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LEPI MESEC MAJ

Glej, v deželo že prihaja
lepi mesec maj.
S sabo ptičkov spev prinaša
in zelenja v gaj.
Zopet so se razcvetele
v gozdu za vasjo
šmarnice prelepe, bele,
ki dehte sladko.

Rad bi zopet v gozd zahajal;
kakor sem nekoč.
Rad bi tiho sanje sanjal
cvetke trgajoč.
Spet nabral bi šopek cvetja
in Mariji v dar
bi v kapelici na vasi
dal ga na oltar.

UVODNIK
Že od nekdaj velja april za najbolj
muhast mesec v letu, ki lahko v enem
samem dnevu postreže najprej s
toplim soncem, že naslednji hip pa z
vetrom, dežjem, morda celo snegom.
V tem mesecu pa se spremembe niso
dogajale samo z vremenom, v našem
uredništvu smo namreč zamenjali
vodstvo. Ta številka glasila je zato delo
dveh urednic, ki sta s skupnimi močmi,
za vas zbrali in oblikovali številne
zanimive prispevke in novice, ki so se
dogajali v mesecu aprilu. Seveda pa
vas v prihodnosti pričakuje tudi nekaj
prijetnih novosti. Meseca maja je na
sporedu veliko kulturnih prireditev,
športnih pohodov ter tradicionalno
kurjenje kresa, ki kar kličejo po odzivu.
Zato vam dragi bralci, kot nova urednica, želim prijetno branje še naprej, ter
veliko užitkov .
Isabella Bučković,
odgovorna urednica
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Čistilna akcija

Bistriški odmevi - Glasilo Občine Ilirska Bistrica III Izdajatelj: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica
Odgovorna urednica: Isabella Bučkovič
Uredniški odbor: mag. Olga Knez, Vladimir Čeligoj, Mateja Rolih, Tatjana Urbančič
Sedež uredništva: Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica III E-naslov: odmevi@ilirska-bistrica.si III Telefon: 05/71 12 308, 051/341 133
Lektoriranje: Nataša Ujčič (razen posameznik prispevkov) III Grafična zasnova: Nina Urh
Grafično oblikovanje in tisk: Schwarz print d.o.o., Koprska ulica 106 d, 1000 Ljubljana III Naklada: 5.200 izvodov
Glasilo brezplačno prejemajo vsa gospodinjstva v Občini Ilirska Bistrica III Uredništvo si pridružuje pravico krajšanja prispevkov in spremembe naslovov.
Prispevkov ne honoriramo. Avtor nepodpisanih prispevkov je odgovorna urednica.
Fotografije: Dolores Ličen Gašparin, Darja Kranjc, Petar Nikolić, in foto arhivi društev, OŠ Antona Žnideršiča, OŠ Dragotina Ketteja, OŠ Jelšane, OŠ
Podgrad, OŠ Podgora Kuteževo, OŠ Pregarje, Vrtca Antonina in Vrtca Ilirska Bistrica III Fotografija na naslovnici: Isabella Bučković
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ČISTILI SMO PREM IN OKOLICO

V organizirano vseslovensko prostovoljsko čistilno akcijo
Očistimo Slovenijo 2012, ki smo jo mi preimenovali v »OČISTIMO PREM IN OKOLICO« se je v letošnjem letu priključila
tudi Krajevna skupnost Prem. Našemu vabilu na akcijo se je
odzvalo zelo veliko vaščanov Prema in predvsem mladine;
tako smo s skupnimi močmi nabrali zelo veliko število odpadkov – tako kosovnih kot tudi odpadnega železa. Pobudnik
akcije je bil Aleksander Furlan (predsednik vaške skupnosti
Prem), ki nas je spodbujal k čistejšemu in bolj urejenemu
izgledu vasi. Vas Prem je namreč ena izmed pomembnejših
vasi, ker se pri nas ustavi zelo veliko turistov zaradi ogleda
gradu in spominske hiše Dragotina Ketteja. S skupnimi močmi
in pozno v popoldan smo nabrali kar za štiri kontejnerje
smeti.
Vsem udeleženim prostovoljcem se za udeležbo na akcijo
v imenu vaške skupnosti Prem in v imenu predsednice KS

Prem izredno zahvaljujem in upam, da boste pripravljeni še
za kakšen prostovoljni podvig, saj se da s skupnimi močmi
veliko narediti. III Predsednica KS Prem, Nataša Olenik

JASEN JE ČIST

AKTUALNO

Naše Jasence je treba pohvaliti, saj so svojo sposobnost
in pridnost letos ponovno
dokazali s tem, da so v sklopu akcije Očistimo Slovenijo
končali delo prejšnjih let in
sanirali vsa divja odlagališča
odpadkov v KS Jasen. S tem
so dokazali, da so ena najbolj
učinkovitih in organiziranih
KS v občini. Še enkrat pohvala
vsem Jasencem, vsi ostali pa
vabljeni, da obiščete našo
vas in uživate v čisti naturi.
Smeti pa, prosim, v žep. III
Igor Karlić
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OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA STANOVANJSKO NASELJE
''POD HRIBOM'' V ILIRSKI BISTRICI (OPPN TOK)
Občina Ilirska Bistrica pripravlja v skladu
z Zakonom o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008  –
ZVO-1B, 108/2009, 80/2010 – ZUPUDPP
(106/2010 popr.) in 43/2011 – ZKZ-C)
občinski podrobni prostorski načrt
za stanovanjsko naselje 'Tok' v Ilirski
Bistrici – OPPN TOK.
Ime stanovanjsko naselje »TOK« v
nazivu prostorskega akta je bilo povzeto po imenu bivše tovarne organskih
kislin – TOK, katere objekti se še vedno
nahajajo v območju, ki se ga obravnava
v postopku izdelave podrobnega prostorskega načrta.
Ker se v območju urejanja namerava
vzpostaviti novo stanovanjsko sosesko,

je zavzelo stališča, ki so objavljena na
občinski spletni strani.
Pozitivna stališča se bo upoštevalo v pripravi predloga Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za stanovanjsko
naselje »Pod hribom« – OPPN POD
HRIBOM, na katerega se pričakuje
pridobitev pozitivnih mnenj nosilcev
urejanja prostora v mesecu juniju.
S sprejetjem prostorskega akta na
občinskem svetu bodo zemljišča v
območju bivše tovarne organskih
kislin – Toka dobila pravno podlago
za pridobitev gradbenega dovoljenja
za gradnjo nove stanovanjske soseske
POD HRIBOM. III

OBVESTILO

OBVESTILO

Javni poziv delodajalcem za vključitev v enotno regijsko štipendijsko
shemo (RŠŠ) Južna Primorska v šolskem/študijskem letu 2012/2013

Občina Ilirska Bistrica obvešča, da
so v Uradnem listu RS objavljeni
naslednji javni razpisi:
• Javni razpis za nadomestitev dela
plače pripravnikov in novozaposlenih oseb,
• Javni razpis za sofinanciranje
organizacije in izvedbe prireditve
Mala južna 2012 in
• Javni razpis za sofinanciranje
organizacije in izvedbe prireditve
Gobarski praznik 2012.
Vse informacije v zvezi z JR se dobijo
pri Tanji Šajina na e-naslovu tanja.
sajina@ilirska-bistrica.si oz. po tel.
št. 05/71 12 315.

Obveščamo vas, da je Regionalni razvojni
center Koper z dnem 30. 3. 2012, na svoji
spletni strani www.rrc-kp.si, objavil Javni
poziv delodajalcem za vključitev v enotno
regijsko štipendijsko shemo (RŠŠ) Južna
Primorska v šolskem/študijskem letu
2012/2013. Ob tem opozarjamo, da je to
zadnji razpis za štipendijsko shemo, ker se
programsko obdobje zaključi leta 2015.
Pravico do vključitve v RŠS za izvajanje
kadrovskega štipendiranja potrebnega
kadra imajo delodajalci, ki so:
- pravne osebe zasebnega prava, fizične
osebe, javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi

ter druge osebe javnega prava, ki so
posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti.
Štipendija iz RŠS je sestavljena iz treh
delov:
• 50 % se zagotavlja iz sredstev Evropskega socialnega sklada,
• 10 % sredstev zagotovijo Občine,
• 40 % sredstev zagotovi delodajalec.
Več o vsebini si lahko preberete tudi na
naši spletni strani info@ora.si, kjer so
objavljeni tudi prijavni obrazci.
Javni poziv je odprt do 25. 7. 2012.

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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je smiselno, da se mu poda novo primernejše ime.
Občinska uprava je na občinskem svetu
predlagala novo ime »Pod hribom«, kar
bi bil kompromis med imenoma v bližini
tega območja, torej upoštevaje »Hrib
svobode« in »Brinškov hrib«. Občinski
svet je na seji dne 12. 4. 2012 ta predlog
potrdil s sprejemom sklepa.
Zato se novo ime prostorskega akta
v nadaljnjih postopkih uporablja kot
Občinski podrobni prostorski načrt za
stanovanjsko naselje »Pod hribom« –
OPPN POD HRIBOM.
Med javno razgrnitvijo prostorskega
akta v mesecu januarju je občina prejela pripombe občanov, do katerih se
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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 diplomskih in podiplomskih
del (Bistriški odmevi, uradne objave št. 13, z dne 30. 12. 2009) objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje diplomskih in podiplomskih del
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje diplomskih in podiplomskih del izdelanih oziroma katerih zagovor je bil
opravljen v koledarskem letu 2011.
2. POGOJI
Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- imeti mora državljanstvo Republike Slovenije,
- imeti mora stalno prebivališče v občini Ilirska Bistrica,
- diplomo mora izdelati oziroma zagovor opraviti v preteklem koledarskem letu,
- diploma mora biti izdelana v slovenskem jeziku, če pa je v tujem jeziku, je potrebno
ob prijavi na javni razpis predložiti tudi prevod besedila v slovenskem jeziku,
- diploma mora biti ocenjena najmanj z oceno 8,
- da prijavitelj diplome ni bil štipendist Občine Ilirska Bistrica.
3. ZAHTEVANA VSEBINSKA PODROČJA DIPLOME
Diploma mora biti vsebinsko povezana s pospeševanjem razvoja v občini Ilirska Bistrica s poudarkom na razvojnih
prioritetah, ki zajema naslednja področja:
- pospeševanje gospodarskega razvoja v občini Ilirska Bistrica,
- urbanizem in prostorsko planiranje,
- človeški viri in socialno okolje v občini Ilirska Bistrica,
- ekologija in varstvo okolja v občini Ilirska Bistrica,
- naravna in kulturna dediščina v občini Ilirska Bistrica
ter ostale za razvoj občine pomembne vsebine.
4. MERILA IN KRITERIJI
Posamezna diploma se ocenjuje glede na sledeče kriterije:
- strokovnost,
- aktualnost predstavljene problematike,
- izvedljivost predlagane rešitve,
- razvojna naravnanost.
5. VIŠINA SREDSTEV, KI SO NA RAZPOLAGO IN ŠTEVILO DIPLOM, KI SE JIH SOFINANCIRA
Namenjenih je 1.000 evrov sredstev za sofinanciranje petih diplomskih oziroma podiplomskih del izdelanih oziroma
katerih zagovor je bil opravljen v koledarskem letu 2011.

7. ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA
Dokumentacija, ki jo mora prijavitelj poleg izpolnjene prijave predložiti:
- tiskan izvod diplome v eni izmed enostavnejših vezav,
- besedilo diplome v elektronski obliki,
- dokazilo o opravljenem zagovoru diplome oziroma potrdilo o diplomiranju, iz katerega je razvidna ocena prijavljene diplome,
- potrdilo o stalnem prebivališču (ni obvezno),
- fotokopija osebnega dokumenta,
- fotokopija transakcijskega računa,
- prevod besedila v slovenskem jeziku, če je diploma napisana v tujem jeziku,
- izjavo, da lahko Občina posreduje izvod izročene diplome Knjižnici Makse Samsa Ilirska Bistrica,
- izjavo, da dovoljuje Občini v primeru sofinanciranja diplome, da lahko v okviru svojega delovanja uporablja vsebino diplome.
8. NAČIN IN ROK ZA ODDAJO PRIJAV
Upoštevane bodo popolne pisne prijave, ki bodo prispele najpozneje do 11. 06. 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 mora prijavitelj navesti: »Za sofinanciranje diplomskih in podiplomskih del – ne odpiraj«. Na hrbtni strani
BISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2012

INVESTICIJE

6. VSEBINA PRIJAVE
Prijava na javni razpis mora biti izdelana na obrazcu Prijava na javni razpis za sofinanciranje diplomskih in podiplomskih del,
ki je sestavni del javnega razpisa. Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami.
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ovojnice mora biti naveden priimek in ime ter naslov prijavitelja. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele do
zgoraj navedenega roka. Prijave, ki bodo prispele po roku za oddajo prijav, bodo zapečatene vrnjene prijavitelju.
9. 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).
10. ODPIRANJE PRIJAV IN OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA RAZPISA
Odpiranje prijav bo predvidoma dne 12. 06. 2012 ob 08.00 uri. Odpiranje prijav ni javno. Predloge bo ovrednotila tričlanska
komisija (v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju diplomskih in podiplomskih del), ki jo bo imenoval župan Občine Ilirska
Bistrica. Prijavitelji bodo o izbiri obveščeni predvidoma do konca avgusta 2012. Izbrani prijavitelji bodo pozvani k sklenitvi
pogodbe. Če komisija ugotovi, da so prispele vloge na javni razpis nepopolne, 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.
Podrobnejše informacije so na voljo pri Eriki Vrh, Oddelek za družbene dejavnosti, tel. 71 12 333.
Številka: 410-154/2012
Datum: 13. 04. 2012

OBČINA ILIRSKA BISTRICA
ŽUPAN
Emil Rojc

Občina Ilirska Bistrica na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (UL RS št. 69/2003, 57/2008), Pravilnika o dodeljevanju
neprofitnih stanovanj v najem (UL RS št. 14/2004, 34/2004, 62/2006, 11/2009, 81/2011), Zakona o splošnem upravnem
postopku (UL RS št. 24/2006, 126/07, 65/2008), Zakona o socialnem varstvu (UL RS št. 3/07) in sklepa Občinskega sveta
z 11. seje z dne 12.4.2012 objavlja
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JAVNI RAZPIS
za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
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1. PREDMET RAZPISA
1.1. Predmet razpisa
Občina Ilirska Bistrica (v nadaljevanju: občina) v svojem imenu razpisuje oddajo najemnih neprofitnih stanovanj,
ki bodo vseljiva predvidoma v drugi polovici leta 2012. Predmet razpisa je 11 neprofitnih najemnih stanovanj. Od
razpisanega števila stanovanj bo predvidoma:
- 5 stanovanj, namenjenih za oddajo v najem prosilcem, ki glede na dohodek po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju
neprofitnih stanovanj v najem (v nadaljevanju: pravilnik) niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine in
bodo uvrščeni na listo A,
- 6 stanovanj, namenjenih za oddajo v najem prosilcem, ki presegajo mejo dohodka, določeno v 9. členu pravilni
ka, in so zavezani plačati lastno udeležbo in varščino ter bodo uvrščeni na listo B.
Stanovanje/a v pritličju večstanovanjske stavbe Gregorčičeva 27 a, Ilirska Bistrica je/so prilagojeno/a in namenjeno/a
uporabi invalidnih in gibalno oviranih oseb. Če med uspelimi prosilci in njihovimi družinskimi člani teh oseb ne bo,
bo/do stanovanje/a oddano/a ostalim uspelim prosilcem z možnostjo zamenjave le-teh stanovanj z drugimi, če se
bo naknadno izkazala potreba invalidnih in gibalno oviranih oseb po teh stanovanjih.
1.2. Neprofitna najemnina
Najemnina za dodeljeno neprofitno stanovanje bo določena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin
v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (UL RS št. 131/2003,
142/2004) in sklepom Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica št. 352-45/2011/2 oziroma na podlagi predpisa, ki bo
veljal v času oddaje stanovanja v najem.
Najemniki bodo lahko uveljavljali pravico do subvencionirane najemnine v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz
javnih sredstev pri pristojnem centru za socialno delo oziroma veljavnim predpisom v času najema stanovanja.
Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsakih pet let od najemnika zahtevati dokazila o izpolnjevanju pogojev
za pridobitev neprofitnega stanovanja. V primeru, da najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se bo najemna
pogodba spremenila v najemno pogodbo za tržno stanovanje po merilih in postopku, določenim s pravilnikom.
Za povprečno 2-sobno stanovanje v izmeri 55,00 m2, ovrednoteno z 284 točkami, znaša mesečna najemnina, izračunana
na podlagi veljavnih predpisov, približno 136 evrov.
1.3. Površinski normativi
Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani naslednji površinski normativi:
Število članov
gospodinjstva

Površina stanovanja brez plačila
lastne udeležbe in varščine – Lista A

Površina stanovanja s plačilom lastne udeležbe in varščine
– Lista B

1-člansko

od 20 m2 do 30 m2

od 20 m2 do 45 m2

2-člansko

nad 30 m2 do 45 m2

nad 30 m2 do 55 m2
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3-člansko

nad 45 m2 do 55 m2

nad 45 m2 do 70 m2

4-člansko

nad 55 m2 do 65 m2

nad 55 m2 do 82 m2

5-člansko

nad 65 m2 do 75 m2

nad 65 m2 do 95 m2

6-člansko

nad 75 m2 do 85 m2

nad 75 m2 do 105 m2

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in gornjega razreda povečajo za 6m2.
2. RAZPISNI POGOJI
2.1. Splošni pogoji
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, so:
- državljanstvo Republike Slovenije,
- stalno prebivališče v občini Ilirska Bistrica,
- žrtve nasilja v družini z začasnim bivanjem v materinskih domovih in zatočiščih-varnih hišah, zavetiščih, centrih za
pomoč žrtvam kaznivih dejanj, lahko sodelujejo na razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj tudi v kraju začasnega bivališča,
- invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, lahko ne glede na kraj
stalnega prebivališča, zaprosijo za pridobitev neprofitnega stanovanja tudi v drugi občini, kjer so večje možnosti za
zaposlitev ali kjer jim je zagotovljena pomoč druge osebe in zdravstvene storitve,
- do dodelitve neprofitnega stanovanja so upravičeni tudi najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja
po tem pravilniku.
2.2. Dohodkovni kriterij
Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če dohodki njihovih gospodinjstev v obdobju od 01.02.2011
do 31.01.2012 ne presegajo zgornje meje, določene v odstotkih od povprečne neto plače v državi, ki je v navedenem
obdobju znašala 989,15 evrov. Maksimalne vrednosti so opredeljene v spodnji preglednici v stolpcu Lista B.
Glede na višino dohodka gospodinjstva, kot je razvidno v spodnji tabeli, prosilci kandidirajo za stanovanja po listi
A – brez lastne udeležbe in varščine ali listi B – z lastno udeležbo in varščino. Razmejitev med prosilci liste A in liste
B je razvidna iz naslednje preglednice:

