17
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»Poglejte, čudo se godi!« Tako je Cerkveni mešani pevski zbor (CMePZ)
Zvon iz trnovske župnije, ki bo naslednjo jesen praznoval svojo tridesetletnico delovanja, naslovil svoj božični
koncert in povabil vse glasbene navdušence v podružnično cerkev Sv. Jurija v
Ilirski Bistrici. Prireditev je bila na hladen sobotni večer, 7. januarja 2012, takoj po prazniku Svetih treh kraljev.
Po krasnem cerkvenem prostoru se je
razlegala čudežna glasba, ki je ves čas
mehko božala ušesa. CMePZ Zvon je
pod vodstvom zborovodje in organistke Damjane Kinkela navdušil z latinsko
mašo Vinka Vodopivca, pevke in pevci
so s svojimi glasovi napolnili sleherni
kotiček cerkve. Na orglah jih je tankočutno spremljala Metka Jereb, glasbena
pedagoginja iz Idrije. Po navdušenem
aplavzu je njihovo mesto prevzel Moški
pevski zbor Košana s svojo umetniško
vodjo, Sidonijo Mozetič. Zapeli so tri
lepe božične pesmi in poslušalce razveselili z odlično interpretacijo Rajskih
strun, Blažene noči in Božji nam je rojen
sin. Božično vzdušje se je nežno stopnjevalo z izvedbo treh skladb, s katerimi je
nastopil odlični domači flavtist Gašper
Dolgan, ki ga je spremljala Damjana
Kinkela na klavirju. Srca poslušalcev so
se posebno raznežila ob njuni izvedbi
tretje skladbe, Gounodove Ave Marie. Veselo pričakovanje se je približalo
vrhuncu z nastopom Pevske skupine
Studenec iz Pivke. Enkratni pevski glasovi so pod vodstvom Irene Rep zapeli
tri pesmi: o starem Jožefu, o detetu ter
zaključili s črnsko duhovno Kum ba ya.
Gotovo pa so se vsi prisotni nasmihali
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Čarobni večer božične glasbe v Hrušici
Hrušiška cerkev že vrsto let ni bila tako
nabito polna kot v soboto, 7. januarja, ko je Kvartet UTRIP organiziral božični koncert z zanimivimi gosti in, po
odzivu sodeč, navdušil petja in glasbe
željne poslušalce iz bližnje in daljne
okolice.
Visoki, tenki ženski in globlji, žametni
moški glasovi so preplavljali čarobno
atmosfero cerkve, prodorni zvoki trobil,
orgel, kitar in harmonike pa so zdramili
še tako zaspanega poslušalca. In končno, nedolžen otroški glasek, ki zlepa ne
pusti ravnodušnega še tako kritičnega
in zahtevnega občinstva.
Dan po prazniku treh kraljev smo božični čas sklenili praznično, svečano in
predvsem v srcih zadovoljno. Za čarobnost so poskrbeli Vokalna skupina Zlatice, Klapa Rožice, Cerkveni pevski zbor
Hrušica s podmladkom in mlado solistko Astrid Mavrič, kitarista Tine Babuder
in Martin Šiškovič, Brkinski trobilni kvintet, gostitelji kvartet UTRIP, povezoval-

ka Ester Juriševič in prekrasna publika,
ki je z vprašanjem Kdaj bo spet? pove-

dala prav vse. III Za kvartet Utrip, Sebastijan Mavrič
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Odmev na Monografijo Ilirske Bistrice
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Zaokrožilo je minulo leto. Tik pred njegovim iztekom so potekale predčasne volitve, na katerih je Ilirska Bistrica dobila
dva poslanca, ki bosta zastopala naše interese v državnem zboru. Eden izmed njiju je Ivan Simčič.
Prav nič se nisem začudil, da so se zanj odločili številni občani. V razmeroma kratkem času je bil pri svojem delu v Ilirski
Bistrici in tudi širše zelo uspešen. Odmevno je njegovo delo na področju varovanja kulturne dediščine (premski grad,
Društvo železničarjev) in pri delu raznih društev, predvsem pri Društvu za krajevno zgodovino. Še posebej je pomembno veliko delo, ki ga je opravil pri
urejanju občinske monografije.
In sedaj nekaj mojih vtisov o monografiji. Nekaj skromnih izkušenj imam pri
pripravi in urejanju publikacij in vem koliko ogromnega dela je bilo potrebno.
Prav zato mu izrekam čestitke za delo, ki ga je vložil v pripravo in izdajo imenitne publikacije. Pri svojih letih je razumljivo, da imam veliko znancev v naši
prelepi Sloveniji, pa tudi drugod po svetu. Knjigo imajo že imajo marsikje,
tudi v Ameriki in Avstraliji. Prav vsi soglašajo z mojo oceno, da gre za odlično
monografijo. Ponekod v Sloveniji nam jo celo zavidajo in zatrjujejo, da gre za
eno najlepših monografij v Sloveniji. Znanec iz Postojne, poznavalec takih in
podobnih del, je izjavil, da se monografiji Postojne in Novega mesta ne moreta primerjati z našo. Knjiga je zelo bogata z lepimi, izbranimi fotografijami
in z dobro vsebino. Morda je prevelik delež dodeljen starejši zgodovini. Nekateri verjetno pogrešajo utrip in večjo prepoznavnost podeželja. A drži kot
pribito: monografija Ilirske Bistrice je enkratno in čudovito delo. In če ne bi
bilo Ivana Simčiča in njegovih sodelavcev, bi morali na tako knjigo še dolgo,
dolgo čakati.
Zaključujem svoje skromne misli s čestitkami uredniku monografije. Želim
mu veliko sreče pri delu v državnem zboru, kjer bo prav gotovo zastopal interese naše občine.
D. G.
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Božični koncert v Knežaku
Da so božični prazniki čas, ko se zbirajo družine, snidejo marsikateri prijatelji in znanci, se zavedamo tudi člani
in članice Mešanega pevskega zbora
Tabor Kalc 1869 iz Knežaka. Prav zato
smo tudi letos na božič organizirali zdaj
že tradicionalni Božični koncert v kneški cerkvi.
Številnim poslušalcem so se predstavili
Moški pevski zbor iz Pivke, Ženski pevski zbor Tuščak iz Bača, Cerkveni pevski
zbor Knežak, Dekliški pevski zbor Mavrica iz Postojne in gostitelji, MePZ Tabor
Kalc 1869.
V dobri uri programa je bilo občinstvo
deležno tako domačih kot tujih božičnih
napevov, za presenečenje pa so poskrbeli mladi iz domačega pevskega zbora
in dekleta iz Postojne, ki so za to priložnost pripravili skupno pesem. Poslušalce in pevce pa je ob zaključku koncerta
združila pesem Sveta noč.
Nekaj dni pozneje, 28. decembra, pa
smo se člani zbora odzvali vabilu Dekliškega pevskega zbora Mavrica in v cer-

kvi sv. Štefana v Postojni prispevali svoj
košček v mozaik njihovega božičnega
koncerta in tako zaključili leto 2011.
V novo leto smo pevci Mešanega pevskega zbora Tabor Kalc 1869 iz Knežaka

zakorakali precej delavno, saj se že pripravljamo na nove nastope, med drugim nas spomladi čaka revija Primorska
poje, ki se je že nekaj let redno udeležujemo. III Jana Biščak

Društvo Ahec iz Jasena je bilo tudi v
letu 2011 aktivno na večih področjih.
Leto pa so zaključili z že tradicionalnim
božičnim koncertom, ki se je odvil 26.

12. 2011 v cerkvi Sv. Joahima v Jasenu.
Udeležilo se ga je veliko število ljudi,
tako iz Jasena kot tudi širše okolice,
kar je dokaz, da ljudje še vedno radi

poslušajo božične pesmi. Mala cerkvica Sv. Joahima je bila tako tudi letos premajhna za številne ljubitelje te
glasbe. ˝Večer Božičnih pesmi˝, kot so
poimenovali koncert, so sooblikovali
MePZ Ahec in MoPS Jasenski pevci, ki
ju vodi Saša Boštjančič, MoPz Dorenberg, CePZ Podgraje, CePZ župnije Slap
in instrumentalni trio Bistrc z vokalnim
kvartetom. Program z utrinki praznovanja sta povezovala Dijana in Bojan
Dovgan. Po Božičnem koncertu so bili
vsi nastopajoči in poslušalci povabljeni v društvene prostore na zakusko. Za
tradicionalno druženje in pogostitev so
poskrbele društvene žene ter nekateri
člani društva.
6.01.2012 je društvo Ahec ponovilo
božični koncert v Domu starejših občanov, kjer so nastopili MePZ Jasen,
MoPS Jasenski pevci in inštrumentalni
trio Bistrc z vokalnim kvartetom. Stanovalci doma so jih nagradili z glasnim
aplavzom. III Petra Dodič
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2012
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VEČER BOŽIČNIH PESMI V JASENU
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ZAKULISNO ŽIVLJENJE FOTOREPORTERJA
Luka Dakskobler se je v preteklih dveh letih povzpel v samo
špico slovenskega in evropskega fotoreporterstva. Samo
v preteklem letu je požel 3 prestižne nagrade na Slovenia
Press Photo natečaju (najboljša zgodba v kategoriji Novice,
najboljša posamezna fotografija v kategoriji Narava in okolje
in najboljša reportaža celotnega natečaja) ter dve nagradi na
francoskem natečaju Nature Images Awards 2011 (v kategoriji dokumentarnih naravovarstvenih zgodb druga nagrada in
tretja nagrada ter subvencija za izdelavo reportažer za revijo
Terre Sauvage). Luka je avtor naravoslovnih zgodb, med katerimi so največ zanimanja požele ribiške reportaže (Reševanje
rib iz Cerkniškega jezera in novejša Reševanje Soške postrvi),
v zadnjem času pa snema tudi družbene zgodbe (terapevtski
psi, življenje invalidov, ipd...). To in še mnogo več bo predstavil na predavanju, ki ga organizira Fotokrožek Gimnazije
Ilirska Bistrica.
Luka Dakskobler je rojen v Kranju, leta 1980. Zaradi zapletov
s cepivom proti otroški paralizi je za boleznijo dejansko zbolel in preživel večino otroštva po bolnišnicah, kjer veliko bral
in se učil risanja. Kasneje je opravil sprejemne izpite na oblikovni šoli, a je šolanje vseeno nadaljeval na klasični gimnaziji.
Branje se je preobrazilo v pisanje romanov, slikanje pa v fotografijo. Že takrat je fotografiral za revijo Ribič. Po gimnaziji
se je vpisal na študij angleščine in novinarstva in oboje hitro
dokončal z odliko. Leta 2003 je pričel z delom za revijo National Geographic Junior (kasneje tudi za krovno revijo NG),
za katero dela še danes. Kot pravi, zanj velik miselni preskok
pomeni delavnica pri svetovnemu fotografu Ronu Havivu iz
agencije VII, pod mentorstvom katerega je napravil nekaj iz-

jemnih reportaž (npr.
Zidovi), pod mentorstvom Jareda Moosya
pa Ribiči v Istanmbulu.
Preko londondske agencije Demotix (in posredno Corbis) se njegove
fotografije distribuirajo
širom sveta. Kljub prezaposlenosti s fotografskim delom pa še vedno
veliko piše; po njegovih
scenarijih so že nastale
televizijske oddaje, zelo
bran pa je tudi njegov
blog, ki ga piše v angleškem jeziku.
Na predavanju, ki bo v
Gimnaziji, bo predstavil svoje delo in zakulisje zgodb, ki jih je
v preteklih letih posnel za različne medije in namene. Predavanje je mišljeno kot debata z občinstvom, zato se ne bojte
priti z vprašanji. III
Zakulisno življenje fotoreporterja
Predavanje Luke Dakskoblerja
Gimnazija Ilirska Bistrica,
četrtek, 23. februarja ob 18. uri

RAZSTAVA LIKOVNIH DEL RAJKA KRANJCA

KULTURA

Štirinajst let je minilo od prve predstavitve umetniških del bistriškega slikarja
Rajka Kranjca, ustanovitelja in nekda-
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njega dolgoletnega predsednika Likovnega društva Franceta Pavlovca. Svojo
prvo samostojno razstavo je odprl v

mesecu decembru davnega leta 1997 v
gostinskem lokalu »Pri Davorju« v Merečah pri Ilirski Bistrici. Zdajšna razstava, gre za manjšo razstavo njegovih najnovejših krajinskih motivov, je na ogled
v trnovskem bistroju »Urška« v Ilirski
Bistrici prav pri lastnikih, ki so mu pred
tolikimi leti ponudili prostore za njegovo predstavitev.
Kranjec, ki je do sedaj razstavljal pretežno na Ilirskobistriškem, Postojnskem
in v Občini Hrpelje - Kozina, se je samostojno predstavil že 26-krat, velikokrat
pa je kot predsednik društva pripravil
in sodeloval na društvenih razstavah
in mnogih drugih skupinskih razstavah
v okviru organizacije JSKD. Občani so si
njegova dela že ogledali tudi po drugih
lokalih na Bistriškem, ki trenutno edini
nudijo, poleg knjižnice Makse Samse,
ki je velikokrat prezasedena s svojimi
dejavnostmi, možnost predstavitve. III
Petar Nikolič

KOMPRESOR NA OGLED POSTAVIL TAPARIJE
V decembru je društvo za urbano kulturo Kompresor v bistroju Baladur, katerega trenutna lastnica je predsednica društva,
Martina Pugelj, odprlo prodajno razstavo reciklažnih kolažev
Toparije Tomaža Mahkovica in Patricije Dodič-Patre, ki bo na
ogled še do 8. marca.
Kot nam je zaupala predsednica društva Martina Pugelj, se je
ideja za društvo Kompresor začela porajati ob pitju kavice na
Črnih njivah pred približno tremi leti. Društvo je bilo uradno
ustanovljeno septembra 2010. Glavne akterje in ustanovitelje društva – poleg Martine Pugelj sta to še Borut in Tomaž
Kaluža - ki so zaenkrat tudi edini člani, je k temu napeljalo
razmišljanje o utesnjenosti ob možnostih prirejanja dogodkov na malce drugačen način. Vsi trije so bili pred tem aktivni
v klubu MKNŽ, ki pa so ga z leti nekoliko »prerasli«, in ker vse
tri zelo zanima umetnost in kultura nasploh, so se odločili, da
ustanovijo svoje društvo.
Ime Kompresor so si »izposodili« iz SSKJ-a, saj ima veliko pomenov, kar nakazuje hkrati veliko zastavljenih ciljev društva
na področju umetnosti (kompresija glasbene, likovne, gledališke, filmske idr. umetnosti).
Prvi dogodek, ki so ga organizirali z novoustanovljenim društvom, so pripravili v aprilu 2011, ko so v galeriji v Domu na
Vidmu predstavili in razstavili slike Leona Zuodarja, mladega
Postojnčana, ki je leta 2005 skupaj s svojim prijateljem Miho

Pirnatom zasnoval slikarsko skupino Beli sladoled. Razstava je
bila zelo odmevna in dobro obiskana.
V društvu vsekakor nameravajo z vsemi močmi še naprej promovirati urbano kulturo, v načrtu imajo tudi izvedbo delavnic za mlade, pravljic za odrasle in druge prireditve, še naprej
bodo prirejali razstave in morda bodo že kmalu presenetili
tudi s kakim večjim dogodkom. III

Ponovno hvala!
Občankam in občanom se iskreno zahvaljujemo za podporo, ki ste nam jo izkazali pri dobronamerni akciji koledarja Časovni stroj. Število donacij je preseglo vsa pričakovanja in zbranega je več kot dovolj denarja za vse
naše načrte. Za mesec april predvidevamo posebno javno prireditev, na kateri bomo predstavili celotno porabo
zbranih sredstev. Toda dovolite nam, da se vam že sedaj res globoko priklonimo. Veseli smo, da ste koledar vzeli za svojega,
da ste ga pošiljali svojcem v tujino in da ga boste shranili za bodoče rodove. Posebej bi se radi zahvalili Sindikatu SVIZ OŠ Antona Žnideršiča in Občini Ilirska Bistrica, ki sta skupno odkupila več kot tretjino naklade. Zahvala gre tudi partnerjem projekta:
Knjižnici Makse Samsa, Centru za socialno delo, Baru Baladur, Papirnici Kakež, Cvetličarni Polona, gostilni Zala, baru Črne njive,
trgovini Romana v Knežaku, gimnaziji, glasbeni šoli, Zavodu UMMI, g. Vojku Čeligoju, ge. Mariji Mahne, predvsem pa podjetju
Tehnoplast, ki nam je koledarje natisnilo. Sedaj je naša odgovornost, da zaupana sredstva res dobro investiramo. Potrudili se
bomo, da vas ne razočaramo.
Foto krožek

Vsak človek je svet zase in nikoli vsi ljudje ne živimo enako.
Na dogodke se odzivamo različno in v spominu posameznika
ostajajo različni koščki podob istih spominov in prav je tako.
Kakšen bi pa bil svet, če bi bili vsi enaki. Da se stvari neprestano spreminjajo, je znano že dolgo in v Kosezah se trudimo
ohraniti vsaj delček tega, kar smo dobili v dediščino.
Na božični dan smo bili v Kosezah zelo aktivni. Na ogled smo
postavili razstavo ročnih del na temo Božiča in Novega leta.
Razstava je potekala v prostorih bivše gostilne Gršče in je bila
na ogled vsak dan med 25. in 30. decembrom. Namen naše
razstave je bil pokazati oziroma sprehoditi se skozi čas, kako
lahko z raznimi materiali in domišljijo ustvarjamo male in velike stvari, s katerimi okrasimo in polepšamo dom. Razni izdelki, s katerimi so že naše stare mame dajale skromnemu domu
toplino in prijetnost. Naj bo dom še tako modno navdihnjen,
mu bo nežno toplino dahnil košček ročnega dela. Svečano
otvoritev razstave je ŽPS Kalina popestila z izbranimi božičnimi pesmimi pod taktrirko zborovodkinje Janje Konestabo.
III KŠD Koseze
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RAZSTAVA ROČNIH DEL NA TEMO BOŽIČA
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MISEL O KNJIGI

Priscilla Cogan: Stara pajkovka

KULTURA

»Bili so pripravljeni na odgovor. In tega
jih je naučil otrok, kajti otroci vidijo duhove okoli sebe. Opazuj otročkove oči,
kako gledajo in vidijo, ti pa ne zaznavaš
ničesar! Otrok se rodi z vedenjem, nato
pa večino življenja pozablja ali pa se
trudi spomniti. Modreci, starešine, so
prišli, ker so vedeli, da bo otrok lahko
videl, česar sami niso mogli.«
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Jezdili sva ob kristalno čisti reki. Ona na
svojem, jaz na svojem rjavo belem konju. Na desni roki, ki jo je stezala višje
v zrak, ji je čepel prekrasen sokol. Dan
naju je častil z miriadami drobnih sončnih žarkov. Ona pade iz konja, v tistem,
ko je na tem, da bi se povzpela na lisca,
jo piči zelo strupena prerijska kača. Pomagala bi ji, šamanka, pa je prepozno,
veliki bratje jo hočejo zase.
Ne, ne gre za odlomek iz romana, temveč za sanje, ki sem jih sanjala veliko
časa nazaj. Bila sem indijanska šamanka. In ne čudi me, če je to bilo tudi katero izmed prejšnjih življenj, kdorkoli si
tako razlaga življenje, ali mu je s takimi
razlagami lažje živeti. Tudi Winona v
pričujoči knjigi, Winona Pathfinder, je
indijanska šamanka. Preprosta ženska,
oblečena v »…neopisljivo modročrno
domačo haljo, s ponošenimi mokasini,
okrašenimi s koraldnimi varnostnimi
zaponkami. Njene roke, globoko zgibane in polne starostnih peg, so kazale, da so navajene nabiranja robidnic
v trnastem grmovju; dlani ženske, ki
živi z zemljo. Bližala se je sedemdesetim. Njene oči so bile črne, nerazberljive; izraz na obrazu je odseval žensko,
zatopljeno globoko vase, potrpežljivo,
ko čaka, da bodo ljudje odšli in jo pustili v miru.« Svoje najbližje obvesti,
da bo čez dva meseca umrla in zato jo
zaskrbljena hči odpelje k psihologinji
Meggie, ločeni belki srednjih let. Winoni ni do tega, da bi se razkrivala kar
vsevprek komur koli in zato nejevoljno
prestopi prag ordinacije, nato pa zamenja vlogi in zaplete dr. O'Connorjevo v
pretanjeno pajčevino skrivnostnega
duhovnega sveta indijanskih staroselcev. Ve, da si zemlje ali človeka nikoli
ne moremo prilastiti niti sposoditi ne,
ker smo le varuhi njene/njegove veličine. Psihologinji želi - kot zadnji učenki
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2012

- podariti tista znanja, bivajoča v srcih,
potisnjenih v rezervate. Vliva upanje in
obnavlja. Trdi, da se belci obnašamo
neumno in zapravljamo čas za govoričenje, za nenehno spraševanje, zaljubljeni v svoje žlobudranje. Če bi poslušali, pravi, molčali in opazovali, kar se
dogaja, nam ne bi bilo potrebno toliko
spraševati. Morali bi stopati v ravnotežju, v koraku sončnega plesa. Ker: …kar
te obdaja, spregovori šele tedaj, ko stopaš ali obstaneš. Včasih so besede kot
vodni pajki, drsijo po gladini ribnika in
se stegujejo kvišku, toda nikoli navzdol.
Velikokrat sem se kot otrok in kot najstnica spraševala - glede na to, da nekateri tradicionalno prehajajo/-mo skozi
katoliške obrede - kolikšen učinek ima
naša molitev, kakršna koli molitev, najsi
bo notranje tišinjena, glasno izgovorjena v kupu takih in podobnih vernežev
ali nevernežev, tuljena na pomoč, ali le
obmolknjena v polnino. Ali pripomore k uresničitvi tistega, kar si želimo?
Šamanka pravi, da morda ne dobimo
vedno tistega, kar bi radi, a dobimo vedno tisto, kar potrebujemo. V življenju
niso pomembni veliki trenutki, temveč
gre za potovanje, za premikanje in za iskanje središča kroga, ki je zdravilen. In
ja, nevarno je strmoglavljati v vednost.
Nevarno je najti odgovor pred vprašanjem. Nevarno je predati se veri, ki
temelji na vdanosti, namesto da bi jo
gradil na izkustvih. Spet trdim, kot tolikokrat doslej, da je knjiga padla v moje
naročje ravno takrat, ko je bilo to potrebno. Tudi sama menim, da človek z
leti dobi občutek, da živi v času, ki je
dan na posodo. Ko postaneš hvaležen
za vsak dan. Slišati svoje besede, ki
se vrnejo kot darovi, namiguje na to,
da bi naše besede morda morale biti
blažje, nežnejše, prijaznejše. Zadnje
čase sem dobila nešteto t.i. nasvetov
ob raznoraznih koncih sveta, tipo kaj
vse bi morala narediti, da bi ne tisti
zadnji dan vreščala na vse pretege in
cepetala, kaj vse se mi hudega dogaja
in to ravno meni in take. In vseskozi se
sprašujem: ja in? Četudi bi ta trenutek
prenehala dihati, nimam slabe vesti,
ker se že veliko veliko let trudim iz sebe
delati boljšega človeka. Dobro srce in
rodovedni duh. In vem, da mi uspeva.

Pa si kljub vsemu vsak dan pomislim,
koliko tega se moram še naučiti in kako
preklemansko bi potrebovala ob sebi
kakršnokoli Winono. Ampak sem srečna tudi z namišljeno njo. Oz. z ljudmi,
ki jih imam rada in mi polnijo dneve in
dušo. Če je to moj notranji glas, ali če
so to angeli, ali če je to srečna zvezda, bog ali usoda, mi je čisto vseeno.
Hotela bi živeti v mehkih okroglinicah,
kot je fraktal na mojem ekranu in vsakokrat vstopiti v še večjo mehkobo in
jasnost.
Priscilla Cogan, avtorica, je klinična
psihologinja irsko-ameriškega rodu.
Vodi delavnice o verovanjih idnijanskih staroselcev ter zdravilne in potilne
obrede v indijanskih duhovnih skupnostih. Živi v Marylandu in an michiganskem polotoku Leelanau. »Med hojo
po tej rdeči cesti pride čas, ko moraš
pustiti, da tvoj jaz umre, če hočeš polno živeti. Za vse pride čas, ko se svet
spremeni in moramo izbrati,« dodaja
stara šamanka. Sama se odločam živeti
znotraj čarobnega kroga v središču lastnega obstoja. Če je to prav ali ne, še
ne vem. Če kdajkoli izvem, vam povem,
do takrat pa veliko dobrega branja in
čudovit začetek in nadaljevanje leta. III
Patricija Dodič

socialna rehabilitacija oseb s težavami zaradi zasvojenosti z alkoholom

Nihče se ne more vrniti in začeti znova,
vsakdo pa lahko začne danes in ustvari
nov konec.
(Maria Robinson)
Kam se obrniti, ko je stiska zaradi težav
z zasvojenostjo od alkohola tako velika, da ne morete več naprej?
Predvsem poznamo bolnišnično zdravljenje v psihiatrični bolnišnici, sledijo Klubi zdravljenih alkoholikov (KZA),
nekateri se udeležujejo srečanj Anonimnih alkoholikov (AA) …
V življenju pa se srečujemo tudi z osebami, ki jim vse to ne zadošča za dobro
rehabilitacijo zasvojenosti.
Predstavili bi vam radi eno izmed dodatnih možnosti.
Tako je nastal naš program VRTNICA socialna rehabilitacija oseb s težavami
zaradi zasvojenosti z alkoholom. Izvajamo ga že 6. leto v okviru Zavoda karitas
Samarijan, začetki pa segajo v leto 2003.
V lanskem letu smo pridobili tudi verifikacijo programa pri Socialni zbornici
Slovenije in delujemo kot javni socialnovarstveni program.
Program Vrtnica je namenjen socialni rehabilitaciji oseb s težavami zaradi zasvojenosti z alkoholom; prvotno je bil namenjen predvsem brezdomcem, ki imajo
pretrgane odnose z družinskimi člani in
so brez socialne mreže in podpore.
Namenjen je tudi zagotavljanju podpore
osebam, ki jim bolnišnično zdravljenje
ne zadostuje, v tem primeru kot podaljšana rehabilitacija – tako nekateri takoj
po zaključenem bolnišničnem zdravljenju vstopijo v naš program in nadaljujejo
svoje urejanje. Vključi pa se lahko tudi
posameznik, ki še nima nobene izkušnje
zdravljenja za seboj, potrebuje le odločitev in voljo za spremembo.
Pomembno je zagotavljanje skupinskega urejanja življenja z bivanjem v
stanovanjski skupnosti. Stanovanjske
skupnosti vodijo in usmerjajo strokovna
vodja ter laična terapevta. Uporabniki
pod vodstvom terapevta vodijo gospo-

dinjstvo, urejajo okolico hiše, skrbijo za
živali (koze, prašiči, zajci ipd.), pomagajo in izvajajo razna vzdrževalna dela,
obdelujejo vrt in njivo.
Program traja dve leti. Naš program je
večfazen, v I. fazi, ki traja vsaj devet mesecev, se uporabniki prve tri mesece ne
morejo samostojno gibati izven skupnosti, zato tudi ne morejo biti na voljo za
zaposlitev. Po treh mesecih pa pridobijo
tudi možnost vikend izhodov domov.
Približno po devetih mesecih vključenosti v program se preselijo v drugo fazo
programa, s tem v drugo stanovanjsko
skupnost, kjer je poudarek na tem, da si
iščejo zaposlitev, se sčasoma pripravljajo na samostojno bivanje oz. vrnitev v
družinsko skupnost.
V nekaj primerih smo imeli uporabnike,
ki so imeli zaposlitev, vendar so za čas
urejanja in socialne rehabilitacije sprva imeli bolniški stalež, potem pa so se
uspeli dogovoriti za neplačan dopust.
Program nudi v času abstinence svojim članom oporo pri uresničevanju življenjskih ciljev: ohranjanje abstinence,
iskanje stanovanja, zaposlitve, vzpostavljanje stikov z matično družino in vključevanje v socialno mrežo ter drugih
manjših ciljev. Po odhodu v samostojno
življenje omogoča materialni in čustveni suport ter povezanost preko telefona
in osebno z zaposlenimi na programu
ter z drugimi uporabniki.
Pogoji, ki jih mora kandidat izpolnjevati:
• v program zaenkrat sprejemamo
samo moške;
• jasno izražena želja potencialnega
uporabnika po prenehanju pitja in
socialni rehabilitaciji oz. urejanju težav zaradi zasvojenosti z alkoholom;

• zavedanje in priznanje potencialnega uporabnika, da ima težave z zasvojenostjo z alkoholom;
• prostovoljna odločitev za vstop v
program zdravljenja in socialne rehabilitacije (pripravljenost na spreminjanje in urejanje celotnega življenja);
• strinjanje s pravili programa Vrtnica – socialna rehabilitacija oseb s
težavami zaradi zasvojenosti z alkoholom in upoštevanje teh pravil in
obveznosti – izraženo s podpisom
pogodbe in dogovora o sodelovanju
ter posameznih pravilnikov;
• vzpostavitev in vzdrževanje popolne
abstinence.
Kandidati pošljejo prošnjo za sprejem
v program, na osnovi katere kandidata
povabimo na razgovor, kjer podrobneje
predstavimo program. Možen je ogled
stanovanjske skupnosti.
Včasih tudi najprej opravimo razgovor
in potem kandidat odda še prošnjo za
sprejem.
Običajno imamo čakalno vrsto za vstop
v program, saj imamo v prvi fazi 8 mest.
Sedež programa je v Centru karitas Bertoki, na Markovi 38, 6000 Koper, stanovanjska skupnost prve faze pa se nahaja
v bližini Marezig.
Za informacije in različne dogovore,
se lahko obrnete na tel. 040 980 464
ob ponedeljkih, sredah in petkih od 8h
do 15h in ob torkih od 13h do 17h ali
na naš e-naslov: vrtnica.karitas@gmail.
com. Najdete nas lahko tudi na naslovu:
www.zavodsamarijan.si ali na facebook
strani pod imenom Vrtnica Samarijan in
Socialnovarstveni program Vrtnica (Zavod karitas Samarijan).
Pomemben je prvi korak! Ne odlašajte!
III Davorina Petrinja Pirnat, univ. dipl.
soc. delavka, Strokovna vodja programa

vabilo

Območne obrtno-podjetniške zbornice Cerknica, Ilirska Bistrica in Postojna
vabijo na seminar o sestavi davčnega obračuna za samostojne podjetnike in
gospodarske družbe.
Seminar bo v sredo, 15. februarja 2012, ob 9. uri v prostorih Šolskega centra
Postojna.
Za člane navedenih zbornic je udeležba na seminarju brezplačna. Predhodne
prijave in vprašanja zbiramo na krajevno pristojnih območno obrtno-podjetniških zbornicah. Vabljeni!
Območna obrtno-podjetniška zbornica Ilirska Bistrica
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SOCIALNO VARSTVO IN ZDRAVJE

proGraM vrtnica
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SOCIALNO VARSTVO IN ZDRAVJE