1-člansko

%
90

Lista A
meja neto dohodka (EUR)
890,23

2-člansko

135

1.335,35

od 135 do 250

od 1.335,35 do 2.472,87

3-člansko

165

1.632,09

od 165 do 315

od 1.632,09 do 3.115,82

4-člansko

195

1.928,84

od 195 do 370

od 1.928,84 do 3.659,85

5-člansko

225

2.225,58

od 225 do 425

od 2.225,58 do 4.203,88

6-člansko

255

2.522,33

od 255 do 470

od 2.522,33 do 4.649,00

%
od 90 do 200

Lista B
meja neto dohodka (EUR)
od 890,23 do 1.978,30

2.3. Premoženje prosilca
Vsi upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati še naslednje
splošne pogoje:
- da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj z njim uporabljajo stanovanje (v nadaljnjem besedilu: gospodinjstvo), ni 		
najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino, ali lastnik ali solastnik drugega
stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ne presega vrednosti 40% primernega stanovanja. Navedena omejitev ne velja za
lastnike ali solastnike stanovanj, ki jih morajo lastniki po zakonu oddajati v najem za nedoločen čas za neprofitno najemnino;
- da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva, ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40% vrednosti primernega
stanovanja;
- da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti iz prejšnjega Ž
neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka.
2.4. Posebne možnosti udeležbe
Do dodelitve neprofitnega stanovanja so upravičeni tudi najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju
- prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve neprofitnega
stanovanja po tem pravilniku.
2.5. Osebe, ki ne morejo sodelovati na razpisu
Na razpisu ne morejo sodelovati:
- tisti, ki jim je bilo v času do uveljavitve stanovanjskega zakona v letu 1991 že dodeljeno družbeno stanovanje in so
po sklepu sodišča stanovanjsko pravico izgubili,
- tisti, ki jim je bila najemna pogodba, sklenjena po letu 1991, po sklepu sodišča odpovedana iz krivdnih razlogov,
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- tisti, ki so se nasilno vselili v stanovanje v lasti občine v obdobju zadnjih desetih (10) let pred objavo razpisa in so
bili ali so toženi na izselitev,
- tisti, ki nezakonito uporabljajo stanovanje v lasti občini in zanj ne plačujejo obveznosti za stanovanje,
prosilci, ki so že bili uvrščeni na prednostno listo in so zavrnili ponujeno primerno stanovanje brez utemeljenega
razloga oziroma so bili iz prednostne liste črtani po lastni krivdi,
- prosilci, ki so najemniki ali podnajemniki občinskih stanovanj ali so to bili, pa so v času najema večkrat kršili najemno
pogodbo v smislu določb Stanovanjskega zakona, zaradi česar lahko lastnik najemno pogodbo odpove,
- prosilci, ki v primeru brezposelnosti nimajo urejenega statusa oz. nimajo nikakršnega vira dohodkov (prijava v
evidenci brezposelnih oseb, prejemanje socialnovarstvenih dajatev…).
2.6. Stalnost bivanja na območju občine Ilirska Bistrica
V skladu s 4. členom pravilnika je poleg splošnih pogojev še dodaten pogoj stalnosti bivanja na območju občine vsaj dve leti.
Doba stalnega bivanja se točkuje na podlagi potrdila Upravne enote Ilirska Bistrica. Upošteva se število let dopolnjenih
v letu razpisa. V primeru prekinitve bivanja se leta seštevajo.
3. KRITERIJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE STANOVANJSKIH IN SOCIALNIH RAZMER PROSILCEV
Stanovanjske in socialno-zdravstvene razmere prosilca bodo ocenjene skladno s točkovnim vrednotenjem, ki ga določa
pravilnik ter na podlagi točkovnega vrednotenja prednostnih kategorij upravičencev, določene s tem razpisom.
3.1. Splošne prednostne kategorije prosilcev
Pri obravnavanju vlog za pridobitev neprofitnega stanovanja imajo prednost družine z več otroki, družine z manjšim
številom zaposlenih, mladi in mlade družine, invalidi in družine z invalidnim članom in državljani z daljšo delovno
dobo, ki so brez stanovanja ali pa so podnajemniki, žrtve nasilja v družini, osebe s statusom žrtve vojnega nasilja ter
prosilci, kar je razvidno v preglednici pod točko 3.3.
3.2. Dodatne prednostne kategorije prosilcev
Poleg prednostnih kategorij prosilcev, opredeljenih v prejšnji točki, bodo v skladu s 6. členom pravilnika upoštevane
še naslednje prednostne kategorije prosilcev:
- prosilci z doseženo višjo, visoko ali univerzitetno stopnjo izobrazbe ter magisterijem ali doktoratom, s čimer se
omogoči uveljavljanje prednosti občanom, ki vlagajo v lastno izobrazbo,
- prosilci, ki so vsaj dvakrat sodelovali na prejšnjih razpisih in so tudi izpolnjevali razpisne pogoje tako, da so se vsaj
dvakrat dejansko uvrstili na prednostno listo upravičencev, vendar pa niso pridobili pravice do dodelitve stanovanja
v najem glede na število razpisanih stanovanj; določilo ne velja za prosilce, ki so sodelovali na razpisih, pa niso
izpolnjevali razpisnih pogojev in niso bili uvrščeni na prednostno listo upravičencev; pri prosilcih, ki jim je bilo že
dodeljeno neprofitno stanovanje v najem in so se izselili, se upošteva udeležba na javnih razpisih le od izselitve iz
najemnega stanovanja dalje; upošteva se zgolj udeležba prosilca, ne pa tudi drugih članov gospodinjstva,
- prosilci, ob izpolnjevanju drugih razpisnih pogojev, ki živijo ali so v obdobju treh let pred razpisom živeli v rejniški
družini, pa ob polnoletnosti in prenehanju rejništva, na podlagi odločbe in mnenja centra za socialno delo, nimajo
pogojev za vrnitev k staršem.
3.3. Točkovno vrednotenje prednostnih kategorij
Prednostne kategorije, opredeljene v točki 3.1 in 3.2, se za posamezno listo prosilcev A in B točkujejo z naslednjim
številom točk:
1
2
3
4
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Prednostne kategorije prosilcev
Lista A
Lista B
Mlade družine, mladi:
60
100
Družina z večjim št. otrok - najmanj 3 in več:
60
60
Invalidi in družine z invalidnim članom - III., II., I., ostalo (ni ugotovljena kategorija) 50, 60, 80, 50 50, 60, 80, 50
Družina z najmanj 3 člani, zaposlen le 1 ali nobeden
60
/
Državljani z daljšo delovno dobo brez stanovanja ali podnajemniki
(moški: 13 let, ženske: 12 let)

80

80

6 Žrtve nasilja v družini
7 Osebe s statusom žrtve vojnega nasilja
Prednostne kategorije prosilcev v skladu s 6. členom pravilnika
1 izobrazba prosilca (višja, visoka ali univerzitetna, magisterij ali doktorat)
uvrstitev prosilca na prednostno listo na prejšnjih razpisih - 30 točk za vsak
2 predhodni razpis, na katerem se je prosilec uvrstil na prednostno listo, ob pogoju, da
se je predhodno vsaj na dveh razpisih uvrstil med upravičence, vendar največ 150 točk

80
50

50
50

50, 60, 80

50, 60, 80

60-150

60-150

prosilci, ki živijo ali so v obdobju treh let pred razpisom živeli v rejniški družini
in ob polnoletnosti in prenehanju rejništva nimajo pogojev za vrnitev k staršem

50

50

3
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Če več prosilcev doseže enako število točk glede na oceno stanovanjskih in drugih razmer, se prednost pri dodelitvi
neprofitnega stanovanja določi glede na uvrstitev prosilcev v prednostne kategorije prosilcev ob upoštevanju naslednjega vrstnega reda: prosilci z višjimi dohodki, prosilci z daljšo dobo stalnega bivanja v občini in prosilci z daljšo
delovno dobo. V primeru, da so prosilci prvo opredeljene kategorije še vedno izenačeni, se postopek nadaljuje z
naslednjo prednostno kategorijo.
4. VARŠČINA
Varščina so denarna sredstva, ki so ob morebitni izselitvi najemnika iz stanovanja potrebna za vzpostavitev stanovanja
v stanje ob vselitvi, ob upoštevanju običajne rabe stanovanja. Višina varščine znaša eno mesečna najemnina za
stanovanje, ki se dodeljuje v najem. Varščina se vrne ali poračuna ob prenehanju najemnega razmerja.
Varščino so zavezani plačati upravičenci, katerih dohodek presega mejo, določeno v 9. členu pravilnika (upravičenci po
listi B), pred oddajo stanovanja v najem. Podrobnejši pogoji v zvezi s plačilom in vračilom varščine se opredelijo v najemni
pogodbi.
5. RAZPISNI POSTOPEK
5.1. Obrazec
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, morajo oddati vlogo na posebnem
obrazcu v roku, ki je priloga k razpisu. Obrazec vloge, s katerim se prosilci prijavijo na razpis, bo na voljo v času uradnih
ur sprejemne pisarne občine in v elektronski obliki na spletni strani občine: http://www.ilirska-bistrica.si/obcina/
sprejemna_pisarna/vloge_in_obrazci/ od dneva objave razpisa dalje.
5.2. Upravna taksa
Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso za vlogo po tarifni št. 1 v višini 4,54 EUR in izdajo odločbe po
tarifni št. 3 v višini 18,12 EUR v skladu z Zakonom o upravnih taksah (UL RS št. 106/2010). Upravno takso lahko poravnate
ali s plačilno kartico, gotovino v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica ali z elektronskim plačilom na račun Občine Ilirska
Bistrica, odprt pri Ministrstvu za finance RS, Upravi za javna plačila, Območna enota UJP Postojna, št. 0123-8438-0309-183
z referenco: 11-75370-7111002-2012 in namenom: 'Razpis stanovanj 2012' s priložitvijo kopije potrdila o plačilu.
Taksni zavezanci v slabih premoženjskih razmerah lahko zahtevajo oprostitev plačila takse, če izpolnjujejo zahtevane
kriterije po 25. členu Zakona o upravnih taksah (prejemniki denarne pomoči kot edinega vira preživljanja po predpisih
socialnega varstva, prejemniki varstvenega dodatka po predpisih socialnega varstva ter prejemniki nadomestila za
invalidnost po predpisih, ki urejajo varstvo odraslih telesno in duševno prizadetih oseb) s tem, da status dokažejo s
pravnomočno odločbo Centra za socialno delo ali drugimi dokazili.
5.3. ROK ZA ODDAJO VLOGE
Rok za oddajo vloge s prilogami s pripisom 'Razpis stanovanj 2012' je od 1.5.2012 do 30.5.2012.
Prosilci lahko oddajo vlogo s pripadajočo dokumentacijo ali s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Ilirska Bistrica,
Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali osebno v času uradnih ur v sprejemni
pisarni občine.
Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo bo pozvan, da vlogo v predpisanem roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge
prosilcev, ki v predpisanem roku ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo zavržene
s sklepom.