BOLJE DAJATI, KOT SAMO JEMATI
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Lokalna akcijska skupina (LAS) za preprečevanje zasvojenosti Občine Ilirska
Bistrica je v letu 2011 izpeljala številne
aktivnosti. Izvedla je ankete za učence
6. in 7. razredov osnovnih šol v občini
Ilirska Bistrica ter za starše predšolskih
otrok. Analiza oziroma rezultati anket
bodo objavljeni na spletni strani LAS v
prihodnjih mesecih.
Spletno stran Občine Ilirska Bistrica
smo vsebinsko dopolnili s poglavjem
Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti. V tem poglavju je
predstavljena LAS za preprečevanje
zasvojenosti Občine Ilirska Bistrica in
njeno delovanje. Spletno stran bomo
nadgrajevali z različnimi informacijami,
obvestili … Na voljo je tudi elektronski
naslov, kamor lahko občani pišejo ali pa
postavljajo vprašanja na temo zasvojenosti – odvisnosti. Objava vprašanj in
odgovorov je strogo anonimna. Pri objavi odgovorov sodelujejo člani LAS, Policijska postaja, Center za socialno delo
Ilirska Bistrica, Zdravstveni dom Ilirska
Bistrica ter ostali.
V mesecu novembru smo izvedli pogovor za sedmošolce osnovnih šole Antona Žnidaršiča Ilirska Bistrica in Osnovne
šole Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica,
in sicer na temo » Živi zdravo in kakovostno preživi prosti čas«. Šolska urica
je zajela pogovor o alkoholu ter o prostovoljstvu. Pri pogovoru so sodelovali: Toni Rojc (predsednik Las-a), Dorica
Kalčič in Mirjam Logar Derenčin, članici Društva upokojencev Ilirska Bistrica,
ter Jasmin Tomažič, terapevtka Društva
zdravljenih alkoholikov Ilirska Bistrica. V
mesecu januarju 2012 smo izvedli pogovor tudi na ostalih osnovnih šolah v
občini Ilirska Bistrica. V prihodnosti ima
LAS za preprečevanje zasvojenosti Občine Ilirska Bistrica namen izpeljati še številne aktivnosti, ki bodo pripomogle k
osveščanju mladih in starejših na temo
zasvojenosti.
Kot vidimo, je na območju občine Ilirska
Bistrica beseda droga oziroma vse, kar
je z njo povezano, še vedno tabu tema.
V velikih mestih, kot je na primer Ljubljana, so zadeve drugače urejene. Ampak zakaj? V naši občini se o njej ne govori prav dosti, ker vsi te stvari običajno
stavijo pod preprogo. Če bomo začeli
osveščati naše otroke (našo prihodnost)
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2012

že dovolj zgodaj, manj bo možnosti, da
v pubertetnem obdobju zaidejo v svet
omam in užitkov.

Droge (dovoljene
in nedovoljene)
Že v davnih časih so ljudje vedeli, da
uporaba droge včasih lahko pusti nezaželene posledice in to ne glede na to, ali
jo vzamemo kot zdravilo ali samo zato,
da bi se sprostili. Zgodovina pretiranega
uporabljanja drog ali uživanja drog na
način, ki vzbuja zaničevanje družbe (danes bi temu rekli narkomanija), je stara
kakor človeštvo.
Opijanje z alkoholom lahko povzroči
nesreče, neprijetne izgube družbenih
zavor ali nasilnost. Prevelik odmerek
kakega opiata (npr. heroina), najsi ga
jemljemo proti bolečinam ali za zabavo,
lahko povzroči smrt. Halucinogeni lahko
vsilijo prepričanje, da lahko letate brez
pomoči – posledice pa so usodne, če se
tega tudi res lotite.
Socialni in gospodarski problemi, ki jih
povzroča droga, niso vedno v sorazmerju s pogledi družbe nanjo. Alkoholu
je neposredno sledila človeška beda.
Glede na ustaljeno uživanje alkohola in
dejstvo, da ga je družba v zahodni kulturi sprejela, pa je komaj verjetno, da se
bo pojavil kakšen resen poskus zakonite prepovedi ali vsaj omejitve prodaje.
Pri nekaterih drogah se lahko zgodi, da
ponovno jemanje povzroči spremembo
v odnosu med uporabnikom in drogo.
Uživalec ima postopno vedno manj
možnosti za izbiro kraja in časa uživanja mamila. Sledi izguba prožnosti in
avtonomije. V skrajnih primerih se zdi,
da uporabnik sploh ne more več obvladovati uživanja droge – da ga povsem
zaposlita jemanje droge in skrb, kako
si bo priskrbel novo zalogo – tudi če bi
moral korenito spremeniti svoje siceršnje vrednote.

Predlogi za boljše življenje
brez drog
IŠČIMO POGOVOR
Kdor se želi z mladostniki pogovarjati
o drogah in z njimi povezanih nevarnostih, mora biti najprej sam poučen.

Pišite nam:
las.ilirska@gmail.com
Na navedeni elektronski naslov
nam lahko pišete ali pa sprašujete
glede teme zasvojenosti – odvis
nosti. Lahko nam pišete predloge
in ideje za prihodnost naše mlajše
populacije.
Seznaniti se je sicer bodisi težavno bodisi zapleteno, vendar zahteva nekaj
časa in volje. To je razmeroma nizka
cena, ki lahko privede do velikih uspehov, kajti pogovor z naslednjo generacijo je že uspešen, če nam uspe vzbuditi zanimanje za domnevno nesporna
pojmovanja. V družini se moramo več
pogovarjati drug z drugim, imeti moramo čas drug za drugega. Pomembno je
tudi, da se izdatno seznanjamo o rečeh,
s katerimi ima opraviti mladostnik. Biti
moramo dobro informirani, sicer nas
bo sogovornik vnaprej zavračal. Kdor ne
ve, kakšna je razlika med kanabisom in
heroinom, kako učinkuje kokain in kaj
je mišljeno z »jointom« in »junkijem«,
nima nobenih možnosti, da postane
partner v pogovoru o morebitni ubrani
poti.
RAZVIJAJMO SKUPNE INTERESE
Da bi svoj prosti čas in prosti čas svojih
otrok lahko bolje zapolnili moramo najti skupne interese. Brez dvoma obstajajo. Večere in konce tedna preživimo z
opravljanjem smiselnih dejavnosti. Ne
le da lahko skupajpočnemo stvari, da
bi smiselno porabili prosti čas, temveč
se lahko tudi za partnerja, večinoma
pa za svoje otroke, osebno angažiramo. Slednji imajo potrebe, ki jim jih mi
lahko zadovoljimo. Kadar jim ni mogoče ustreči, jim moramo to pojasniti in
utemeljiti. Vsi vemo, da živimo v času
pohlepa, egoizma in lastnih interesov,
vendar nam ni potrebno živeti v negativizmu, ampak se veselimo življenja za
boljši jutri.
VESELIMO SE ŽIVLJENJA
Navzven in navznoter moramo izžarevati veselje do življenja. Nobena sramota
ni veseliti se življenja, ki je sestavljeno
iz pogosto zelo preprostih posameznih

področij: -pogovor, tuširanje, pisanje,
potovanje, petje, biti prijazen…
SPODBUJAJMO VSE, KAR DELA DROGE (dovoljene in nedovoljene) NEPOTREBNE
Obstaja veliko primerov aktivnosti: veselje, učenje, druženje, partnerstvo,
povezanost, reševanje sporov, reševanje težav, prenašanje obremenitev,
obvladovanje ogroženosti, pomoč
drugim, spoštovanje lastnih omejitev,
spoznavanje samega sebe, ne izpostavljanje lastne osebnosti, učenje odpovedovanja in uživanja, prenašanje frustracij, boj proti krivicam. Počnite le to,

kar spoznate za pravilno, prizadevajte
si za to, ne vdajte se, ne pustite se odvrniti, bodite samozavestni z lastnim
prepričanjem.
Ko si ogledujemo številne možnosti,
ki smo jih nanizali, je med njimi veliko takih, ki jih je mogoče preprosto uresničiti. Če se pri vzgoji otroka
usmerimo na navedene možnosti, še
ni zagotovilo, da bo potekal razvoj
našega otroka v želeni smeri. Še vedno obstaja veliko prostora za napačen razvoj in neželeno vedenje. Če
bomo dovolj osveščeni in bomo problematiko zasvojenosti in odvisnosti spremljali z odprtimi očmi, bomo

sposobni obvladovati izzive, ki nam
v nasprotnem primeru lahko otežijo
življenje.
Zahvaljujemo se Policijski postaji Ilirska
Bistrica in RK Ilirska Bistrica za njihovo
sodelovanje. Obenem se zahvaljujemo
tudi prostovoljkam Dorici Kalčič in Mirjam Derenčin Logar, članicama Društva
upokojencev Ilirska Bistrica ter Jasmin
Tomažič, terapevtki Društva zdravljenih
alkoholikov Ilirska Bistrica za njihovo sodelovanje in trud pri izvedbi pogovora
za osnovnošolce na temo» Živi zdravo
in kakovostno preživi prosti čas«.
Star rek pravi: Če imamo grablje, moramo imeti tudi vile. III Toni Rojc

zdravo preživljanje prosteGa časa

SOCIALNO VARSTVO IN ZDRAVJE

V petek, 13. 1. 2012, je na osnovni
šoli Jelšane za učence tretje triade
potekal zanimiv pogovor za učence
»Živi zdravo in kakovostno preživi
prosti čas«. Obiskali so nas: predstavnik Lokalne akcijske skupine (LAS) za
preprečevanje zasvojenosti Občine
Ilirska Bistrica Toni Rojc, terapevtka
zdravljenih alkoholikov ga. Jasmin
Tomažič ter prostovoljki projekta Starejši za starejše, ki poteka v okviru
Društva upokojencev, koordinatorica
ga. Mirjam Logar Derenčin ter njena
pomočnica ga. Dora Kalčič. Spregovorili so nam o problemu alkoholizma v
družini in drugod, zasvojenosti z drogo ter pomenu prostovoljnega medgeneracijskega sodelovanja za boljšo
kakovost življenja doma.
Upam, da bodo informacije padle na
plodna tla in pomagale našim učencem na njihovi poti skozi življenje.
III Učit. Nives Pirih
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KOLEDAR
DOGODKOV
2. februar,
SVETOVNI DAN
MOKRIŠČ
4. februar,
SVETOVNI DAN
RAKA

TEMA MESECA
OB SVETOVNEM
DNEVU MOKRIŠČ:
MOKRIŠČA IN TURIZEM

Nataša Šalaja, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic
Slovenije

N

a svetovni dan mokrišč, 2. februarja, obeležujemo podpis
Konvencije o mokriščih, ki so jo na ta dan leta 1971 podpisali
v iranskem mestu Ramsar na južni obali Kaspijskega morja. Tema
letošnjega dneva mokrišč je »mokrišča in turizem«.

12. februar,
SVETOVNI DAN
VARNE UPORABE
INTERNETA

Trajnostni turizem in rekreacija na mokriščih namreč
prinašata koristi za ljudi in naravo na lokalni in nacionalni
ravni: podporo gospodarstvu, trajnostni razvoj skupnosti,
več zdravja ljudem in stabilnost ekosistemom.

Liljana Petruša

11. februar,
SVETOVNI DAN
BOLNIKOV

Sečoveljske
soline

Na vsaj 35 odstotkih območij po vsem svetu, ki so vpisana na
seznam Ramsarskih mokrišč, poteka določena vrsta turističnih
aktivnosti (vir: www.ramsar.org). Pri tem je pomembno poudariti,
da poleg turizma in rekreacije mokrišča ljudem zagotavljajo tudi
številne druge oskrbovalne, regulacijske, kulturne in podporne
ekosistemske storitve.
Mokrišča na Primorskem vsako leto privabijo veliko število
obiskovalcev: park Škocjanske jame kar 95 do 100 tisoč, krajinski park Sečoveljske soline okoli 30 tisoč, naravni rezervat Škocjanski zatok pa po ocenah tudi že nad 10 tisoč obiskovalcev,
čeprav še ni dokončno urejen. Po otvoritvi centra za obiskovalce
(predvidoma leta 2013) pričakujemo v Škocjanskem zatoku
izrazit porast števila obiskovalcev, ki naj bi se po nekaj letih ustalilo na okoli 50 tisoč obiskovalcih letno. Sedanji
obiskovalci zatoka imajo do naravnega rezervata izjemno pozitiven odnos, glavna motiva za obisk pa
sta opazovanje ptic ter drugih živali in rekreacija.
Kot kažejo raziskave s področja psihologije, stik
z živo naravo človeku prinaša večje blagostanje
ter izboljšanje fizičnega in psihičnega počutja
in zdravja, kar potrjujejo tudi redni obiskovalci
naravnega rezervata Škocjanski zatok.
Trendi na področju turističnega povpraševanja v zadnjih letih kažejo, da v svetovnem merilu narašča število turistov s posebnimi interesi,
kamor uvrščamo tudi tiste, ki jih zanimajo narava
in ptice. Vedno večji poudarek dajejo iskanju pristnih doživetij, samostojnemu spoznavanju pestrosti kulturnih, družbenih in naravnih vrednot ter večji
odgovornosti do okolja, v katerega prihajajo. Poleg tega
so višje izobraženi in tudi boljši potrošniki, njihov cilj pa je
učenje, spoznavanje novega in samouresničevanje.
Več kot polovica tujih gostov pride v Slovenijo zaradi lepe in
ohranjene narave. Privabijo jih ravno naši mali biseri – mokrišča in
druga zavarovana območja z edinstvenim prepletom biotske, krajinske in kulturne pestrosti, visoke doživljajske vrednosti ter ureditev in programov za obiskovalce. S turistično ponudbo, ki bo teme-

Pišite nam na e-naslov: zdravjezavse@zzv-kp.si

ljila na ohranjeni naravi ter bo hkrati prilagojena zahtevam njenega
ohranjanja in zahtevam turistov s posebnimi interesi, ima Slovenija
vsaj v evropskem merilu precejšnje primerjalne prednosti. Oblikovanje takšne turistične ponudbe je lahko le rezultat širšega medsektorskega povezovanja znanj ter skrbnega načrtovanja, kar za
vse sodelujoče v prihodnje predstavlja še toliko večji izziv.

OB SVETOVNEM DNEVU
BOLNIKOV: MB. CROHN,
IZPOVED BOLNIKA
Jaka (priimek in naslov sta v uredništvu novic)

M

b. Crohn je kronična vnetna črevesna bolezen, ki lahko
prizadene celoten prebavni trakt, navadno pa je prisotno
izmenjavanje vnetnih in zdravih predelov prebavnega traku. Bolezen nima znanega vzroka, diagnosticira pa se jo pri endoskopskem pregledu, kjer poleg vidne spremembe črevesne sluznice
zdravnik odvzame še vzorec za potrditev diagnoze. Simptomi
Crohnove bolezni so lahko: driska, bolečine v trebuhu, zvišana
telesna temperatura, bolečine v sklepih, zastoj rasti oz. počasnejša rast pri otrocih. Bolezen navadno poteka med zagonom oz.
poslabšanjem bolezni in spremljajočih simptomov ter remisijo
oz. obdobjem, ko bolezen miruje. Kaj sproži zagon bolezni, se od
osebe do osebe razlikuje, tako da je vsak(a) sam(a) primoran(a)
ugotoviti, kateri dejavniki so na poslabšanje vplivali.
Sam sem za boleznijo zbolel pri 17-ih letih in sem do sedanjih
30-ih doživel približno eno poslabšanje na leto, ki je v povprečju
trajalo mesec in pol. Najtežje mi je bilo na začetku, ko sem potreboval kar nekaj časa, da sem bolezen sprejel. Poleg številnih nerodnih situacij krčev in drisk so se predvsem prva leta pojavljala še
čustva jeze, krivde in tudi sramu. Jezen sem bil na zdravnike, ker
mi niso znali pomagati, na starše, ker so se neprestano sekirali in
sem se moral ukvarjati še z njimi, na alternativne zdravilce, za katere sem samo zapravljal denar brez učinkov, na to, da sem se moral
odpovedati razni hrani in pijači. Večkrat sem se tudi počutil krivega.
Predvsem sem se krivil, da nisem bil preveč pozoren pri hrani, da
sem pretiraval pri športu, delu oz. učenju.

Sčasoma, čez leta, sem uspel zadostno predelati neprijetna
čustva in jih nadomestiti s humorjem, okrnil sem stike z
ljudmi, ki mi niso ustrezali in so mi ob postavljanju osebnih
meja povzročali le občutke krivde, ter okrepil stike s pravimi
prijatelji in spremenil doživljanje in odnos do staršev. Zdaj
raziskujem lastne meje, potrebe in želje z ljudmi, s katerimi
delim občutke medsebojnega obojestranskega razumevanja.
Zadnjih nekaj let imam poslabšanja približno na dve leti, ki trajajo
v povprečju en teden. Menim, da je meni pomagalo predvsem delo
na sebi oz. predelovanje čustev (tudi udeleževanje in študij psihoterapije) ter humor in dobra družba. Vsekakor k boljšemu počutju
pripomore tudi dobra domača hrana in rekreacija. Velika zahvala
pa gre kakopak moji zdravnici internistki, ki ima daleč najboljši tako
strokovni kot tudi človeški pristop v primerjavi z osebnimi izkušnjami tako po Sloveniji kot v tujini.
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 ODZ I V I I Z LOK A LN I H
 S K U P N O ST I
UDELEŽBA V PROJEKTU
AHVN PROGRAMA IPA
ADRIATIC
Nina Šik za Društvo zdrav podjetnik, Koper

D

Amana

ruštvo zdrav podjetnik se je v letu 2011 kot eden izmed partnerjev iz Slovenije vključilo v mednarodni projekt programa IPA Adriatic, ki ga sofinancira Evropska unija. Ime projekta je:
Adriatic Health and Vitality Network (AHVN), vanj pa so vključeni
še Ekonomska fakulteta v Sarajevu (BIH), Občina Buzet (Hrvaška),
nevladna organizacija Greenhome (Podgorica, Črna Gora) in Oljka d.o.o. Hotel Tartini Piran (Slovenija).

Cilj, ki smo si ga zadali skupaj z ostalimi partnerji v projektu,
je bil sestaviti mrežo ponudnikov zdravih destinacij v
partnerskih državah in porabnikom turističnih storitev
ponuditi celovite predloge alternativnega turizma s
poudarkom na zdravi prehrani, rekreaciji, zdravemu
preživljanju prostega časa in na dodatnih prepoznavnih
zdravih proizvodih, ki so na voljo turistom.
Društvo zdrav podjetnik je med svojimi člani in prijatelji izbralo
nekaj najbolj primernih ponudnikov zdravega načina izrabe prostega časa in jih vključilo v začetno študijo potenciala, ki je bila izvedena konec leta 2011. Tem članom mreže bomo v okviru projekta
ponudili možnost vključevanja v širšo mrežo skupaj z drugimi partnerji v projektu, jim ponudili primere dobrih praks ter predstavili
videnja strokovnjakov s področja zdravega turizma s predstavitvijo
možnosti nadgradnje zdrave turistične ponudbe posameznika. Za
vključitev v mrežo pa smo v novembru 2011 organizirali srečanje
ciljne skupine, kjer so bile predstavljene nekatere mednarodne dobre prakse za razvoj specifičnih produktov na določenem območju.
V letu 2012 bo društvo nadaljevalo s predvidenimi aktivnostmi
v sklopu projekta AHVN: najprej bomo začeli z delavnico, kjer bo
predstavljena študija potenciala za razvoj turizma, ki so jo konec
leta 2011 pripravili zunanji strokovnjaki, temu pa sledijo še druge
delavnice in začetek priprave strategije razvoja, a to je le del aktivnosti, ki jih bomo izvajali.
Napredek projekta in aktivnosti, ki se izvajajo, lahko spremljate
na spletni strani Društva zdrav podjetnik.
Liljana Petruša

AKTUALNO
NEKAJ NASVETOV ZA
PREPREČEVANJE PADCEV
PRI STAREJŠIH

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije so poškodbe, ki
so povezane s padci, najpogostejše pri starejših osebah in so glavni
vzrok za bolečine, invalidnost, izgubo neodvisnosti in prezgodnjo
smrt. Najpogostejši razlog za obisk urgence po padcu so poškodba
kolka, poškodba glave in poškodbe zgornjih okončin. Rehabilitacija pri starejših ljudeh je daljša kot pri mlajših.

Čeprav so padci najpogostejši v okolju, ki ga starejši najbolje
poznajo – doma, pa moramo biti v tem letnem času zelo
pazljivi tudi na zunanjih površinah, saj so pločniki in
sprehajalne poti velikokrat poledeneli.
Za zunanje površine se priporoča, da so pozimi posute s soljo in
da se s poti odstranita listje in sneg. Dohodne poti do hiš in blokov
naj bodo brez lukenj in razpok in naj bodo dobro osvetljene. Zelo pomembno je, da so dobro osvetljena tudi stopnišča in da so stopnice
izdelane iz nedrsečih materialov, da so robovi stopnic označeni s svetlo barvo in da je na vsaki strani stopnic nameščeno držalo. Starejši
morajo poskrbeti, da svoja stanovanja uredijo na način, da zmanjšajo
možnosti za padce. Da bi bili bivalni prostori čimbolj varni, mora biti
pohištvo postavljeno tako, da so poti po stanovanju proste. Starejši
se velikokrat spotaknejo na preproge, ki so nagubane ali imajo zavihane robove, zato se priporoča uporabo preprog, ki imajo spodnjo
stran gumijasto in se čvrsto pritrdijo na tla. S tal je potrebno odstraniti telefonske žice in elektronske kable; stvari, ki jih starejši pogosto
uporabljajo, naj ne bodo shranjene na visokih policah, ampak na posamezniku dosegljivi višini. V kuhinji in kopalnici, kjer so večinoma
ploščice, je potrebno poskrbeti, da le-te niso mokre, saj lahko tako
preprečimo zdrs. Zelo koristna so držala v stranišču in kopalnici; tu
se priporoča tudi uporaba tuš kabine s sedežem, saj se vanjo lažje
vstopa in izstopa kakor v kad. Enako kot v izven-stanovanjskih prostorih se tudi v bivalnih prostorih svetuje, da so čim bolje osvetljeni,
še posebej to velja za pot od spalnice do kopalnice, saj je znano, da se
veliko padcev zgodi prav ponoči. Prav tako morajo biti tudi stopnišča
v hišah primerno osvetljena in opremljena z držali.
Starejšim se priporoča, da poleg urejenega okolja, v katerem živijo,
poskrbijo tudi za redno telesno vadbo, ki ohranja mišično moč ter da
redno kontrolirajo vid in sluh in po potrebi uporabljajo pripomočke
za izboljšanje le- teh (slušni aparati, očala) ter pripomočke za hojo.
Izogibati se morajo alkoholnim pijačam, še posebej tisti posamezniki, ki redno jemljejo zdravila. Osebni zdravniki bi morali spremljati
stranske učinke predpisanih zdravil, saj je značilno, da veliko starejših
jemlje več vrst zdravil hkrati. Pomembno je, da starejši izbere primerno obutev in obleko, saj so natikači, čevlji s petami, čevlji z drsečim
podplatom, široke hlače in predolga obleka velikokrat vzroki za spotik ali zdrs. Da pa bi bili kvaliteta in varnost starejših še boljša, je zelo
pomembno, da so starejši vpeti ter povezani z lokalno skupnostjo.
Vir: Rok Simon, Mateja. 2006. Poškodbe starejših ljudi zaradi padcev v Sloveniji.
Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja. Rok Simon, Mateja. 2006. Preprečevanje
padcev starejših ljudi doma. Seznam za preverjanje varnosti doma. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja.

ALI STE VEDELI?
✎

... da je v KOTIČKU ZA NAJMLAJŠE že nova pobarvanka za
otroke? Pokukajte na našo spletno stran!

Živa Žerjal

Z

Martina Jelušic

naraščanjem števila starejših prihaja tudi do naraščanja števila
poškodb okončin, vnetnih in degenerativnih bolezni sklepov
ter bolezni in poškodb hrbtenice. Med poškodbami starejših so najpogostejši padci, ki se pripetijo v domačem
okolju. Z ozaveščanjem ter prilagajanjem zunanjega in
notranjega okolja in spreminjanjem navad bi lahko veliko padcev preprečili ali pa vsaj omilili njihove posledice.

NOVE PUBLIKACIJE NA ZZV KOPER >>
Javno zdravje v zdravstveni regiji Koper 2009
Novice Zdravje za vse so brezplačen mesečnik, dostopen na spletni strani ZZV Koper: http://www.zzv-kp.si/strokovni-nasveti-in-priporocila mesecnapublikacija-zdravje-za-vse/zdravje-za-vse | Prav tako so novice dostopne v vseh informativnih točkah zdravstvenih domov in bolnišnic v zdravstveni regiji
Koper. | Izdajatelj: Zavod za zdravstveno varstvo Koper, Vojkovo nabrežje 4a, 6000 Koper | Odgovorna oseba: Milan Krek | Glavna in odgovorna urednica:
Manica Remec | Sodelavci: Liljana Petruša, Živa Žerjal, Ines Kvaternik | Oblikovanje koncepta: Slavica V. Okorn | Oblikovanje in priprava: SkupinaOpusDesign® |
Lektoriranje: Martina Jelušič | Naklada: 1000 izvodov
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ALKOHOLIK V DELOVNEM OKOLJU
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Delovno mesto ima poleg družine osrednji pomen v življenju
človeka. Polovico budnega časa preživimo v službi. Delovno
mesto nas preživlja in mnogokrat narekuje tudi smer našega
življenja. Zato nikakor ne smemo mimo delovnega okolja, ko
razmišljamo o alkoholizmu.
Hudolin je ugotavljal kako razširjen je alkoholizem na delovnem mestu in kakšne posledice ima na njihovo delovno sposobnost in proizvodnjo. Ugotovil je, da med moškimi delavci,
ki so stari 20-50 let je 21 % alkoholikov in 17 % jih čezmerno
pije. Alkoholiki napravijo v delovnih organizacijah veliko škodo in izgubo. Kdo bi si upal trditi, da alkoholik dela prav tako
zavzeto, natančno in uspešno, da je discipliniran in vesten ter
odgovoren za sredstva in orodje, ki jih pri delu uporablja. Da
pri delu pazi na varnost, da je samoiniciativen, da je lahko
tovariški in solidaren.
Alkoholizem pri delavcu na delovnem mestu dolgo ni viden
in očiten. Njegova družina je lahko že v razsulu, na delovnem
mestu pa se še vedno trudi, da ne zbuja pozornosti in da se
ne izda. V začetku alkoholizma je alkoholik zelo marljiv in prizadeven. To je razumljivo, alkohol mu še ni tako poškodoval
telesnih moči, da ne bi mogel delati, na delu ne pije ali pa
pije naskrivaj. Če se mu že tresejo roke in je telesno odvisen
od alkohola, spije potrebno količino alkohola že zjutraj pred
službo, da lahko dela. Ker pa so doma čedalje večje težave,
ga postaja strah in ga mučijo občutki krivde, se skuša vsaj na
delovnem mestu izkazati.
Lahko si mislimo, kako težko neka ženska prenaša, da ima mož
v delovni organizaciji odgovorno delovno mesto in ga celo
hvalijo kot dobrega delavca, doma pa cele popoldneve pije,
prespi, krči ... in so zaradi njega vsi nesrečni. Z druge strani
pa so marsikje navade,da se tudi v delovnem okolju pije-proslavlja (roj. dan, poroke, rojstva otrok, dneve žena, praznike,
sindikalni izleti, pikniki). Tedaj lahko vsak pije tudi daleč čez
mero in nihče mu ne more nič, saj so vsi pili. Tako delovno
mesto nehote pospešuje alkoholizem.
Žena enega zdravljenca je vsa ogorčena pisala: »Ali je sploh
kje kako srečanje, kak izlet, da se ne toči alkohol? Tudi v naši
delovni organizaciji se popije ogromne količine alkohola. In
nihče se ob tem ne zgraža. Imajo te za nekaj posebnega če
ne piješ. Vsako leto imamo v podjetju zimske in letne športne
igre. Po vsaki panogi je popivanje pozno v noč. Mnogo se jih
ob tem pošteno napije. Moj šef jih vedno zagovarja.«
Žene alkoholikov mnogokrat tožijo, da so se zaman obrnile
na moževo organizacijo. Čudili so se, saj je vendar dober delavec, ne morejo ukrepati proti njemu, če pa se doma napije,
to pa ni njihova stvar. Delovno okolje ponavadi ni pozorno na
nevidni razvoj alkoholizma pri delavcih. Včasih slišimo mnenje, da so samo nekateri poklici izpostavljeni nevarnosti alkoholizma npr: zidarji, gozdni delavci, gostinci in podobni. Vendar pa se ljudje zapijejo v vseh poklicih in na vseh ravneh od
nekvalificiranih in fizičnih delavcev do vodilnih inženirjev in
direktorjev. Vsak delavec, ki postaja alkoholik je velika škoda
za družbo, saj je v najbolj plodnih letih se pride zdravit okrog
40 let, čezmerno pa pijejo že 15 let.
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2012

Delovna organizacija lahko učinkovito ukrepa
Podatki kažejo, da se jih skoraj polovica odloči za zdravljenje,
ker je to od njih zahtevala delovna organizacija.
Kako ukrepati?
Vinjenost in pitje alkoholnih pijač na delovnem mestu šteje
med težje kršitve delovnih dolžnosti. Delovna organizacija bi
morala pri delavcu, ki zapada alkoholizmu, čim prej ugotoviti
prekrške (zakon o združenem delu, člen 194) in ga disciplinsko obravnavati pri tem pa mu dati izbiro: prekinitev delovnega mesta ali zdravljenje.
Seveda morajo biti za tako postopanje vodilni poučeni o alkoholizmu in sodobnem zdravljenju. Imeti morajo tudi zdravstveno in socialno službo, ki zna to pravilno izvajat.V vsakem
primeru pa se mora strokovna služba povezati z družino delavca – alkoholika.
Ni slabo, če delovna organizacija ukrepa prva, saj so alkoholikovi svojci mnogokrat že preveč prizadeti, da bi mogli ukrepati, in tudi ne vedo, kako bi, delovna organizacija pa ima zato
strokovno usposobljenega človeka. Samo povezati se mora s
svojci in jih pripraviti, da bodo opravili pri zdravljenju svoj delež, ki pa je res večji in važnejši kot delež delovne organizacije.