1. izpolnjen obrazec vloge z opisom stanovanjskih in socialno zdravstvenih razmer, izjavo o premoženjskem stanju
prosilca in članov gospodinjstva, izjavo, s katero prosilec in drugi polnoletni člani gospodinjstva dovoljujejo vpogled
v svoje osebne podatke pri drugih upravljavcih zbirk podatkov,
2. potrdilo o neto dohodkih in drugih prejemkih gospodinjstva – polnoletne osebe, ki so vir dohodnine za obdobje
01.01.2011 do 31.12.2011 (npr. plača, pokojnina, dohodek prek študentskega servisa, invalidnina, itd), za katere se
rešuje stanovanjsko vprašanje, informativni izračun ali odločbo o odmeri dohodnine za leto 2011 prosilca in ožjih
družinskih članov ter potrdilo o delovni dobi; kot dohodek se NE šteje preživnina za otroka, dodatek za pomoč
in postrežbo ter drugi prejemki za nego in pomoč, otroški dodatek, dodatek za nego otroka, stroški prevoza na
delo in prehrane med delom, štipendije, dohodki od občasnega dela invalidov, vključeni v institucionalno varstvo,
sredstva za odpravo posledic elementarne nesreče; dohodki gospodinjstva se upoštevajo v obsegu in na način,
določenima v zakonu ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.
3. v primeru brezposelnosti, potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje,
4. dokazilo o statusu stanovanja, v katerem prebiva prosilec oz. oseba, ki z njim rešuje stanovanjsko vprašanje
(registrirana najemna oz. podnajemna pogodba, kolikor ne živijo pri starših ali sorodnikih)
5. v primeru šolanja, potrdilo o šolanju,
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5.4. Predložitev listinskih dokazil
K vlogi za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem morajo prosilci in polnoletni člani gospodinjstva obvezno
priložiti dokazila oziroma listine, na podlagi katerih bodo uveljavljali točke. V primeru, da prosilec uveljavlja dodatne
točke po posameznih kriterijih, ustrezne priloge ni priložil, bo pozvan k dopolnitvi. Če vloge ne bo dopolnil, bo vloga
obravnavana, kot da ni uveljavljal dodatnih točk.
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6. dokazilo o statusu invalidnosti (dokumentacija o trajni vezanosti na uporabo invalidskega vozička ali o vezanosti
na trajno pomoč druge osebe),
7. potrdilo o premoženjskem stanju prosilca in ožjih družinskih članov, ki ne sme biti starejše od enega meseca,
8. potrdilo o zaposlitvi za določen/nedoločen čas,
9. potrdilo o delovni dobi oz. fotokopija delovne knjižice,
10. potrdilo o izobrazbi,
11. v primeru da prosilec ali njegov ožji družinski član poseduje avtomobil, fotokopijo prometnega dovoljenja,
12. v primeru nosečnosti potrdilo o zdravniško izkazani nosečnosti,
13. v primeru ločenega življenja roditeljev in otrok, zaradi neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji
družini, zavodu), odločba pristojnega organa,
14. v primeru, da prosilec izkazuje status roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec), potrdilo, da je preživnina
neizterljiva, skladno z odločbo US, št. 1967 (Ur. list RS, št. 45/98) oziroma dokazilo, da uveljavlja preživnino preko
preživninskega sklada,
15. v primeru trajnega obolenja zaradi slabih stanovanjskih razmer, izvid osebnega zdravnika, v primeru kroničnih
bolezni izvid zdravnika specialista;
16. izjavo, da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj s prosilcem uporabljajo stanovanje (v nadaljevanju gospodinjstvo)
ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino ali lastnik ali solastnik
drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, razen če je stanovanje ali stanovanjska stavba po zakonu oddana v
najem za nedoločen čas, z neprofitno najemnino, v primeru take oddaje v najem registrirano najemno pogodbo,
17. izjavo, da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti
primernega stanovanja.
Potrdila pod št. 3, 7, 11, potrdilo o državljanstvu, stalnem prebivališču, številu članov gospodinjstva lahko ob ustreznem
pooblastilu pridobi pristojna služba občinske uprave neposredno od pristojnega državnega organa. Potrdila, ki ne
izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 dni.
Zdravstvene razmere se točkujejo v primeru, če prosilec izpolnjuje naslednja pogoja:
- da je iz predloženega zdravniškega potrdila (osebnega zdravnika) razvidno, da sam prosilec ali kateri od ostalih
družinskih članov boleha za kronično boleznijo zgornjih dihal ali astmo že dlje časa in
- da so v zapisniku o točkovanju za stanovanje oziroma prostor v katerem prebiva, upoštevane odbitne točke za delno,
pretežno ali vidno vlago ali če je predloženo dokazilo pristojnega izvedenca, ki izkazuje prisotnost vlage ali če le-to
ugotovi komisija najemodajalca ob samem ogledu.
Glede na okoliščine posameznega primera sme komisija zahtevati od prosilcev tudi druga dodatna dokazila, listine
in pojasnila na podlagi poziva.
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6. SPLOŠNE DOLOČBE
Sprejemna pisarna občine bo preverjala pravočasnost prispelih vlog. Komisija, imenovana s strani občine pa utemeljenost vlog, popolnost ter stanovanjske in druge razmere prosilcev na podlagi prejetih listin, potrebnih za oblikovanje
prednostnih list za oddajo neprofitnih stanovanj in dokumentiranih poizvedb, ki jih opravi pri pristojnih organih in
organizacijah ter posameznikih.
Pri obravnavi vloge se upoštevajo razmere, ki so obstajale v času oddaje vloge in so navedene v vlogi. Kasnejših
sprememb se ne upošteva. V dvomu se šteje, da se upoštevajo razmere na zadnji dan roka za oddajo vloge.
Komisija si lahko stanovanjske razmere prosilcev tudi ogleda. V primeru ogleda se ta opravi nenapovedano in le pri
tistih udeležencih, ki bodo na podlagi predložene listinske dokumentacije zbrali največje število točk glede na število
razpisanih stanovanj.
Če se v postopku ugotovi, da je prosilec podal neresnične podatke, ni upravičen do dodelitve neprofitnega stanovanja
v najem in se ne uvrsti na prednostno listo.
Po proučitvi vseh okoliščin in ocenitvi stanovanjskih in drugih razmer bodo udeleženci razpisa glede na število zbranih
točk uvrščeni na prednostno listo A in B, ki bosta javno objavljeni v občinskem glasilu Bistriški odmevi v roku 6 mesecev
po zaključku razpisa.
Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na posamezno prednostno listo upravičencev. Če posamezen udeleženec ne soglaša z odločitvijo v odločbi, se lahko v roku 15 dni po prejemu odločbe pritoži
na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. O pritožbi odloči v roku 30 dni Župan Občine
Ilirska Bistrica. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
Po rešitvi pritožb bo javno objavljen seznam upravičencev, ki jim bodo zagotovljena stanovanja. Z uspelimi upravičenci
bodo sklenjene najemne pogodbe za nedoločen čas in z neprofitno najemnino. Uspeli upravičenec, ki neupravičeno zavrne
dodeljeno stanovanje ali ki se na ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove, se črta iz seznama upravičencev.
Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo komisija ponovno preverila, če udeleženec razpisa še izpolnjuje merila za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem. V primeru bistvenih sprememb, ki vplivajo na upravičenost,
se lahko postopek obnovi in prosilca črta iz seznama upravičencev.
Dodatne informacije lahko dobite osebno v času uradnih ur na Občini Ilirska Bistrica, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, soba št. 10 (Tjaša Kalčič) in 7 (Dragica Kastelic Boštjančič), Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica ter na
telefonski št. 05-71 12 319 ali 05-71 12 320.
OBČINA ILIRSKA BISTRICA
BISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2012

VABILO
Občina Ilirska Bistrica in LAS za preprečevanje
zasvojenosti, v sodelovanju z Rokometnim klubom
Ilirska Bistrica, Košarkaškim klubom Plama Pur in
Športno kulturnim društvom Krt organizirata športno prireditev za mlade, ki bo potekala 26.5.2012
od 10. ure dalje v Športnem parku Nade Žagar v
Ilirski Bistrici.

pa med ekipami 4+1 za najmlajše ter ekipami 6+1 za
starejše. S podrobnimi pravili bodo otroci seznanjeni
na dan prireditve.

V okviru prireditve, ki je prvenstveno namenjena
osnovnošolskim otrokom se bodo otroci lahko
preizkusili v igranju košarke, rokometa in malega
nogometa (futsala). Otroci, ki se lahko prijavijo
za igranje katerega od navedenih športov, bodo
razdeljeni v dve skupini in sicer od 1. do 4. razreda
ter od 5. do 9. razreda. K sodelovanju vabimo tudi
ekipe srednješolcev in srednješolk.
Košarka se bo igrala na en koš, med ekipami trojk.
Mali nogomet se bo igral med ekipami 4+1, rokomet

Prijave zbiramo na:

Otroci bodo za sodelovanje dobili simbolične nagrade, najboljši pa tudi pokale. Za vse sodelujoče bomo
pripravili obrok hrane in osvežilno pijačo.

ZA ROKOMET:
Gordana Grubič,
e-pošta: g.grubic@gmail.com

ZA KOŠARKO:
Uroš Jenko,
e-pošta: jenkich15@hotmail.com

ZA MALI NOGOMET:
Vojko Kalc, e-pošta: kmnilbi@gmail.com

Potapljaško društvo MOLA vabi na

USPOSABLJANJE ZA
VODITELJA ČOLNA
• do 24m dolžine
(ne glede na moč in vrsto motorja)
Termin:
18., 19. maj 2012 v Ilirski Bistrici.
Cena:

Pogoj za opravljanje izpita je
starost 16 let.
Za prijavo in dodatne informacije
pokličite na tel: 031323481,
ali na e-mail: pdmola@gmail.com
BISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2012

OBČINSKI ODMEVI

180 €

(vključuje vse: izpit, upravno takso,
predavanja, literaturo,
izposoja navtičnega pribora).
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ZELENO JAVNO NAROČANJE

OKOLJE IN PROSTOR

Javno naročanje predstavlja 30 % BDP
držav po svetu in je zato dobro orodje
za zagotavljanje tako varstva narave
kot trajnostnega razvoja. Konec lanskega leta je slovenska vlada sprejela
Uredbo o zelenem javnem naročanju,
ki je prvi korak Evropske unije v okviru
pobud Združenih narodov za trajnostno
ravnanje človeške družbe z namenom
uravnovešanja proizvodnje in porabe
z nosilno zmogljivostjo Zemlje, saj se
v nasprotnem primeru človeštvu slabo
piše. Zeleno javno naročanje (s kratico
ZeJN) je proces, v okviru katerega javna
uprava naroča proizvode in storitve z
manjšim vplivom na okolje skozi celotni
življenjski cikel proizvoda ali storitve.