Alkohol v prometu
Najbrž nihče ne dvomi, da je alkohol v prometu sovražnik.
Tudi če bi vinjenega voznika vprašali, bi nam to potrdil, seveda pa ne bi priznal, da je sam vinjen, če pa bi mu dokazali,
da je vinjen, bi bil prepričan, da njemu alkohol pri vožnji ne
more škoditi.
Naša prometna zakonodaja se dobro zaveda tega sovražnika
v prometu. Jasno določa, da alkoholik ni sposoben za voznika
motornega vozila. Predpisi so v spoznanju alkohologije, da je
zmerni pivec že zelo nevaren v prometu, če je le rahlo opit,
ker je drzen in nepreviden, ima pa močno podaljšan reakcijski
čas, zato v nevarnih situacijah ne more pravočasno ukrepati.
Alkoholiki pa so vplivu alkohola prilagojeni, zato morda niso
toliko drzni in neprevidni – prej nasprotno, ker vozijo v večnem strahu, da jim vzamejo dovoljenje. Pač pa so okrnjene
njihove sposobnosti, zato ne morejo ukrepati v nevarnejših
trenutkih.
Če je alkoholik trezen, je navadno še bolj nemiren, raztresen,
tresejo se mu roke, itd., zato ni nič manj nevaren pri vožnji,
kot če je vinjen.
Vinjenost je eden najpogostejših krivcev pri prometnih nesrečah na cestah in železnicah. O tem lahko preberemo v vsakodnevnih poročilih. Izkušnje kažejo, da kaznovanje ne spametuje ljudi, da ne bi vozili vinjeni. Sploh pa ne alkoholikov, sama
kazen res ne prepreči nadaljnjih voženj v vinjenem stanju, gotovo pa jih zmanjša in tako pripomore k varnejšemu prometu. Odvzem vozniškega dovoljenja je za današnjega človeka
(tudi za alkoholika) težak udarec, ki ga privede v precejšnjo
stisko. To pa je lahko povod in pripomoček, ki skupno s svojci
in ukrepi delovnega okolja pripelje alkoholika na zdravljenje.
III Terapevtka Jasmin Tomažič

KRISTJAN KREBELJ – PREJEMNIK FAKULTETNE
PREŠERNOVE NAGRADE
Fakultetna Prešernova nagrada je visoko priznanje za diplomsko delo na
Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. Letos je fakultetno Prešernovo
nagrado za svoje diplomsko delo prejel
Kristjan Krebelj iz Ilirske Bistrice.

PREDAVANJE ZA STARŠE

Kristjan Krebelj na predstavitvi diplomske naloge, ki je potekala minulega avgusta v
Ljubljani

Diplomska naloga opisuje, kako v računalniškem okolju izvesti gibanje objektov, da bo to podobno realnosti, ob tem
da lahko objekti med seboj trkajo ali
vzdržujejo trajne stike. Zgradba diplomske naloge je sistematična, saj se vsako
poglavje najprej prične s povzetkom poglavja. Sklopu teoretičnih poglavij sledi
sklop poglavij s primeri uporabe teorije.
Delo je zanimivo predvsem za strokovno javnost, kajti uporabljena matematika presega raven inženirskega študija.
O tem se bralec lahko prepriča, če delo
izbrska na spletni strani scribd.com.
Po uspešno opravljeni diplomi in prejeti nagradi so se mu kot mlademu, perspektivnemu strojniku odprle mnoge
zaposlitvene priložnosti. V množici zaposlitvenih možnosti se je po tehtnem

premisleku odločil za mesto asistenta
na Fakulteti za strojništvo, kjer na Katedri za mehaniko poučuje pri več predmetih iz mehanike. »Služba asistenta je
zanimivo delo, kljub temu da je zaradi
obsežnih priprav obremenjujoča. Tovrstne službe si na dolgi rok ne želim,
ker bi rad kot raziskovalec ves svoj čas
posvetil doktorskemu študiju,« pove o
prvi službi.
O prihodnjih življenjskih načrtih pravi, da
bi se rad ukvarjal z mehaniko brizganih
izdelkov in samim procesom brizganja. S
svojim znanjem in kompetencami bi tako
pomagal očetu pri družinskem podjetju
Tehnoplast, ki se ukvarja z izdelovanjem
veder. Tako bi ujel dve muhi na en mah,
saj bi storil nekaj koristnega zase in za lokalno gospodarstvo. III Rok Smrdelj

V torek, 17. januarja, smo v Vrtcu Ilirska Bistrica gostili predavateljico Vesno Godina. Staršem in zaposlenim je predstavila
problem sodobnega permisivnega vzgajanja otrok in posledice takšne vzgoje. Poudarila je, da je otrokom okrog 4. leta
starosti nujno potrebno predstaviti pravila in vztrajati na izpolnjevanju le teh. Le tako bo otrok ločil med tem, kar je zanj
»fajn«, in tem, kar je prav. Na ta način mu omogočimo, da
odraste v funkcionalnega odraslega, ki se bo odločal za tisto,
kar je prav, in ne za tisto, kar je njemu v korist.
Starši so se predavanja udeležili v večjem številu. S humornimi vložki in na trenutke pretresljivo realnostjo je predavateljica popestrila sicer kar dobri dve uri trajajoče predavanje.
Odzivi so bili pozitivni, saj se je ob koncu pojavilo tudi nekaj
vprašanj. Vsak bo, če ne prej, ob nastopu vzgojnih težav, o
slišanem razmišljal. III Anja Bembič, Vrtec Ilirska Bistrica
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2012
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Univerzitetna diploma je dandanes zaradi študijske ekspanzije precej razvrednotena. Kljub temu se v količinskem
porastu diplom najdejo edinstveni primerki, ki jih odlikuje kakovostna vsebina,
velika izvirnost in ustvarjalnost. Nalogo s
slednjimi lastnostmi je letos napravil Kristjan Krebelj, ki se je po uspešno končani
gimnaziji v Postojni vpisal na ljubljansko
Fakulteto za strojništvo. V času študija je
zaradi visokega povprečja ocen večkrat
prejel nagrado za najboljšega študenta v
svojem letniku.
Študentsko pot je zaključil minulo leto,
ko je pripravil diplomsko nalogo, za
katero je prejel fakultetno študentsko
Prešernovo nagrado. Diplomsko delo
je pripravil pod mentorstvom prof. dr.
Mihe Boltežarja in somentorstvom doc.
dr. Janka Slaviča. Krebelj je diplomiral
pod dvema naslovoma. Prvotni naslov
diplomske naloge je bil Dinamika sistema togih teles z uporabo Poissonovega
zakona trka s trenjem v okviru razširjene Lagrangeeve metode, na razpisu
za Prešernovo nagrado študentom pa
je kandidiral s predhodno prijavljenim
naslovom Obravnavanje sočasnih tokov
pri simuliranju dinamike sistema togih
teles z uporabo metode časovnega koraka in bil nagrajen.
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USPEŠEN ZAČETEK LETA ZA BISTRIŠKE LOKOSTRELCE
V soboto, 3. 12. 2011, smo se lokostrelci iz Ilirske Bistrice odpravili na tekmo v
Postojno. Tam nas je pričakal Miklavž z
angelčki in nam razdelil čokoladne miklavže in parkeljne. Tekma je potekala
v dveh delih, zelo veliko je bilo udeležencev iz Hrvaške. Kljub velikemu številu tekmovalcev nam je uspelo osvojiti
tri medalje, in sicer: Špela Iskra zlato v
kategoriji deklice goli lok, Dejan Damiš
srebrno v kategoriji sestavljen lok mlajši
dečki in Jaka Prelog bronasto v kategoriji dečki goli lok.
Z doseženim smo bili zadovoljni.V decembru nas je tako čakala le še zaključna prireditev - podelitev pokalov
in priznanj v skupni razvrstitvi. Priznanja sta dobila V. Čeligoj in I. Šuštar za
prizadevno delo v lokostrelstvu, Dejan
Damiš pa pokal za skupno razvrstitev v
svoji kategoriji.
Novo leto pa smo začeli s tekmo, ki jo
je priredil naš klub.Tekme se je udeležilo okoli 240 tekmovalcev iz Slovenije

in Hrvaške, potekala je v treh izmenah.
Naši lokostelci smo pristreljali spet nekaj dobrih rezultatov, in sicer: Dejan Damiš 1. mesto s sestavljenim lokom, Špela Iskra 1. mesto z golim lokom, Mojca
Iskra 2. mesto z ukrivljenim lokom,
Josip Maljevec je bil 4., Jaka Prelog 5.,
Gregor Klemenčič pa 10., vsak v svoji
kategoriji.Tako smo zaključili še eno dobro izpeljano tekmo na domačih tleh. Z
lokostrelskim pozdravom Vse v zlato.
Prva lokostrelska tekma v letošnjem
letu je med lokostrelci vedno zelo dobro obiskana. Lokostrelska zveza Slovenije že vrsto let to tekmo zaupa lokostrelcem iz Ilirske Bistrice.
Tudi tokrat so lokostrelci pokazali, da se
zelo radi udeležijo našega tekmovanja.

Več kot dvesto lokostrelcev iz Slovenije
in Hrvaške je 7. januarja v dvorani OŠ
Antona Žnideršiča merilo moči v vseh
slogih in kategorijah.
Bistričani smo dokazali, da še vedno
dobro streljamo, čeprav nas je bistveno manj, kot nas je bilo pred leti. Kar
krepko smo »mešali« štrene in dosegli
res lepe rezultate. Prvo mesto sta dosegla Špela Iskra in Dejan Damiš, druga
je bila Mojca Iskra, četrti, z izvrstnim
rezultatom, je bil Josip Maljevac, peti
Jaka Prelog in deseti Gregor Klemenčič.
Maloštevilni gledalci so z zanimanjem
spremljali tekmovanje, mi pa upamo,
da se nam bo kdo od njih priključil in
postal član uspešnega kluba. III Dejan
Damiš in Mojca Iskra
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USPEŠNA SOLIDARNOSTNA AKCIJA UČENCEV
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Kmetijski krožek, ki deluje na osnovni šoli Dragotina Ketteja,
se poleg ostalih dejavnosti v zadnjem času ukvarja tudi s humanitarno dejavnostjo. To so učenci krožka nedavno pokazali
v akciji izpolnjevanja želje enega od članov, Tadeja Spetiča.
Tadej je že lani skupaj s prijatelji redil kunce v sosedovem
zapuščenem hlevu. Ker prostor ni bil ustrezno urejen, je prihajalo do poginov in pobegov. Zato so učenci kmetijskega
krožka sklenili, da s skupnimi močmi napravijo zajčnik za eno
kunčjo družino. Iz dogovora so učenci kmalu prešli na delo.
Mentorica Tamara Urbančič je narisala načrt, po katerem so
izračunali, koliko lesa potrebujejo. Les je brezplačno prispeval g. Marjan Čeligoj iz Trnovega, g. Lado Čeligoj, prav tako iz
Trnovega, pa je deske brezplačno obdelal in narezal po meri.
Zajčnik so učenci s pomočjo mentorice in hišnika Ljuba Zatkoviča zbili in zvijačili skupaj. Nato so ga še pobarvali z belo in
modro barvo. Delo je bilo tako zanimivo, da so se pridružili tudi
ostali učenci iz šole. Okovje, kritino, barvo in žeblje so učenci
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2012

Učenci so zavihali rokave in zajčnik za sošolca je bil postavljen

delno kupili z denarjem, ki so ga zaslužili na Kmetijski tržnici s
prodajo pridelkov iz šolskega vrta. Del denarja pa je prispevalo
tudi Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom,
ki tudi vodi projekt Kmetijski krožek. Tadej Spetič je za nov začetek poleg zajčnika dobil tudi mlado kunčico: »Komaj čakam,
da bo zajčnik doma,« je rekel, preden so ga začeli barvati.
Mentorica in učenci se zahvaljujejo vsem, ki so brezplačno sodelovali. Delo je bilo tako zanimivo, da se učenci Kmetijskega
krožka danes pogovarjajo o tem, da bi enemu od njih naredili
še kurnik, ker bi rad gojil kokoši. Ta poteza učencev osnovne
šole Dragotina Ketteja naj bo za zgled ostalim šolam v Sloveniji. III Petar Nikolič

popravek
V prejšnji, 44. številki Bistriških odmevov, je v prispevku
In memoriam, avtorja Dimitrija Grlja, prišlo do tiskarske
napake pri navajanju letnice smrti Jožeta Rebca. Namesto
letnice 1911 bi moralo pravilno pisati 2011. Za napako se
opravičujemo.
Uredništvo

oe ljudska univerza

vabilo v brezplačne tečaje
Vsem, ki imate željo po učenju, pripravljamo na OE Ljudska univerza brezplačne tečaje s pričetkom v mesecu marcu.
Vabimo vas k vpisu v naslednje dejavnosti:
- Italijanščina za odrasle – osnovni nivo; 50-urni tečaj italijanskega jezika za začetnike,
- Angleščina za odrasle – osnovni nivo; 50-urni tečaj angleškega jezika za začetnike,
- Nemščina za odrasle – osnovni nivo; 50-urni tečaj nemškega jezika za začetnike,
- Angleščina za odrasle – višji nivo; 50-urni nadaljevalni tečaj angleškega jezika, katerega cilj je nadgradnja osnovnega
znanja tujega jezika,
- Nemščina za odrasle – višji nivo; 50-urni nadaljevalni tečaj nemškega jezika, katerega cilj je nadgradnja osnovnega
znanja tujega jezika,
- Slovenski jezik za tuje govoreče - 50-urni tečaj slovenskega jezika za tujce s splošnim ciljem omogočiti doživljanje
slovenskega okolja z uzaveščanjem statusa slovenščine kot državnega in uradnega jezika in z glavnim učnim ciljem
pouka slovenščine kot drugega/tujega jezika razviti sporazumevalne zmožnosti v slovenščini.

Pri pripravi vsebin 50-urnega tečaja upoštevamo želje in potrebe skupine. Tudi ta program je sofinanciran s strani Ministrstva za šolstvo in šport ter Evropskih socialnih skladov in je za udeležence brezplačen.
Iz istih virov se financira tudi program Usposabljanja za vseživljenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj. Program
je namenjen staršem otrok in otrokom v nižjih razredih osnovne šole (prvo triletje devetletke). Cilj programa je razvijanje temeljnih spretnosti na ravni, ki ustreza potrebam staršev v vsakdanjem življenju in za pomoč otroku pri opismenjevanju.
Usposabljanje poteka v obliki delavnic, v katerih imajo glavno vlogo starši in otroci. Pogovorne, bralne, pisne in računske
spretnosti, komunikacijo, aktivno socialne spretnosti … se podajo preko poslušanja glasbe, prebiranja pravljic, plesa,
iger in tudi kuhanja. Vsako srečanje je zaključena delavnica.
Program otroku pomeni kakovostno popotnico za nadaljnje šolsko delo, saj spodbuja razvijanje njegove samostojnosti,
zaupanje v svoje sposobnosti in iznajdljivost pri iskanju potrebnih virov znanja. Staršem pa nudi vso potrebno samozavest, ki jo potrebujejo pri spopadanju z otrokovimi šolskimi strahovi.
Program je za udeležence brezplačen.
Za vse informacije glede programov in prijave smo dosegljivi
na tel. št. 05 71 45 022
ali na e-naslovu: stikssvetom-oskpaz@guest.arnes.si.
OE Ljudska univerza
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Ker so tečaji sofinancirani s strani Ministrstva za šolstvo in šport ter Evropskih socialnih skladov, so za udeležence brezplačni.
Za tiste, ki osnove že poznate, smo v našo izobraževalno ponudbo vključili program Računalniško digitalno opismenjevanje. Na tem tečaju bomo svoje znanje poglobili in se naučili uporabljati računalniško in digitalno tehnologije (npr.
interneta, e-pošte, e-uprave, bankomata, parkirnih avtomatov, mobilnega telefona, drugih podobnih digitalnih naprav,
e-zdravja ipd).
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Šolski center Postojna, Enota Ilirska Bistrica

DOGAJALO SE JE …

letnika Tadeja Logar. Po predstavitvi so
si učenci ogledali šolski klub, kjer so bile
predstavljene različne dejavnosti, kot
npr. bralni klub, projekt Molekula meseca idr., kasneje pa so si lahko sami izbrali, v katere dejavnosti se bodo vključili.
Nekateri so čas preživeli v družbi debaterjev, šolskih fotografov, drugi so se
učili dramske igre, sodelovali pri pouku
angleščine ali kemije, priključili so tudi
projektnemu dnevu na temo Hrana in
zdravje. Upamo, da je dan odprtih vrat
učencem devetih razredov olajšal izbiro pri nadaljnjem šolanju, vsem želimo
zaključek šolskega leta 2011/12. III Kaja
Boštjančič, 2. a

Ponovni uspeh pod koši
Med dijaki Šolskega centra Postojna in
Gimnazije Brežice se je 6. decembra
2011 odvila zanimiva košarkarska tekma. Brežičani so morali priznati poraz
veliko boljšim dijakom Šolskega centra
Postojna, ki so zmagali z odličnimi 44
točkami prednosti. Domači so se izkazali z odlično igro in z zelo dobrim rezultatom 86 : 42. III Kristina Šlosar, 2. a

Dan odprtih vrat na Gimnaziji
Ilirska Bistrica

ŠOLSTVO IN ŠPORT

V četrtek, 15. decembra 2011, se je na
bistriški gimnaziji odvil dan odprtih vrat
za devetošolce, ki so prišli z namenom,
da bi izvedeli kaj več o naši šoli in da bi
jim to pomagalo pri izbiri nadaljnjega
šolanja. Osnovnošolce je najprej spre-
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jel predstojnik Gimnazije Ilirska Bistrica
Gorazd Brne, ki jim je na kratko predstavil šolo in dejavnosti na njej. Več o življenju na šoli jim je povedala dijakinja 4.

Bolezen ne izbira
Dijaki in dijakinje Gimnazije Ilirska
Bistrica smo dokazali, da nam dobrodelnost ni tuja. Zadnji teden pred
novoletnimi prazniki smo namreč
zbirali denar za Žiga Kreblja, sedemletnega fantka, ki so mu že pri treh
letih postavili diagnozo – duchenova
mišična distrofija. To je neozdravljiva
mišična bolezen, ki prizadene in oslabi vse mišice v telesu. Žiga za gibanje
po hiši in okolici že sedaj občasno potrebuje navaden invalidski voziček na
ročni pogon, kar njemu in domačim
predstavlja težavo pri premagovanju
stopnic. Da bi Žigi omogočili boljšo
mobilnost, bo denar, ki smo ga zbrali,
tj. 403,22 €, porabljen za izgradnjo
hišnega dvigala. Žigi želimo vse dobro.
III Špela Tomšič, 2. a

Namesto pouka

in kaj lahko ponudi ljudem, predvsem
mladim. Sledil je ogled slovenskega
parlamenta, kjer smo si ogledali notranje prostore, med njimi tudi dvorano
Državnega zbora RS, nato pa smo si v
spremstvu vodiča ogledali našo prestol-

nico in o njej izvedeli marsikatero zanimivost. Preden smo se napotili proti
Ilirski Bistrici, smo imeli tudi nekaj prostega časa in dobili priložnost, da Ljubljano doživimo še po svoje. III Simona
Pezdir, 3. a
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V petek, 23. decembra 2011, smo učenci ilirskobistriške gimnazije na čelu z dijakinjama Diano Iskra in Tino Hostinger
pripravili božično-novoletno predstavo,
ki smo jo poimenovali Namesto pouka.
Po četrti šolski uri smo se vsi dijaki zbrali v večnamenskem prostoru. V uvodu
se nam je predstavila glasbena skupina
Shotguns, v kateri igrajo Žiga Pangos,
Jan in Patrik Možina, Denis Simčič ter
Andraž Furlan. Po divjih zvokih rocka so
nas z recitacijami pesmi pomirile dijakinje drugega letnika Julijana Šajina, Staša
Frank in Kristina Šlosar. Ogledali smo si
še pantomimo dramskega krožka, izvedeli rezultate dobrodelne akcije, ki smo
jo pripravili na šoli (zbiranje sredstev za
gibalno oviranega otroka), prisluhnili
najprej inštrumentalnemu nastopu dijakov tretjega letnika, ki so nas ponesli
v svet nežnih melodij viole in kitar, in
nato še dijakom četrtega letnika, ki so
nam zapeli v zboru. Ogledali smo si tudi
film dijaka Erika Keša o Dunaju in nastop dijaka Martina Ceglarja, ki nam je
predstavil plesno zvrst breakdance. Za
konec smo prisluhnili spodbudnim besedam in božično-novoletnemu voščilu
predstojnika šole Gorazda Brneta in se
veseli in zadovoljni odpravili na enotedenske počitnice. III Ines Šestan, 2. a

Ogled parlamenta in Ljubljane
V petek, 13. januarja, smo gimnazijci
tretjih letnikov Šolskega centra Postojna v okviru obveznih izbirnih vsebin
obiskali Ljubljano. Najprej smo si ogledali Predstavništvo Evropske komisije
RS, kjer smo spoznavali Evropsko unijo,
kako deluje, katere so njene institucije
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2012
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BISTRIČANKE OSVOJILE BEOGRAD
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Ekipa starejših deklic Rokometnega
kluba Ilirska Bistrica, rojena leta 1998
in mlajše, smo se udeležile 8. turnirja
Deca rukometa, ki ga organizira agencija Sport + in na katerem je sodelovalo
več kot 75 ekip iz Slovenije, Srbije, Hrvaške, Makedonije, Bosne, Slovaške in
Francije, tekmovanje pa je potekalo v
treh moških in treh ženskih kategorijah. Naš izlet, ki se ga je udeležila ekipa,
vodstvo kluba in starši kot najboljši navijači, pa se je odvijal na sledeči način:
Prvi dan smo se odpravili z avtobusom
ob 00.30 uri in v Logatcu pobrali še eno
ekipo, tako da smo si zmanjšali stroške,
čemur je sledila vožnja skozi noč, kar pa
ni bila ovira, da se ne bi imeli na avtobusu dobro in uživali v potovanju ter že
komaj čakali Beograd. V jutranjih urah,
okrog 10. ure, smo se namestili v hotelu Slavija. Po kosilu smo se odpravili
na Marakano, saj se je naš trener dogovoril za prijateljsko tekmo proti Crveni
Zvezdi. Najprej smo si ogledali nogometni stadion Marakana ter trgovino s
spominki, muzej je bil žal zaprt, nato pa
smo se pomerile z Zvezdo in jo v igri 2 x
25 minut premagale z 32 : 6. Po tekmi
smo se vrnili v hotel in večerji je sledil
zasluženi počitek.
Drugi dan smo se v dopoldanskem času
sprehodili po centru Beograda, si ogledali hram sv. Save in ostale zanimivosti
ter se odpravili na tekmo v dvorano Radnički, kjer nas je kot nasprotnik čakala
ekipa Juniorja. Čeprav je bilo na začetku
nekaj treme in igra ni stekla, smo se le
sprostile in premagale nasprotno ekipo
s 13 : 7 in prve točke so bile vknjižene.
Popoldanski izlet je bil sestavljen z ogledom živalskega vrta ter Kalemekdanske
trdnjave, do hotela pa smo se sprehodili skozi najožji center mesta, Skadarlijo,
Terazije in Knez Mihajlovo ulico.
Tretji dan sta bili dve tekmi, na dopoldanski smo premagale ekipo Mileniuma s 13 : 5, tu smo že vedeli, da smo
se uvrstili v polfinale, in sicer kot prvi v
skupini, nakar smo se odpravili na ogled
hiše cvetja, kjer je pokopan Josip Broz Tito in po ogledu kuće cveća in muzeja
ter nakupu spominkov (predvsem starši) smo morale na popoldansko tekmo
proti Mladosti iz Opova, ki smo jo premagale z 11 : 2. Po popoldanskem počitku pa smo šle na vožnjo s tramvajem
in si ogledale širši center še s tega zornega kota, predvsem pa je bil zanimiv
tramvaj, še tisti stari, ter ogled stojnic,
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po večerji pa še praznovanje rojstnega
dneva naše igralke, ki smo jo tudi obdarovale.
Četrti dan je bil tekmovalno najbolj pomemben, saj smo že zjutraj igrale polfinale proti Avali, baje da so to srbske
prvakinje letnik 1999 in mlajše, s katerimi smo odigrale zelo dobro in jih tudi
visoko premagale s 13 : 6 (naj spomnimo, da so bile tekme po 2 x 12 minut)
in že smo se veselili velikega finala na
Banjici. Po tekmi smo se odpeljali na
ogled Avalskega stolpa, ki je visok slabih
140 m, a je bila žal megla, tako da nismo mogli videti panorame Beograda in
okolice. Poslovili smo se in se odpravili
na finale, ki smo ga že komaj čakali.
Zaradi različnih okoliščin smo finale začele malo slabše in nasprotna ekipa Voždovac se je odlepila, a do polčasa smo
jih le ujele, rezultat je bil 4 : 5 za nasprotnike. Tudi v drugem polčasu nam igra ni
stekla in smo že igubljale s 6 : 11, a nato
po time outu uprizorile pravo ofenzivo in

z delnim izidom 8 : 0 premagale nasprotnika s 14 : 11 ter osvojile turnir, kar nas
je nepopisno razveselilo, tako igralke, ki
smo najbolj zaslužne za uspeh, kot vodstvo ter najboljše navijače.
Po kratkem sprehodu smo že komaj
čakali podelitve, na kateri smo prejeli
zaslužen pokal ter medalje, za najboljšo igralko turnirja pa je bila razglašena
naša igralka Sara Kitanoski, za kar ji iskreno čestitamo, prav tako ostalim puncam za izreden uspeh. Po večerji smo se
počasi odpravili domov, kamor smo prispeli šele naslednji dan ob 9. uri zjutraj.
Po prihodu smo se dolgo poslavljali in
kar žal nam je bilo, da je bilo tako hitro
konec vsega, saj je bil izlet prečudovit.
Posebna zahvala za izredno vzdušje pa
gre našim staršem ter vodstvu, ki so nas
spremljali, Jovici, ki nas je vodil po Beogradu, in Boštjanu, ki nas je potrpežljivo
vozil sem ter tja po Beogradu in po dolgi
poti nazaj. III Ekipa starejših deklic RK
Ilirska Bistrica

NA G RADNA KRIŽANKA
Geslo nagradne križanke, objavljene v 44. št. Bistriških odmevov se glasi: SREČNO NOVO LETO.
Izžrebani nagrajenci so: Bojan Šenkinc, Šembije 63 (prejme nahrbtnik), Joža
Počkaj, Gregorčičeva 23 b, Il. Bistrica (piknik odeja) in Franc Cimprič, Levstikova ul. 21, Il. Bistrica (dežnik). Nagrade podarja podjetje Merkantil d.o.o. iz
Knežaka.
O prevzemu nagrad bodo nagrajenci obveščeni po pošti.
Čestitamo!

BOŽIČNO-NOVOLETNI NASTOPI UČENCEV GLASBENE ŠOLE
Učenci Glasbene šole Ilirska Bistrica so
uspešno zaključili še zadnje nastope v
letu 2011.
14. decembra je na Glasbeni šoli Ilirska Bistrica potekal koncert učencev
solistov, pri katerem se je predstavilo
27 učencev naše šole. Predstavili so se
učenci diatonične harmonike, tolkal,
klavirja, klarineta, flavte, violine, kitare,
saksofona, pozavne, solo petja, harmonike in violončela.
22. decembra smo v Domu na Vidmu
organizirali božično-novoletni koncert
oddelka za balet, komorne igre in orkestra, kjer se nam je predstavilo 130
učencev. Na začetku nam je zapel otroški pevski zbor Glasbene šole, temu je
sledila predstava baletnega oddelka
Hrestač, v nadaljevanju pa so se pred-

stavili še učenci solo petja, komorne skupine in godalni ter
pihalni orkester.
Učenci in njihovi mentorji so se za koncerte aktivno pripravili
in vložili veliko truda, kar se je ob koncu pokazalo v odlično iz-

peljanih koncertih. Učencem in učiteljem čestitamo za uspešen potek zaključnih nastopov. III Kristina Prosen, Glasbena
šola Ilirska Bistrica

V Glasbeni šoli Ilirska Bistrica nameravajo odpreti nov oddelek, v katerem bi poučevali džezovsko petje, ki
je postalo zanimivo tudi za Bistričane.
Po besedah ravnatelja glasbene šole
Laszla Balazsa je vse več mladih, ki se
zanimajo za to zvrst petja. Da bi predstavili tovrstno petje, so na šoli pripravili 90-minutni koncertni večer, ki
ga je vodila znana profesorica Andreja Možina s tržaške glasbene matice.
Na poskusnem koncertu so nastopile
njene učenke iz Gorice. Kot je pojasnil
Balazs, bi oddelek za zdaj poskusno
deloval do meseca septembra. III Petar Nikolič
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2012

ŠOLSTVO IN ŠPORT

Džezovsko petje v bistriški glasbeni šoli
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AKTIVNI BISTRIŠKI PLANINCI
V mesecu decembru smo v mladinskem odseku Planinskega društva
Snežnik v okviru akcije Mlad Bistr'ški
planinc izvedli kar štiri nočne pohode.
V petek, 2. 12. 2011, se je veliko število mladih planincev in njihovih staršev sprehodilo z zbornega mesta pri
OŠ Anton Žnideršič, prek Črnih njiv na
vrh Drage. Kljub temi pa lučk skorajda
nismo potrebovali, saj nam je celotno
pot osvetljevala luna. Z vrha Drage se
nam je odprl očarljiv pogled na Ilirsko
Bistrico in prav zanimivo nam je bilo
prepoznavati stavbe in kraje v občinskem središču, ki so bili zaradi teme videti povsem drugače. Pred zaključkom
pohoda smo opravili še krajši postanek
na Črnih njivah, kjer smo se okrepčali s
toplim čajem in piškoti.
Nočni pohod pa smo organizirali tudi na
Pregarjah, v Knežaku in v Kuteževem.
Mladi planinci s Pregarij so se 7. 12.
2011 povzpeli na Tatre, člani planinske
skupine OŠ Kuteževo in njihovi starši pa
so se 9. 12. 2011 odpravili na nočni pohod po Kočaniji, in sicer skozi Kuteževo
čez Žgurence proti stari šoli do Globokega jarka, kjer so se pogreli s toplim
čajem. Kljub slabemu vremenu so tudi
v Knežaku izvedli nočni pohod, vendar
ne, kot so sprva načrtovali, na Obrobo,
ampak so zavili prek vasi Bač, nato pa
po Čički poti do ceste Knežak–Koritnice.
Udeleženci so pohod zaključili v gasilskem domu Knežak, kjer so se okrepčali
s čajem in piškoti.