12

Biosferna območja, kakršno je Biosferno
območje Kras, s katerim upravlja JZ PŠJ,
so bila po vsem svetu ustanovljena v
okviru UNESCO-vega programa MAB kot
pionirska območja za uvajanje in preizkušanje trajnostnih praks. ZeJN je ena
od dobrih pobud na poti k trajnostnemu
razvoju naše družbe. Zato smo v petek,
13. 4. 2012, v parku Škocjanske jame,
izvedli drugi sklop predavanj, namenjenih
predstavitvi ZeJN javnim subjektom na
tem območju, njihovi seznanitvi s primeri
dobrih praks in skupni opredelitvi potreb
in možnosti za vzpostavitev pogojev, ki
bodo omogočili boljšo in lažjo implementacijo ZeJN.
Po uvodnem pozdravu direktorice JZ
PŠJ dr. Gordane Beltram je dvanajstim
udeleženkam, ki so se odzvale povabilu,
Uredbo o ZeJN povzela Nensi Iulita iz JZ
PŠJ. Sledila je predstavitev priporočil za
ZeJN ekoživil Anamarije Slabe iz Inštituta
za trajnostni razvoj, ki je med drugim
poudarila pomen informiranja in izobraževanja vseh vpletenih v JN o zdravju
tovrstnih živil in spodbujanju proizvodnje
tovrstne prehrane, ki varuje okolje in naravo. V Sloveniji imamo na trgu namreč 2
% ekoloških živil, vendar le 20 % od teh je
slovenskega izvora, od česar se jih od 80
do 90 % proda neposredno na kmetijah.
Sledila je predstavitev primera postopka
oddaje ZeJN za obnovo kotlovnice v vrtcu
Tezno Maribor, ki ga je vodila Služba za
javna naročila pri Mestni občini Maribor.
BISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2012

Alenka Tovornik je poudarila, da so z
nabavo 3,6-krat dražjega kotla na lesno
biomaso v primerjavi z novim oljnim
kotlom uspeli zmanjšati negativne učinke
na okolje in dolgoročno privarčevati.
Stroški goriva so sedaj v povprečju za
60 % nižji. Niz predavanj je zaključila
Nina Gornik iz Medobčinskega urada za
varstvo okolja in ohranjanje narave pri
Mestni občini Maribor, ki je predstavila
način organizacije ZeJN mesta Dunaj,
katerega rezultati desetletnih prizadevanj
se kažejo v zmanjšanju izpustov CO2 za
30.000 ton/leto, prihranku pri porabi
vode za 1,5 milijonov eur/leto, finančnem
prihranku za 17 milijonov eur/leto, zgledu
za javnost, spodbujanju inovacij, znižanju
cen za zasebne kupce, pozitivnih učinkih

na zdravje in dolgoročnih prihrankih.
V sklepni razpravi smo udeleženke nanizale prednosti, priložnosti, slabosti in ovire
uvajanja ZeJN v delo javnih organizacij,
se pogovorile o manjkajočih spretnostih,
znanjih in informacijah za učinkovito
uvajanje ZeJN v naše delo ter si zadale
nekaj skupnih ciljev za leto 2012. Prvega
smo že realizirale. Povezale smo se v
internetno skupino, ki si bo izmenjevala
vzorce izvedenih ZeJN in najrazličnejše
prepotrebne informacije in nasvete na
temo. Če se kot javna organizacija želite
pridružiti skupini, nam pišite na psj@psj.
gov.si.
Več o vsebinah in sklepih dogodka si
lahko preberete v poročilu dogodka na
portalu JZ PŠJ. III Darja Kranjc

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

ENERGETSKO SVETOVALNO PISARNO
ESP ILIRSKA BISTRICA
po predhodni najavi na tajništvu občine
tel. št. 05/71 12 300
(ob prijavi na obisk opišete teme razgovora)
Pisarna se nahaja v Domu na Vidmu, Gregorčičeva 2
in deluje
VSAK TOREK IN PETEK od 17. do 18. ure
Energetska svetovalca Miran PENKO in Samo HRVATIN
LEPO VABLJENI!

Na velikonočni ponedeljek, 09. 04. 2012,
smo se v organizaciji Zveze slovenske
podeželske mladine (ZSPM) odpravili na
večdnevni izlet po severnih evropskih
državah. Čeprav ima ZSPM na Primorskem
še slabo pokritost, se nas je nekaj Primorcev odpravilo z njimi. Po celonočni vožnji
z avtobusom smo si najprej v Mannheimu
ogledali tovarno John Deere. Sloga, d.
o. o., se je dogovorila, da smo si lahko
ogledali tudi proizvodnjo traktorjev. Poleg
muzeja, kjer smo si ogledali posamezne
faze napredka traktorjev do današnje
oblike, me je prijetno presenetila sama
proizvodnja. Tu lahko človek začuti nemški
red in disciplino. Za vsak vijak na traktorju
se ve, kdo ga privije. V sami hali proizvodnje je tudi tabla, kjer se sproti izpisuje,
kolikšna je dnevna norma proizvodnje
traktorjev in koliko jih imajo že sestavljenih. Delavnost in disciplina zaposlenih me
je začudila. Po dolgem ogledu proizvodnje
in kosilu je sledila vožnja do Kohlna, kjer
smo si končno lahko spočili. Ker nam je
vožnja spremenila bioritem, smo mu
seveda sledili in smo si pred spanjem
ogledali še mestno jedro ter največjo
gotsko katedralo na svetu.
Sledil je že tretji dan potovanja, ko smo
se po zajtrku odpravili na Nizozemsko in
si ogledali farmo z mlečno proizvodnjo.
Gospodar nam je predstavil nov hlev z
dvema DeLavalovima molznima robotoma. Kmet molze 180 krav in ima v lasti
48 aker površin, kar je enako 19,5 ha.
Površin ne obdeluje sam, temveč najema
zunanjo pomoč, v obsegu tega tudi nakr-

mijo živali enkrat dnevno. Polovico krme
mora dokupiti. Na farmi redi RH krave
s povprečno mlečnostjo 10.000 litrov v
laktaciji, zdržijo pa 5 laktacij. Trenutno
je cena mleka na Nizozemskem 0,34 €/l,
vendar cena pada. Na sami kmetiji smo
izvedeli, da ima kmet še eno farmo, nekaj
kilometrov oddaljeno od hiše, kjer redi
2.000 prašičev, in da ima Nizozemska odredbo, v kateri je predpisana oblika, način
gradnje in material za stanovanjske hiše.
Če je hiša zgrajena po predpisih, lahko
dobi gradbeno dovoljenje. Zato so vse
hiše na Nizozemskem enake.
Na Nizozemskem smo si ogledali tudi
5 ha velik rastlinjak, v katerem družina
vzgaja krizanteme. Sadike dobijo s
Tasmanije in iz Ugande. Pred leti so vsa
dela opravljali ročno, danes pa stroj sadike posadi, avtomatika meri vlago, svetlobo, temperaturo in hranila v rastlini,
stroji oblikujejo šopke z enakim številom
rož ter ga transportirajo iz rastlinjaka do
pakirnice. Edino ročno delo je pakiranj
rož, pobiranje rož ter rezanje vrhnjih
cvetov, saj ti poberejo preveč hranil. Z
rezanjem vrhnjega cveta dosežejo, da
ima rastlina vse cvetove enako velike. Ko

rastlina doseže višino 40 cm, ji odvzamejo svetlobo, saj krizantema potrebuje
vsaj 15 ur dnevno temo, da oblikuje cvet.
Škropljenju rastlin se izognejo tako,
da vzredijo 'dobre' insekte, ki požrejo
'slabe' (uši, parazite, plesni …). Rastline
izvozijo v Evropo, največ v Rusijo, Ukrajino, Poljsko, Španijo in Veliko Britanijo.
Po ogledu obeh farm smo se zapeljali v
Belgijo in se nastanili v Bruslju. Za ogled
nismo imeli časa, saj smo zvečer odšli na
pivo v znamenito lokalno pivnico, kjer
so presenetljivo prodajali tudi slovensko
pivo po 5,5 €. Zadnji dan smo že zgodaj
zjutraj odšli v parlament, kjer nam je
delo v parlamentu predstavil najprej
Milan Zver, nato še Mazej Kukovičeva. Tu
se nam je pridružil še avtobus Kmečkih
žensk iz Lenarta. Po predstavitvi smo
Zveru postavili kar nekaj vprašanj, ki
se jim je zelo diplomatsko izognil in
do odgovorov nismo prišli. Kosilu v
parlamentu je še sledila okrogla miza
oziroma konferenca na temo vključevanja mladih v kmetijstvo. V sami diskusiji
smo Slovenci aktivno sodelovali. Zasedli
smo skoraj polovico dvorane in mislim,
da smo se predstavili Evropi.
Zvečer smo utrujeni sedli na avtobus
in sledila je 14-urna vožnja nazaj v
Slovenijo. Upam da bom imela možnost
še kdaj obiskati evropski parlament in
kakšno nizozemsko kmetijo; želim si, da
bi se začeli tudi primorski mladi povezovati med seboj, kot to počnejo mladi
predvsem na Dolenjskem in Štajerskem.
III Špela Sedmak
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GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN TURIZEM

KO SLOVENCI ZASEDEMO PARLAMENT V BRUSLJU
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GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN TURIZEM

POMLADANSKI IZLET BISTRIŠKIH KMETOV
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Ponovno smo se zbrali kmetje iz Ilirske
Bistrice in se v soboto, 31. marca, odpravili na izobraževalno-zabavni izlet z dvema
kombijema. Zjutraj smo si najprej ogledali
predelavo motorjev na rastlinsko olje pod
gradom Jable. Zaposleni na Kmetijskem
inštitutu Slovenije, Verbič, Godeša in Poje,
so nam prijazno predstavili, kako lahko tudi
doma pridobivamo iz oljne ogrščice oljne
pogače za prehrano živali ter rastlinsko olje
za gorivo. Predstavili so nam različne načine
zmanjšanja porabe goriva v kmetijstvu ter
nas naučili, kolikšen nagib je potreben, da
se traktor prevrne. Spoznali smo lahko razliko med statičnim nagibom, ko so 'prevrnili'
manjši traktor slovenske izdelave – AGT, in
dinamičnim nagibom – videli smo, kako

se to zgodi v naravi. Po pogostitvi smo si
ogledali še hleve in živali na posestvu Jable.
Sledil je dveurni ogled Arboretuma Volčji
potok, kjer se je zaključevala razstava
kaktusov in pričela razstava orhidej. Po
obilnem kosilu smo kalorije porabili na prenovljenem kmetijsko-gozdarskem sejmu v
Komendi. Organizatorji so privabili zares
lepo število razstavljalcev in ogleda smo se
razveselili tudi vsakoletni obiskovalci sejma.
Kot običajno smo lahko velikost strojev le
občudovali in sanjali, kako bi bilo, če bi bilo
…
Zvečer smo se, utrujeno od prehojenih poti,
polni novih znanj in idej, odpravili proti
domu ter se poslovili z željo, da ponovimo
izlet. III Špela Sedmak

AKCIJA
Motorno olje Valvoline
DURABLEND 10W-40

24,90€

1,45€

ILIRSKA BISTRICA

ROKAVICE
0,86 €
za par

4L+1L GRATIS

ob nakupu 4L dobite
1L zastonj

Letni vitrex
Vonj smreke

AGROCENTER Žabovca

25,50€

olje TRATOL

Petrol AGROTRAK

za motorne kosilnice

univerzalno olje
za traktorje

39,40€

7,40€
1L

10L
Akcija traja od 20.04. do 20.05.2012
oz. do razprodaje akcijskih zalog.
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(39-47)
zelo kvalitetni, antistatic,
nedrseči podplat

49,90€
akcija traja od 1.04. do 31.06.2012
oz. do razprodaje zalog

PO KAKOVOSTNE
DOMAČE PROIZVODE
NA SEJEM
V Ilirski Bistrici je vsakega prvega in
šestnajstega v mesecu sejem na Placu,
kot pravijo domačini mestnemu trgu.
Sejem privabi ljudi od daleč in blizu. To
je tudi kraj za obujanje spominov iz preteklosti. Na bogato obloženih stojnicah
živinorejci ponujajo kakovostne mlečne
izdelke. Potrošnikom nudijo ovčje in
kozje izdelke, kot so sir, skuta, sirotka
in drugo. Kot nam je povedala Rudijeva
življenjska sopotnica, kakovosten in
okusen sir ter druge proizvode delajo iz
mleka, ki ga dajejo ovce pasme istrska
plamenka. Vse bolj cenjen proizvod je
ovčja sirotka, ki poleg okusa pozitivno
vpliva na prebavne organe. Na tržišču je
vsakemu žepu pristopna. Kilogram sira
je sedemnajst evrov, skuta pet evrov, za
sirotko pa je potrebno odšteti en evro. S
prodajo so zadovoljni, saj gredo vsi proizvodi hitro v promet. III Petar Nikolič

DRUŠTVO VEZI SE PREDSTAVI NA VELIKONOČNI PRIREDITVI 2012
Kulturno športno društvo Koseze je v
sodelovanju z Občino Ilirska Bistrica organiziralo razstavo Velikonočna prireditev
2012. Razstava je bila na ogled od sobote,
31. 3. 2012, ko je potekala otvoritev, do
srede, 4. 4. 2012. Prireditev je posnela
lokalna televizija TV Galeja, prispevek se
bo predvajal na TV Galeja (Ilirska Bistrica)
in TV Studioproteus (Postojna).
Te prireditve smo se udeležili tudi člani
Društva Vezi. Na promocijski stojnici
smo predstavljali izdelke z velikonočnimi motivi (pirhe, magnetki, skledice,

voščilnice …), ki nastajajo v programu
Sončni tobogan – mreža kreativnih
delavnic, ki se izvajajo v dnevnih centrih
v Ilirski Bistrici, Štorjah in Štanjelu.
S sodelovanjem na prireditvah v lokalni
skupnosti ter s povezovanjem z različnimi organizacijami delujemo na prepoznavnosti dejavnosti društva, ki stremi
k ozaveščanju širšega okolja o področju
duševnega zdravja v skupnosti.
Zahvaljujemo se KŠD Koseze za povabilo, zahvalo za sodelovanje in lično
darilce. III Barbara Uljan, dipl. soc. del.

BISTRIČANI OBISKALI FERARRO
V organizaciji TD Bistrc so se tekači
namesto v bližnjo Sežano, odpravili
v Ferarro ter tam odtekli maratonsko
in polmaratonsko razdaljo. Večina
se je spoprijela z krajšo razdaljo,
rezultatsko je bila najuspešnejša
Tatjana Črnigoj, ki je v svoji starostni
kategoriji dosegla šesto mesto. Svoj
prvi polmaraton je odtekel Matjaž
Kešanski.
Nekateri člani so se prejšnji dan
udeležili akcije »Očistimo Slovenijo«
III RK

ZA IZDELKE SIMBOLIČNA NAGRADA

OBČINSKI ODMEVI

Varovanci Vzgojno delovnega centra
Koper - enota Ilirska Bistrica, na čelu
s predstavnico VDC Sonjo Munih, so
poleg ostalih dejavnosti uspešni mojstri
v izdelovanju različnih predmetov iz
keramike, papirja, tekstila ipd. Izdelki
iz VDC vsakega prvega in šestnajstega
v mesecu najdejo svoje mesto na
tržnici, na bistriškem placu, za prodajo izdelkov skrbijo varovanke Tinka
Boštjančič (na sliki) iz Ilirske Bistrice in
Bernarda Vrh iz Dolnjega Zemona. Po
besedah predstavnice VDC se zaslužek
od prodanih izdelkov razdeli osebam,
ki so stvar izdelale. Varovanci od
svojih izdelkov lahko zaslužijo nagrado
od 5 do 100 evrov. III Petar Nikolič
BISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2012
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DEJAVNI V DRUŠTVU INVALIDOV ILIRSKA BISTRICA

Udeleženke delavnice ročnih spretnosti

ODMEVI IZ NAŠIH KRAJEV

Kar delovno smo zakorakali v to leto. Po
programu, ki smo ga sprejeli na zboru
članov v februarju, uspešno nadaljujemo z različnimi aktivnostmi.
Tako smo ob osmem marcu v dvorani
Doma starejših občanov v Ilirski Bistrici
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predstavili stanovalcem literarna dela
učencev na temo invalidnosti. Prav
tako je v marcu pod mentorstvom
Renate Mežnar skupina desetih članic
obiskovala delavnico ročnih spretnosti.
Izdelovale so različno cvetje iz korald in
izdelke prikazale na velikonočni razstavi
ročnih del v Kosezah.
Do aprila smo poslali po programu
»ohranjevanje zdravja« v ustrezna
zdravilišča že 13 članov, dva pa na rehabilitacijo v zdravilišče Topolšica. Prav
tako se je v tem času brezposelni invalid
udeležil usposabljanja za aktivno življenje in delo, kjer je lahko koristil tudi
ustrezno brezplačno pravno pomoč. V
aprilu smo prisluhnili tudi predavanju
zastopnice bolnikovih pravic na sedežu
našega društva.
Tople pomladne dni smo izkoristili za
rekreativno telovadbo v naravi in za
pohod na sveto Katarino pri Novokračinah. Smo pa tudi v aprilu soorganizator
vsakoletnega pohoda za zdravje po
Kettejevi poti. Pa tudi naše nemočne
invalide smo obiskali in jih simbolno
obdarili.
Tudi športniki našega društva niso
mirovali. Strelci so se že pomerili na
območnem tekmovanju, zmagovalec
Slavko Mahne pa tudi na državnem
tekmovanju v organizaciji Zveze za šport

invalidov.
V društvu posvečamo veliko pozornost
ohranjevanju zdravja in osveščanju za
zdrav življenjski slog. Tako bomo v maju
prisluhnili predavanju dr. Jadranke Vrh
Jermančič, soustanoviteljice skupine
za samopomoč žensk z rakom dojke. V
sodelovanju z zdravstvenim domom pa
bomo predzadnjo sredo v maju preventivno merili članom krvni tlak.
Ne smemo pozabiti na izlet v tem mesecu. Preko sto članov se je odločilo,
da si tokrat ogledamo narodni park na
Brionih.
V maju bodo lahko naši člani rekreativno
balinali na baliniščih BK Ilirska Bistrica,
ženska in moška balinarska ekipa pa se
bo pomerila na območnem tekmovanju
v balinanju, tokrat v organizaciji MDI
Sežana.
Že v začetku junija pa bodo naši balinarji
organizator prijateljskega balinarskega
srečanja, na katerega povabimo preko
20 balinarskih ekip invalidskih društev
notranjske in obalno-kraške regije. To
športno srečanje je že tradicionalno in
je namenjeno obeležju našega občinskega praznika in dneva državnosti. Ta
druženja so prijetna in koristna in te
prijateljske vezi so tudi pomemben del
humanitarnega poslanstva. III Jožica
Žibert, predsednica

TEMEN ŽAR PRETEKLOSTI

zelooo »zanimive«, sladke ter prepovedane stvari, ki pa so
pozneje v duši vzbujale vedno grenko-sladko kesanje, in v
leta, ko je bil zadnji sedež avtomobila precej bolj mehak od
zdajšnje vedno enake zakonske postelje.III MV

TEMEN ŽAR PRETEKLOSTI
(J. in B. Jurjevčič / M. Vrh / J. in B. Jurjevčič )
Ni vedno lahko si v srcu priznati
napake mladosti, kot tisti večer,
ko stal je pred vrati, z rožo in vinom,
v meni budil je le strast in nemir.
Bila sem premlada in nisem mu rekla:
»Počakaj no malo, prezgodaj je še.«
V očeh pa sem brala vse tiste poglede,
ki čuti na sebi jih mlado dekle.
Izgubljena čast in sanje
v tisti noči kdaj skeli,
ko bridkost mi gre v spoznanje,
temen žar preteklosti.
Izgubljena čast in sanje,
čas ne vrne mi nazaj,
kar nekoč bi možu dala,
izgubila sem tedaj.
Le jutro prinaša mi sled bolečine,
v stare spomine se znova zaprem,
minila mladost bo in mnoge še zime,
ti nisi bil Pravi, žal danes to vem …
BISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2012
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Naša življenja so vedno sestavljena iz različnih poti, a le »za
nazaj« je vsakdo lahko »pameten«. Seveda pa so vedno najlepša leta tista mlada, ko se življenje šele odpira v vseh svojih
skrivnostih, ko se otroci začnejo igrati »zdravnike« in ko je
še veliko stvari nejasnih, neraziskanih in zanimivih. Takrat se
zelo rado zgodi, da se skupaj slučajno dobita dva človeka, ki
sploh nista za skupaj, a vendar neke nerazložljive sile narave
in zgolj telesna privlačnost napravi to, kar običajno župnik in
mama strogo odsvetujeta vsaj do poročne noči. Seveda so
časi naših dobrih in baje krepostnih babic že davno minili,
a vsaj »uradno« naj bi sleherna bela nevesta tudi dandanes
opravičevala svojo belo barvo poročne obleke. Kako zelo
so te zadeve nepravične in neenake v primerjavi z našim
moškim svetom, pa ni treba komentirati.
O takšnih globokih in večini običajnih ljudi tabu temah
je seveda mnogo težje pisati družbeno sprejemljiva in
dobra glasbena besedila, v primerjavi z recimo besedili o
rožicah na pomladnem domačem vrtu in sončecu, ki sije
izza oblakov; a če se uporabi pravi način in prave besede,
tudi to seveda gre.
V spodnji »globoki« valček so se takoj, ko je nastal, močno
»zagledali« vsi člani mladega ansambla Jurčki iz Horjula
pri Vrhniki ter ga pred kratkim izdali na svojem novem, že
drugem albumu z naslovom Čas. Verjamem, da bo ob njem
tudi marsikatera srečno poročena ženska v mislih odplavala
v leta tistih prvih zaljubljenosti, v leta, ko so se še dogajale
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Pred zdraviliščem z Bogdanom in Ivico – pevcema Primorskih fantov
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Za nami je prvih šest mesecev uspešnega
društvenega dela. Poleg redne telesne vadbe, ki pod vodstvom posebej usposobljenih
vaditeljic poteka dvakrat tedensko v Ilirski
Bistrici, Trnovem, Podgradu, Pregarjah,
Jelšanah, Knežaku in Kuteževem, smo
zimsko obdobje izkoristili še za številna
druženja vseh osmih skupin pa tudi za nova
spoznavanja področij izboljševanja zdravja.
Vseh osem skupin se je najprej zbralo na
prednovoletnih srečanjih in ob dnevu
žena, skupno pa je bilo tudi pustovanje v
Gostišču POTOK.
Naslednji del programa je bil namenjen
področju zdravja. V času zimskih šolskih
počitnic sta dve skupini obiskali Center za
medicinsko revitalizacijo, ki je v zaključni
fazi ustanavljanja v Trnovem in ga vodi
naš rojak dr. Nikola Krstič iz družbe MIC
Mengeš. Strokovna ekipa nam je predstavila nove pristope pri preprečevanju in