Med 6. in 8. januarjem smo v sodelovanju s KŠTD Tabor Kalc 1869 Knežak
organizirali Vikend varnega gibanja v
zimskih razmerah v Črnem dolu. Pridružili so se nam še mladi iz PD Koper
ter PD Šentjošt. Vikend je bil namenjen dijakom in študentom, prav tako
je bilo tudi vodstvo akcije sestavljeno
izključno iz mladine, ki se je v tej vlogi
odlično odrezala. V okviru tridnevne
akcije smo se seznanili s pravili varnega gibanja v zimskih razmerah, povzpeli smo se na Snežnik, izvedli krajši nočni pohod ter obnovili znanje iz
prve pomoči. Večere smo v topli koči
sredi gozda preživljali ob kitari in družabnih igrah. V nedeljo so nas obiskali

predstavniki Gorske reševalne skupine
Ilirska Bistrica. Predstavili so nam svoje delovanje ter prikazali potek reševanja v gorah. Tudi sami smo se lahko
poizkusili v iskanju z lavinsko žolno.
Prav posebno mesto pa so člani GRS
namenili preventivi, zato so nam podali še nekaj nasvetov za varnejši zimski korak.
Namen vikenda, katerega cilj je varnejše
gibanje v gorah, je bil dosežen. Vsi udeleženci so se naučili marsikaj, kar jim bo pri
zimskem zahajanju v gore še kako koristilo, obenem pa smo vsi preživeli prijeten
vikend v dobri družbi sredi zasneženega
gozda. III PD Snežnik Ilirska Bistrica
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ŽIVI PREPROSTO IN SOLIDARNO – V SMERI PODNEBNE
PRAVIČNOSTI
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Na OŠ Pregarje smo tudi letos sodelovali
na natečaju Živi preprosto in solidarno
– v smeri podnebne pravičnosti. Najprej
smo si ogledali dva filma, nato smo imeli
različne delavnice, na katerih so nastali
zanimivi izdelki. Pogovarjali smo se o
tem, kaj so podnebne spremembe, kaj
jih povzroča in kakšne so njihove posledice, še posebno v državah v razvoju.
Razmišljali smo tudi o tem, kako lahko
posameznik in vlada prispevajo k zmanjševanju podnebnih sprememb.
V literarni delavnici je učenka Nina Bubnič opisala, kaj smo se naučili. V šoli smo
si ogledali dva posnetka: Za srce Afrike in
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Natwange – Veselimo se, ki predstavljata
življenje ljudi v Afriki ter šolanje afriških
otrok. Življenje tamkajšnjih ljudi je zelo
težko, saj jim primanjkuje hrane in vode.
Ljudje se trudijo, da bi zase pridelali hrano, vendar pa jim jo vsakoletno deževje
uniči. Ker jim primanjkuje vode, morajo
tudi otroci hoditi v zelo oddaljene kraje
ponjo. Veliko ljudi, predvsem pa otrok,
dehidrira. Ker nimajo zdravnikov, jih veliko tudi umre. Pestijo jih tudi bolezni, kot
sta aids in malarija. Veliko otrok zaradi
aidsa ostane brez staršev in družine.
Šolanje je čisto drugačno kot pri nas.
Vsi si želijo hoditi v šolo, ampak ta

želja se izpolni le redkim, saj nimajo
denarja za plačevanje šolnine in da bi
si priskrbeli obleke in stvari, ki jih potrebujejo v šoli. V nasprotju z njihovim
življenjem je naše povsem drugačno.
Vsi imamo možnost šolanja, dovolj je
hrane in vode. Če zbolimo, imamo na
razpolago zdravnike, ki nam pomagajo
pri ozdravitvi. Lahko se ukvarjamo z raznimi dejavnostmi, ki nas zanimajo in
veselijo. Vsega tega pa v Afriki nimajo.
Pomagati morajo staršem, hoditi po
vodo in paziti na mlajše otroke. Mi pa
imamo preveč stvari, ki jih včasih sploh
ne potrebujemo. Pa vseeno nismo ni-

koli zadovoljni, vedno nam še nekaj
manjka, čeprav imamo vse. Da bi ugotovili, da nam res nič ne manjka, bi morali izkusiti življenje teh ljudi. Potem bi
bolj cenili to, kar imamo in kar nam je
dano.
Da bi imeli v Afriki boljše življenje, lahko kaj prispevamo tudi mi. Potruditi bi
se morali, da porabimo manj vode, da
manj onesnažujemo okolje, se udeležujemo raznih natečajev, darujemo obleke in šolske potrebščine. Predvsem pa
bi morali bolj spoštljivo ravnati s hrano,
vodo in drugimi stvarmi, ki jih imamo
in ki so za nas samoumevne. Čeprav v
Afriki živijo v velikem pomanjkanju, so
srečni in upajo na lepše in boljše življenje. III Novinarski krožek OŠ Pregarje
in Nina Bubnič, 9. razred

Na osnovni šoli Toneta Tomšiča Knežak
je v decembru potekalo veliko različnih
dejavnosti.
Že v začetku meseca so na Miklavžev
dan otroke presenetili člani Brštulin
bande iz Harij, ki so zapeli, zaigrali in zaplesali. Zanimivo je bilo videti in slišati
stare ljudske inštrumente in ljudsko pesem. Manjkalo pa ni niti sladkih dobrot,
ki jih je za naše otroke prinesel Miklavž
iz Harij.
Praznične dni smo nadaljevali z novoletnimi delavnicami, ki so pod vodstvom
učiteljic potekale v šolski telovadnici
in so bile namenjene vsem otrokom.
Otroci so izdelovali različne božične in
novoletne okraske, smrečice, Božičke,
torbice, škatlice in namizne aranžmaje,
s katerimi so polepšali svoje domove.
Učenci pa so veliko ustvarjali tudi pri
pouku, v podaljšanem bivanju in na tehniških dnevih.
Za otroke in starše smo enega izmed
večerov popestrili z organizacijo nočnega pohoda po okoliških vaseh. Kača
svetilk, ki so nam osvetljevale pot, je
štela okrog 50 udeležencev. Večer smo
zaključili s toplim čajem in piškoti.
Veseli december smo nadaljevali z obiskom prireditve v Domu na Vidmu, na
kateri so se predstavili učenci, ki obiskujejo glasbeno in baletno šolo. Pester
in zanimiv program nas je še bolj popeljal v praznične dni.
Zadnji dan pred novoletnimi počitnicami je bil zelo poseben, saj je naše otroke
obiskal dedek Mraz. V šolski telovadni-

ci smo pripravili prireditev, na kateri so
dedku Mrazu zapeli in zaigrali otroci iz
vrtca, oba pevska zbora, mlajša otroška
folklorna skupina in učenci, ki obiskujejo izbirni predmet gledališki klub. Zelo
so navdušili z zanimivo igro Smrkastična
ugrabitev, ki jo je napisala učenka 7. razreda, Diana Antončič. Dedek Mraz nas
je na koncu nagradil z lepimi darilci.
Dobre volje in razigrani smo se za to
leto poslovili od šole in pričeli z novoletnimi počitnicami. III Učenci in učitelji
OŠ Toneta Tomšiča Knežak

Vaše prispevke pričakujemo
do 20. v mesecu.
Vabljeni
k sodelovanju
odmevi@ilirska-bistrica.si
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PESTER DECEMBER NA OŠ PREGARJE

Obiskali smo Prirodoslovni muzej v Ljubljani

Obiskal nas je dedek Mraz

V petek, 9. 12. 2011, smo se učenci in učitelji OŠ Rudija Mahniča - Brkinca Pregarje odpravili v Ljubljano na kulturno-naravoslovni dan. Najprej smo obiskali Prirodoslovni muzej, kjer
smo se razdelili v dve skupini. Prva skupina je obiskala stalno
zbirko o dinozavrih in mamutih. Druga skupina si je ogledala
okostje kitovke Leonore, ki so jo leta 2003 našli v Piranskem
zalivu. Izvedeli smo veliko stvari o kitih in njihovih sorodnikih delfinih. Čez nekaj časa smo delavnici zamenjali. Ogledu
muzeja je sledil sprehod ob reki Ljubljanici in mimo stojnic.
V času kosila smo se odpravili v Mc' Donalds, kjer smo si napolnili želodčke in nadaljevali pot. Prav prijetno presenečenje
pa nas je čakalo v turistično-informacijskem centru. Tam nas
je pričakal Božiček, ki nas je peljal na nočni ogled Ljubljane.
Peljali smo se tudi z ladjico, na koncu pa smo se v enem izmed
lokalov pogostili z vročo čokolado. Vsem nam je bil ta dan zelo
všeč, veliko smo si zapomnili, veliko naučili, bilo je zanimivo in
komaj čakamo na še kakšen podoben dan.
December je vsako leto pester, poln najrazličnejših dogodkov. Na začetku meseca se razveselimo prihoda Miklavža,
nekatere obišče Božiček, v šoli pa nas vsako leto z lepimi
darili preseneti dedek Mraz. Letos je na OŠ Pregarje dedek
Mraz pohitel, saj so učenci 6. in 7. razreda zadnji teden pred
počitnicami odšli v šolo v naravi, zato je bila prireditev ob
prihodu dedka Mraza že 16. decembra. Pred prireditvijo

smo imeli božično-novoletni sejem, na katerem so starši,
sorodniki in drugi obiskovalci pokupili veliko izdelkov, ki smo
jih naredili dan prej na različnih delavnicah, pa tudi pri urah
likovne in tehnične vzgoje, izbirnega predmeta obdelava
gradiv – umetne mase ter podaljšanega bivanja. Sejmu je
sledil kulturni program, na katerem smo se predstavili z dvema igricama, plesom ter petjem. Tudi letos je dedek Mraz
obdaroval vse otroke, tudi nas, devetletkarje, za kar se iskreno zahvaljujemo njemu in vsem, ki so k temu pripomogli.
Zadnji teden pred počitnicami smo na naši šoli popestrili
z igrico in delavnicami. K sodelovanju smo bili povabljeni
učenci 1., 2., 3. in 4. razreda ter vrtčevi otroci in otroci, ki
ne obiskujejo vrtca. V torek, 21. 12. 2012, smo tako v popoldanskem času ustvarjali različne izdelke in se zabavali
ob glasbi. Učiteljica nam je prebrala zanimivo pravljico Beli
medvedek, kam greš?. O pravljici smo se tudi pogovorili in si
ogledali ilustracije. V sredo, 22. 12. 2012, pa nas je obiskala igralka iz gledališča Bičikleta in nam odigrala igrico Babica Zima. Igrica nam je bila zelo zanimiva, zato smo ob njej
resnično uživali. Ob koncu igrice smo si lahko podrobneje
ogledali živali, ki so nastopale v njej. Dan smo zaključili z
igro Okrasimo novoletno drevesce. V teh dveh dneh smo se
imeli zelo lepo. Upamo, da bo takih dejavnosti na naši šoli še
veliko. III Novinarski krožek OŠ Pregarje
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»Moja mama bo veverica, moj tata bo medved, seveda tudi
moja mama bo nastopala v igrici …« Zadovoljstvo otrok nastopajočih staršev, ki so se tudi letos odzvali in se priključili
gledališki skupini. S pomočjo strokovnih delavk so se starši
pripravljali in pridno vadili za nastop pred zelo zahtevnim in
kritičnim občinstvom-svojimi otroki. Uspešno so odigrali pravljico Zrcalce.
Sodelujočim staršem so se otroci zahvalili z močnim aplavzom, iskrenim nasmehom in veseljem v očeh. Vse strokovne
delavke staršem čestitamo in se jim zahvaljujemo za pogum
ter koristno izrabljen čas.
III Lucija Kresevič, Vrtec Ilirska Bistrica

HRVAŠKI PRIJATELJI NA OBISKU
V tem šolskem letu smo učenci 3. b razreda OŠ Dragotina Ketteja navezali stike s hrvaškimi tretješolci, ki obiskujejo
OŠ Pećine na Reki. Začeli smo z dopisovanjem preko elektronske in klasične
pošte. Vsi skupaj pa smo si želeli tudi
srečanja, druženja, klepeta, igre …
Na začetku decembra smo jih povabili,
naj predpraznično dopoldne in druženje z dedkom Mrazom preživijo z nami.
Vabilu so se z veseljem odzvali.
Obiskali so nas v petek, 23. 12. 2011.
Radovedni pogledi, topel stisk rok, slovenske in hrvaške besede so se prikradle na ustnice. Naša ravnateljica Ester
Juriševič je najprej pozdravila goste,
nato je vsak učenec pozdravil svojega
hrvaškega prijatelja, mu pripel priponko, ki jo je sam izdelal in ga povabil na
malico. Sledilo je druženje z ostalimi
učenci 1. in 2. triletja. Nastopili smo v
kratkem kulturnem programu, v katerem so še sodelovali otroški pevski zbor
in šolska plesna skupina ter se zabavali
z miško Minko iz gledališke skupine Kolenc, ki je praznovala rojstni dan. Obiskal nas je dedek Mraz in nas obdaril.
Skupaj s hrvaškimi prijatelji smo dedku
Mrazu v zahvalo zapeli.
Po končani prireditvi smo svojim gostom razkazali šolo in se prepustili sproščenemu klepetu z učenci in učitelji.
Sledilo je skupno kosilo.