učinkovitem ohranjanju dobrega zdravja,
zlasti bolnikov s težavami srca in ožilja,
nas postregla in odgovarjala na naša
vprašanja. Predstavili so nam tudi njihovo
zadnjo strokovno knjigo in nam predstavili
načrte v zvezi z razvojem dejavnosti, ki bo
potekala prav na tukajšnji lokaciji. Vseh
60 obiskovalcev je bilo zelo zadovoljnih s
prisrčnim srečanjem.
Za zainteresirane člane je društvo nabavilo
po ugodnih cenah tudi večje število novejših in po veljavnih predpisih registriranih
merilnikov krvnega tlaka, saj je redno
spremljanje vrednosti krvnega tlaka pogoj
za aktivno sodelovanje praktično v vseh
programih društva.
V tednu od 18. do 25. marca je bilo 34
članov vključenih v poseben enotedenski program Šole zdravega življenja in
rehabilitacije, ki ga za koronarne bolnike
tradicionalno ponuja in organizira Zdravi-

Vabilo na srečanje skupine Spominčica
Za nami je uvodno aprilsko srečanje skupine Spominčica, na katerem je asist.
Tatjana Cvetko, dr. med., spec. druž. med., predstavila prve znake bolezni in
osnovne usmeritve ter napotke za svojce. Naslednja srečanja za pomoč svojcem,
ki skrbijo za bolnike z demenco, bodo potekala vsako 1. sredo v mesecu, ob 18.
uri, v večnamenskem prostoru Doma starejših občanov Ilirska Bistrica. Lahko
pridete vsi, ki imate vprašanja, skrbi ali stiske, povezane z oskrbo dementnih;
skupaj bomo poiskali odgovore. 9. maja bo v ospredju tema Vrste in vzroki
demenc.
Kontakt: Vesna (070 550 578), Nadja (041 275 172).
Vljudno vabljeni!
BISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2012

lišče Šmarješke toplice. Zdravilišče nam je
omogočilo brezplačni avtobusni prevoz
do Šmarjeških Toplic in nazaj ter poskrbelo
za izredno pester in dobro voden tedenski
program. Dvakrat dnevno smo organizirano telovadili, vsak dan smo opravili pohod
z nordijsko hojo, imeli smo dve delavnici
s področja ohranjanja zdravja, delavnico
o zdravi prehrani s kuharskim tečajem,
delavnico o uporabi zelišč ter veliko
družabnih aktivnosti (kviz znanja, ogled
znamenitosti okolja itd). Večina udeležencev je opravila tudi zdravniške preglede in
predpisane fizioterapevtske storitve.
Druga skupina dvajsetih članov in članic
se je v istem tednu udeležila vseslovenske
akcije Očistimo Slovenijo. V soboto, 24.
marca, smo se zbrali na Črnih njivah in
prečesali traso načrtovane Srčkove poti,
ki jo bomo uradno odprli ob dnevu srca
v septembru letos. Počistili smo okolico
ceste vse od Črnih njiv do studenca Pod
klobukom ter nazaj skozi gozdne poti do
križišča za Ahec. Skupaj smo zbrali deset
vreč odpadkov in preko koordinatorjev
akcije poskrbeli za njihov odvoz.
Da ne bi nazadovali tudi v strokovnem
smislu, smo v soboto 14. aprila za vseh
deset vaditeljic društva organizirali supervizijo pooblaščene supervizorke prof.
Polone Pokleka. V prostorih Samostana
v Trnovem so vaditeljice pod strokovnim
vodstvom ocenile svoje dosedanje delo
ter spoznavale nove vaje in smernice za
delo s starejšimi koronarnimi bolniki. III
Koronarno društvo Ilirska Bistrica

št. 3 III leto 5
Ilirska Bistrica,
08. 05. 2012
Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. člena
Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95,
18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) na predlog Odbora za stavbna
zemljišča, stanovanja in poslovne prostore sprejetega na 8. seji
z dne 13.02.2012, na 11. seji dne 12.04.2012, sprejel naslednji

II.
Sklep stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnih objavah
Občine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški odmevi.
Številka: 478-13/2011
Datum: 12.04.2011

ŽUPAN
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc l.r.

SKLEP
I.
Zemljišče parc. št. 1166/39 k.o. Velika Bukovica – pot v izmeri
780 m2 se izloči iz javnega dobra in na njej vpiše lastninska
pravica na Občino Ilirska Bistrica.

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. člena
Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95,
18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave
časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in na predlog sklepa Odbora
za stavbna zemljišča stanovanja in poslovne prostore, sprejetega
na 9. seji z dne 10.4.2012, na svoji 11. seji dne 12.4.2012 sprejel
naslednji

II.
Sklep stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnih objavah
Občine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški odmevi.
Številka: 46502-0001/00-230
Datum: 12.4.2012

ŽUPAN
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc

SKLEP
I.
Zemljišči parc. št. 2578/12 – cesta v izmeri 724 m2 in parc.
št. 2578/16 – cesta v izmeri 20 m2 k.o. Trpčane, se izločita iz
javnega dobra ter se pri njiju vpiše lastninska pravica na Občino
Ilirska Bistrica.

BISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2012
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KAKO DO SMRTI OSTATI ZMEREN PIVEC
Po pameti ga pijmo,
da glavce ne zgubimo!

SOCIALNO VARSTVO IN ZDRAVJE

(ljudska)

20

Večina Slovencev zmerno pije in najbrž ne bi nihče rad postal
alkoholik. Zmernega pitja tudi nihče ne brani, strah nam
vzbuja le zato, ker je bil vsak današnji alkoholik nekoč zmerni
pivec. Kako hitro se to zgodi pri posamezniku, je neznano,
vemo pa, da se razvije drugače od človeka do človeka. Čas,
ko človek začne piti, pa do »izbruha bolezni« – odvisnosti od
alkohola, je dolg od nekaj mesecev pa do nekaj desetletij. V
tem času je vsak alkoholik zmeren pivec.
Večina pivcev alkohola ne postane alkoholikov, kako pa ostati
zmeren pivec do smrti, je bistveno vprašanje. Večinoma ljudje
drvijo v alkoholizem brez glave in srca, veliko je pametnih in
čustvenih ljudi, ki niso abstinenti, živijo pa zdravo, urejeno
in osveščeno življenje in niso v kaki posebni nevarnosti pred
alkoholom.
Izrek brez pameti in brez srca – zaradi katerih je človek –
človek. Prisluhnimo tej človeški pameti in srcu in hitro bomo
imeli nekaj najvažnejših pravil za zmerno pitje. Med glavnimi
je požrešnost: »Jejmo in pijmo!« Zelo nejasno je, kje so meje,
in danes je pretiravanje v jedi in pijači ena največjih nadlog v
razvitih deželah, človek postane suženj svojega telesa, ko ga
pretirano hrani s hrano in pijačo – na račun kopičenja zalog
pod kožo in alkoholnega užitka prodaja svoje srce in prodaja
svojo pamet, ki jo v omami ne more uporabljati (alkohol
množično uničuje možganske celice).
1. pravilo: Bodi zmeren,srce in pamet sta dragocenejša kot
pivski užitek ali prepoln želodec.
Pregovor pravi: »Požrešnost pogubi jih več kakor kuga, glad
in meč!«
2. pravilo: Ne pij, kadar si v zagati ali notranji stiski. To je
beg pred stvarnostjo v omamo –človek si, poprimi se z njo!
Stvarno življenje, ki ga mora vsak od nas živeti dan za dnem,
predstavlja za nas velike zahteve, težke naloge, velike napore,
težave, negotovosti, dvome, poraze, izgube. Nekateri primejo za steklenico in v omami se jim zdi, da so pogumnejši s
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spoprijemanjem z življenjem. S tem ničesar ne rešimo. Če je
človek v notranji stiski, je zelo zdravilen naravni napor – pusti
vse in pojdi na dolg in naporen pohod v naravo.
3. pravilo: Ne pij, če te mika cenen pivski užitek. Potrudi se
za zdrave radosti, ki jih v življenju ne manjka. Kako si ljudje
želimo sreče! Vsi trenutki v življenju so nam lahko kot nagrada, ki nas napolnijo z novimi močmi. Vsakdo ima na tisoče
drobnih trenutkov sreče, ki jih je treba skrbno negovati (delo,
šport, drobne sreče s soljudmi, pozornost, nežnost, lepota
narave, glasba, knjiga, kultura ...). Nekateri pa ne najdejo
veselja v teh stvareh in uberejo bližnjico – v omamo – in tu
doživljajo užitek, ki je varljiv.
4. pravilo: Ne navadi se gasiti želje z alkoholno pijačo – telo
potrebuje tekočine, ne strupa.
Človeško telo potrebuje tekočino – vodo, alkohol je zanj
strup. Navada je, da ob telesnih naporih izgubljamo tekočino
in jo nadomeščamo s pivom, vinom ... Steklenica piva pogasi
žejo, nadomesti mu tekočino v telesu, alkohol, ki pa se je ob
tem vtihotapil v telo, se potrpežljivo loti jeter. Steklenica piva
ni seveda še nič nevarnega, nevarno pa je, da se usta kmalu
navadijo na okus in človek ima občutek, da se s pivom bolj
odžeja kot s kako drugo tekočino.
5. pravilo: Ne pij močnih alkoholnih pijač in ne pij na prazen
želodec. Prebavila izredno naglo vsrkajo alkohol in ga s krvjo
razpošljejo po vsem telesu. To se začne v ustih, nadaljuje v
žrelu, želodcu in dvanajsterniku, če pa je želodec prazen, je
postopek vsrkavanja veliko hitrejši.
Kaj torej dosežemo pri pitju na prazen želodec? 1. Vsrkavanje
alkohola gre izredno hitro in velika količina gre takoj po telesu
in človek je hitro pijan. 2. Alkohol draži sluznice, če pride v
prazen želodec – posledice so vnetja sluznice, rane oz. čiri.
6. pravilo: Takoj se umakni iz pijane družbe! Ljudje, ko so
rahlo opiti, postanejo vsiljivi in sogovornika posiljujejo s
pijačo. Še posebno je neznosna in vsiljiva večja druščina
pijanih. Zelo neprijetno je človeku, ko se znajde v taki družbi
in išče nešteto izgovorov, da ne seže po alkoholu, vendar je
neuspešno – zato zapusti sogovornika.
7. pravilo: Spoznaj sebe in alkoholizem ter imej odprte oči