Popoldanski del druženja smo začeli s sprehodom po starem delu mesta.
Ogledali smo si občinsko stavbo in pot
nadaljevali do Hodnikovega mlina. Po
njem nas je popeljala in nam veliko zanimivega povedala ga. Milojka Primc.
Pogreli smo se s toplim čajem in se napotili v knjižnico Makse Samsa. Knjižničarke so predstavile svoje delo ter nas
popeljale med knjižne police in s knjigami obdarile goste. Vrnili smo se v šolo in
se posladkali z rogljičem in sokom. Vse

goste, učence in učiteljice, smo obdarili
z darilci, ki so jih prispevali sponzorji, ki
se jim za to še enkrat iskreno zahvaljujemo.
Naši gostje so se z novimi vtisi in doživetji kar težko ločili od nas. Obljubili smo
si, da bomo še ohranjali stike, si dopisovali in se srečevali. Z veseljem smo sprejeli njihovo vabilo in še v tem šolskem
letu jih bomo obiskali. III Učenci 3.b
razreda OŠ Dragotina Ketteja z učiteljico Nevico Iskra

S tekmovanjem v malem nogometu so zaključili fantje v kategoriji U 18. Ekipa ki je tekmovala pod sponzorskim imenom
EML Stadler, je na zadnjem turnirju v Tolminu dosegla dve
zmagi in en poraz in končala na 5. mestu. Po vseh kadrovskoorganizacijskih težavah smo le uspeli zaključiti prvenstvo. Ekipi se je priključilo nekaj mladih obetavnih igralcev, na katere
lahko računamo v naslednji tekmovalni sezoni.
Glavno breme na večino tekmah so nosili Maljevac, Ružič in
Koprivc, medtem ko do Iskra, Zogaj, Valenčič, Prelec, Jaksetič
so zaradi poškodb in bolezni manjkali 1-2 turnirja. Prijetno
osvežitev pa sta prinesla Humek in Amon, slednji je dosegel
na treh tekmah pet zadetkov!
Kljub težavam s treningi (na voljo le en termin tedensko), so
fantje pokazali veliko mero znanja, predvsem pa ogromno
borbenosti. Nekaj fantov veliko obeta, kar pa bo potrebno
pokazati v naslednjih sezonah s treniranjem in maksimalno
resnim pristopom. V svojih vrstah ima ekipa trenutno najboljšega strelca lige, Ružiča, ki je dosegel 15 zadetkov na 11
tekmah!

Zahvala za uspešno finančno izvedbo tekmovanja gre Občini Il. Bistrica, ki je financirala program tekmovanja mladih,
ter sponzorju ekipe podjetju EML Stadler. III Vojko Kalc,
ŠKD Krt
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2012

ŠOLSTVO IN ŠPORT

Zaključek tekmovanja v malem nogometu

49

VESELI DECEMBER V VRTCU KNEŽAK
Pri nas v vrtcu je vedno pestro, saj se
nam dogaja vsak dan nekaj novega. Posebno lepo pa nam je v decembru, ko
skupaj z otroki krasimo, pečemo, rajamo, pojemo… Tako je bilo tudi letos.
V četrtek, 8. 12. 2011, ob 17. uri so
imeli popoldanske ustvarjalne delavnice pri mavricah. Otroci in starši so bili
navdušeni nad ponujenimi materiali za
njihovo ustvarjalno delo. Na začetku
skupnega druženja so otroci vsem prisotnim zapeli pesmice, nato pa so izdelali novoletno jelko in sneženega moža.
Idej otrokom in staršem ni zmanjkalo.
V ponedeljek, 12. 12. 2011, pa so imele
ustvarjalne delavnice še zvezdice. Nanje
so se v skupini dobro pripravili. V petek
so od doma prinesli predpasnike in spekli slastne piškote – kmečke kruhke. V
ponedeljek so tako starše najprej presenetili s plesom o želvi, ki je pričakovala
dedka Mraza, nato pa začeli z ustvarjanjem. Izdelovali so venčke in okraske za
jelko iz slanega testa ter okrasne smreke za na mize. Med delom pa so se posladkali s slastnimi piškoti.
Sončki so v mesecu decembru veliko
pozornosti namenili medgeneracijskemu druženju, ki ga tudi sicer izvajajo
vse šolsko leto. Na popoldanski čajanki s starši so se pogovarjali o vzgojnoizobraževalnem delu v skupini, si izmenjali mnenja, želje, izkušnje. Starši/

družine so aktivno sodelovali pri izdelavi stožčastih lutk ter likovnih izdelkov
za pripravo scene lutkovne glasbene
pravljice Rokavica (ruska ljudska), ki
pa je bila za otroke presenečenje. Skupaj z družinami so se srečali na ustvarjalnem prazničnem srečanju, kjer so
starši najprej izvedli lutkovno-glasbeno pravljico, nato pa ustvarjali likovne
izdelke in se odpravili na pohod z lučkami. Tudi stare starše so sončki povabili v vrtec na dopoldansko druženje,
kjer so se bolj spoznali med seboj, se
pogovarjali o obdarovanju v prazničnem času (nekoč in danes) ter izdelo-

vali smreke iz pokovke ter okraske za
okrasitev oken igralnice, na koncu pa
skupaj zaplesali.
V petek, 23. 12. 2011, pa so vrtčevi in
šolski otroci s svojimi nastopi na prireditvi Ob prihodu dedka Mraza, pričakali
»pravega« dedka Mraza. Ta jim je prinesel darila v božičnih nogavicah, pri
razdeljevanju daril pa so mu pomagali
smrkci, ki so nas na prireditvi presenetili s prijetno igrico. Na naših delavnicah
so sodelovali tudi otroci, ki niso vključeni v vrtec. Tudi njim je dedek Mraz v šoli
razdelil darila. III Vrtec pri OŠ Toneta
Tomšiča Knežak

PRAZNIČNE DELAVNICE V KNJIŽNICI

NAŠI MLADI IN NAJMLAJŠI

V Knjižnici Makse Samsa smo tudi v
prazničnem decembru pripravili nekaj
prireditev za otroke. V torek popoldne,
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20. decembra, smo vsem otrokom, ki
obiskujejo ure pravljic, v sodelovanju z
JSKD omogočili ogled igrice z naslovom

Janko in Metka v izvedbi družinskega
gledališča Kolenc. Igrico si je ogledalo
več kot 50 otrok s svojimi starši. Na koncu igrice je otroke čakalo presenečenje
– darila, ki jih je za otroke v knjižnici pustil dedek Mraz.
V času božično-novoletnih počitnic smo
organizirali dve ustvarjalni delavnici.
Prva je potekala v torek, 27. decembra. S pomočjo Mateje Tomažič smo
iz različnih materialov izdelovali nakit.
Petdeset otrok, predvsem deklet, si je
novoletni čas polepšalo z unikatnimi
ogrlicami in zapestnicami.
Z željo po druženju in ustvarjanju se
je tudi druge delavnice, ki je potekala
v četrtek, 29. decembra 2011, udeležilo več kot 40, predvsem predšolskih
otrok s svojimi starši. Otroci so izdelovali novoletne okraske, ki so jih veselo odnesli domov. III Knjižnica Makse
Samsa

VESELI DECEMBER V DNEVNEM CENTRU SONČEK
V mesecu decembru, času rajanja in zabav ter obdarovanj smo se otroci DC Sonček zelo potrudili. Sodelovali smo s Turističnim društvom in v Hodnikovem mlinu
okrasili novoletno jelko s svojimi izdelki.
15. 12. 2011 smo pripravili veliko presenečenje za naše otroke. Mali in veliki
sončki so odigrali igrico Pod medvedovim
dežnikom, zapeli in prebrali misli o novem letu. Nato nas je presenetil dedek
Mraz in obdaril otroke. Sledil je ples, igre
in veselje ob glasbi. Ob sladkih dobrotah,
ki jih je spekla ga. Darinka iz Društva podeželskih žena, smo se posladkali.
Naslednji dan, 16. 12. 2011, so se štirje
sončki v Glasbeni šoli udeležili predstavitve koledarja Časovni stroj, fotokrožka
gimnazije Il. Bistrica, pod mentorjem g.
Marjana Kreblja. Del od prodaje koledarja je namenjen tudi nam. Sodelovali
smo v programu in po otroško predstavili koledarske mesece.
Vsem donatorjem – to so Občina Il. Bistrica, Provita, d. o. o, Banka Koper, La
Scarpa, Zavarovalnica Triglav, Zavarovalnica Adriatic, Zlatarna Jana, cvetličarna
Brigita, Irbis, d. o. o, Turistična agencija
Oaza, Baby center, Vopex, Plama pur, trgovina Spar, Geni, Dom starejših občanov
Il. Bistrica, g. Primož Rojc, ga. Darinka Dekleva in ga. Darinka Brožič – se ob tej priložnosti iskreno zahvaljujemo za njihovo
pomoč pri obdarovanju otrok. III Sonja
Maljevac in Alenka Tomšič, DC Sonček

ČAS V PRIČAKOVANJU V VRTCU JELŠANE
smo ga s pesmijo in nasmejanimi obrazi. Obljubil nam je, da nas bo naslednje

leto zopet presenetil … III Strokovne
delavke iz vrtca v Jelšanah

NAŠI MLADI IN NAJMLAJŠI

Miklavžev sejem je na naši šoli in v vrtcu
potekal že prve dni decembra, zato smo s
pripravami začeli že v mesecu novembru.
Z zaslužkom si v vrtcu kupimo igrače.
V letošnjem letu imamo skupino otrok
pretežno iz prvega starostnega obdobja, zato smo za izdelke potrebovali zunanjo pomoč.
Starši so nam pridno nosili novoletne
voščilnice, za babice in dedke pa smo
pripravili ustvarjalno delavnico. Skupaj
s svojimi vnuki in vnukinjami so izdelali
čudovite novoletne okraske in pri tem
neizmerno uživali. Vsi smo se strinjali,
da bomo srečanje ponovili.
Staršem in starim staršem se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje.
Sledil je obisk dedka Mraza, ki je z darili razveselil tudi tiste otroke v našem
okolišu, ki ne obiskujejo vrtca. Pričakali
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KAJ
Kultura

KJE
Knjižnica Makse Samsa

Potopisno predavanje Tajska

Knjižnica Makse Samsa

Literarne večernice

Baladur, Ilirska Bistrica

Dom na Vidmu (velika
dvorana), Ilirska Bistrica
Večer slovenskih skladateljev
Dvorana Glasbene šole
Ilirska Bistrica
Dokumentarni film Streli v Bazovici (za
Dom na Vidmu (velika
dijake Gimnazije Il. Bistrica)
dvorana), Ilirska Bistrica
Lutkovna predstava Grofična na zrnu graha Knjižnica Makse Samsa
v izvedbi KŠD Koseze
Proslava ob slovenskem kulturnem
Dom na Vidmu, Ilirska
prazniku
Bistrica
Potopisno predavanje Bušman v Pivki
OŠ Knežak
(Silvo Čelhar in Jst sm forti)
Prireditev ob slovenskem kulturnem
Slovenski dom KPD
prazniku
Bazovica, Reka
Predavanje Bogdana Polajnerja: Vloga
Vrtec Ilirska Bistrica
staršev pri zdravem odraščanju otrok
Igralno-ustvarjalna urica za predšolske
Vrtec Antonina, Ilirska
otroke
Bistrica
Pust je pršu 2012 – otvoritvena prireditev Dom na Vidmu, Ilirska
Bistrica

NAPOVEDNIK

18. revija Kraških pihalnih godb
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Predstavitev knjige Slava Vojvodine
Kranjske (bibliofilska izdaja)
Predstavitev knjige Na jurški zemlji (Irena
Uršič)
Pustni ples

Knjižnica Makse Samsa

17. tradicionalna pustna povorka

po ulicah Ilirske Bistrice

Ustvarjalne delavnice za osnovnošolce:
izdelovanje pustnih mask
Zimske delavnice za otroke (1.–5. razred)

Knjižnica Makse Samsa

30-urni tečaj klekljanja

Dom matere Terezije
(samostan), Ilirska Bistrica

Pustno rajanje za otroke, ki obiskujejo ure
pravljic
Razstava likovnih del Ex-tempore Sladka
Istra
Zakulisno življenje fotoreporterja:
predavanje Luke Dakskoblerja
Ogled mladinskega filma na velikem platnu

Knjižnica Makse Samsa

Predstavitev knjige Obleganje Gaze –
ubijanje palestinskega ljudstva (Erik
Valenčič in Matic Zorman)
Predstavitev 9. št. Ilirskih tem o pesnici
Bistrici Mirkulovski
Literarne večernice
Snemanje javne radijske oddaje Priznma
optimizma v živo (simfonični orkester RTV
z gosti)

OŠ Knežak
Športni park Nade žagar
(v šotoru)

Dom matere Terezije
(samostan), Ilirska Bistrica

Knjižnica Makse Samsa
Gimnazija Ilirska Bistrica
Knjižnica Makse Samsa
OŠ Knežak
Knjižnica Makse Samsa
Baladur, Ilirska Bistrica
Dom na Vidmu, Ilirska
Bistrica

KDAJ
2. februar
ob 18.00
3. februar
ob 18.00
3. februar
ob 18.00
4. februar
ob 18.00
6. februar
ob 18.00
7. februar
ob 11.00
7. februar
ob 18.00
7. februar
ob 19.00
10. februar
ob 19.00
11. februar
ob 19.00
13. februar
ob 17.30
14. februar
ob 16.00
16. februar
ob 18.00
16. februar
ob 18.00
17. februar
ob 18.00
18. februar – od
15.00 do 18.00 za
otroke, od 21.00
dalje za odrasle
19. februar
ob 14.00
20. februar od
10.00 do 12.00
20., 21., 22.
februar (prijave
do 17.2.2012)
20. - 24. februar
(prijave do
17.2.2012)
21. februar
ob 16.00
23. februar
ob 18.00
23. februar
ob 18.00
24. februar od
10.00 do 12.00
24. februar
ob 19.00

KDO
Knjižnica MS, KUD Literativa in JSKD
Ilirska Bistrica
Knjižnica MS in KŠIB

05/71 44 188

Literarno društvo Ilirska Bistrica
JSKD Ilirska Bistrica in Pihalni orkester 05/711 00 90
Il. Bistrica
Igor Štemberger
Glasbena šola Ilirska Bistrica
05/71 11 222
Društvo za krajevno zgodovino in
kulturo Il. B. in JSKD Il. Bistrica
Knjižnica MS in KŠD Koseze

05/711 00 90
Igor Štemberger
05/71 44 188

Občina Ilirska Bistrica

05/71 41 361

KD Tuščak in OŠ Knežak

041 567-655
Tanja Blažek
05/711 00 90
Igor Štemberger
05/71 101 92

KPD Bazovica in JSKD Ilirska Bistrica
Vrtec Ilirska Bistrica
Vrtec Antonina

Občina Ilirska Bisteica, TD Il. Bistrica 05/71 41 361
in Društvo za razvoj podeželja med
Snežnikom in Nanosom
Knjižnica MS in Zavod Dežela Kranjska 05/71 44 188
KD Tuščak in OŠ Knežak
Občina Ilirska Bistrica in Gostinstvo
Franc Poropat, s.p.

041 567-655
Tanja Blažek
05/71 41 361

Občina Ilirska Bisteica, TD Il. Bistrica
in Društvo za razvoj podeželja med
Snežnikom in Nanosom
Knjižnica Makse Samsa

05/71 41 361

Zavod Notre dame, Ilirska Bistrica

Knjižnica Makse Samsa

041 257 862
s. Urška Lever
urska.lever@rkc.si
041 257 862
s. Urška Lever
urska.lever@rkc.si
05/71 44 188

Knjižnica MS in JSKD Ilirska Bistrica

05/71 44 188

Zavod Notre dame, Ilirska Bistrica

05/71 44 188

Foto krožek Gimnazije Ilirska Bistrica
Knjižnica MS

05/71 44 188

KD Tuščak, FK Sušec in OŠ Knežak

041 567-655
Tanja Blažek

2. marec ob 18.00 Društvo za krajevno zgodovino in
05/71 44 188
kulturo, Knjižnica MS in JSKD Il. Bistrica
2. marec ob 18.00 Literarno društvo Ilirska Bistrica
3. marec ob 20.00 RTV Slovenija

Informacije za objavo v napovedniku sprejemamo do 22. v mesecu po e-pošti: odmevi@ilirska-bistrica.si
BISTRIŠKI ODMEVI FEBRUAR 2012

INFO
05/71 44 188