SUBVENCIONIRANI PREVOZI PO OBČINI
TUDI V LETU 2012

LOKALNA AKCIJSKA
SKUPINA
OBČINE ILIRSKA BISTRICA
vabi na ogled gledališke igre (komedije) na temo zasvojenosti, izvajalca igralske skupine Harije, z naslovom

»ZGLEDNA DRUŽINA«,
avtorice Jadranke Boštjančič,
12.05.2012 ob 20.00 uri
v Dvorani doma na Vidmu.
Ogled gledališke igre je brezplačen.
Vljudno vabljeni!
Literatura:
J. Ramovš: Boj za življenje družine
J. Ramovš: Alkoholno omamljen
V. Hudolin: Alkohološki priročnik
J. Rugelj: Pot samouničevanja
A. Perko: Samopodoba ljudi v stiski
L. A. Duval: Otrok, ki se je igral z luno
A. Može: Alkoholizem
K. Nadrag: Utopljene sanje
Vsi, ki ste pripravljeni stopiti na novo pot, pot brez alkohola, ste vabljeni na individualen razgovor in nato na potek
odvajanja.
Delovanje skupine zdravljenih alkoholikov
Skupina deluje v prostorih zdravstvenega doma Ilirska Bistrica
vsak ponedeljek:
1. skupina: od 17.00 – 18.00
2. skupina: od 18.00 – 19.00
Vodja skupine terapevtka Jasmin Tomažič

TEDEN RDEČEGA KRIŽA
od 8. do 15. maja 2012

Spoštovane občanke in občani!
Obveščamo Vas, da v letu 2012 nadaljujemo z izvajanjem
projekta Subvencioniranih prevozov po Občini Ilirska
Bistrica, ki ga v celoti financira Občina Ilirska Bistrica.
Omenjeni projekt občanom omogoča možnost prevoza iz
vasi v mesto IL. Bistrica najmanj enkrat tedensko.
Za vse dodatne informacije lahko pokličete na CSD Ilirska
Bistrica, ki je zadolžen za izvajanje projekta, in sicer po tel.
št. 05/711 01 40 (Vivjana Dekleva).
							
CSD Ilirska Bistrica

Vabimo vas na dogodke:
v sredo, 9.5.2012 na Dan odprtih vrat v Dom upokojencev
od 9. do 12. ure – meritve krvnega tlaka, sladkorja in
holesterola
v soboto, 12.5.2012 v Dom na Vidmu
• Razstava Rdeči križ danes in jutri, delitev promocijskega
gradiva
• od 18. ure naprej – »PODARIMO IZ SRCA« zbirali bomo
prispevke za nakup hrane
Rdeči križ Ilirska Bistrica
BISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2012
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za »črno kroniko« njegovih posledic okrog sebe. Pitje je za
šoferja nespametna nevarnost za nesrečo. Pitje je za človeka
večja nevarnost kot vožnja za voznika. Če pride do nesreče –
alkoholizma, se ne poškoduje samo imetje in telo, ampak se
razčloveči ves človek in uniči sožitje z bližnjimi. Za »varnost«
pri pitju nam ne bo poskrbel nihče.
Sami si moramo postaviti meje in predpise in jih tudi sami
nadzirati pri izvajanju. Spoznati moramo samega sebe, alkoholizem in posledice alkoholizma. Vsa ta spoznanja privedejo,
da se človek sam obvaruje pred neizmernim pitjem, pa tudi
do alkoholikov ne bo napadalen in nestrpen, ker mu bo jasno,
zakaj so takšni in da ne morejo drugače, razen če jim ne
pomagamo z zdravljenjem.
Če se boste držali teh pravil, se ne boste nikoli opili in ni se
vam treba bati, da bi iz zmernega pitja prešli v odvisnost.
Slovenci smo gostoljuben narod in ta lastnost nam je lahko v
ponos. Kje se človek počuti lepše kot v dobri domači družbi?
Od nekdaj so se sorodniki in prijatelji shajali na skupnih
praznovanjih, se tu srečevali, spoznavali in medsebojno
bogatili. Ta srečanja so jim prinašala radost, veselje, dobro
voljo, bila so jim v sprostitev in veselje. Seveda pa so pri takih
praznovanjih tudi jedli in pili – ne pa pijančevali. Kdor se sreča
z ljubljenimi ljudmi, ga srečanje osrečuje, ne pa spodbuja v
dolgčas in omamo.
Tudi danes se radi obiskujemo in proslavljamo, toda bahato
ponujamo izbrana jedila in vsiljujemo pijačo (viski, razni
tuji likerji ...). Če bi kdo zahteval brezalkoholno pijačo, bi se
gostitelj počutil »užaljeno«. Pogovarjamo se o službi, plačah,
materialnih vrednotah in o vsakodnevnem pehanju.
Raje se družimo ob petju, kakšni šali in v dobrem razpoloženju poslušajmo drug drugega. Malomeščanska družba,
ki je skrivljen nadomestek gostoljubnosti in družabnosti, je
nevarna priložnost za alkoholizem. Zato ne pozabi na pristna
domača praznovanja in družabna srečanja, kjer vlada veselje,
pesem in radost druženja.
Zato vam želim z alkoholom: Na zdravje!
KONEC III Terapevtka Jasmin Tomažič
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DOGODKOV
2. maj,
SVETOVNI DAN
ASTME

5. maj,
MEDNARODNI DAN
BABIC
MEDNARODNI DAN
HIGIENE ROK
8. maj,
MEDNARODNI DAN
RDEČEGA KRIŽA
10. maj,
SVETOVNI DAN
GIBANJA
SVETOVNI DAN
MOŽGANSKE KAPI
12. maj,
MEDNARODNI
DAN MEDICINSKIH
SESTER
13. maj,
SVETOVNI DAN
HIPERTENZIJE
15. maj,
SVETOVNI DAN
DRUŽINE
SVETOVNI DAN
PODNEBNIH
SPREMEMB
19. maj,
SVETOVNI DAN
HEPATITISA
22. maj,
SVETOVNI DAN
BIODIVERZITETE
28. maj,
SVETOVNI DAN
SONCA
31. maj,
SVETOVNI DAN
ŠPORTA
SVETOVNI DAN
BREZ TOBAKA

TEMA MESECA
SRČNI ZASTOJ – LAHKO
SE ZGODI TUDI VAM ALI
VAŠIM BLIŽNJIM
Simon Korošec, dr. med., specialist interne medicine
Inštruktor Evropskega združenja za oživljanje (ERC)

V

Sloveniji povprečno trije ljudje na dan doživijo srčni zastoj. Pri
odraslih je zanj najpogostejši vzrok akutni miokardni infarkt, z
drugim imenom tudi akutni koronarni sindrom ali koronarna bolezen
srca. Pri tej bolezni pride do nenadne zamašitve koronarne ali venčne
arterije, ki prehranjuje srce. To je dramatičen dogodek, saj srčna mišica
utrpi pomanjkanje kisika, kar posledično privede do srčnega zastoja.
Pri srčnem zastoju so ključne prve minute. Človeško telo ima ob srčnem zastoju dovolj kisika le za 4 minute, nato se zaradi pomanjkanja
prične okvara možganov. Po 10-ih minutah pride do nepopravljivih
okvar možganov s trajnimi posledicami. Nujna medicinska pomoč
pogosto pride prepozno, zato so te okvare že nastopile. Pomoč laikov
oziroma očividcev, ki so prisotni pri bolniku s srčnim zastojem, je torej ključna. Vsak odrasel bi moral znati nuditi prvo pomoč ob srčnem
zastoju. Evropsko združenje za oživljanje vsakih pet let izda navodila
oziroma smernice za oživljanje. Zadnja posodobitev smernic je bila
leta 2010, kjer so bila podana navodila za temeljne postopke oživljanja
oziroma za prvo pomoč ob srčnem zastoju.
Pri srčnem zastoju se bolnik zgrudi in obleži brez znakov življenja.
Očividec lahko preveri odzivnost bolnika tako, da ga strese in ga pokliče. V kolikor ni odziva, mora poklicati pomoč, v Sloveniji je to običajno
center za obveščanje na številki 112. Potrebno je jasno navesti podatke o tem, kje se nahajate in kaj se je zgodilo, da ne pride do nepotrebne izgube dragocenega časa. Potem ko smo poklicali pomoč in bolnik
ne kaže znakov življenja, pričnemo z oživljanjem.

V navodilih za oživljanje iz leta 2010 izvajamo zunanjo masažo
srca in umetno dihanje v razmerju 30:2, torej 30 stiskov prsnega
koša in 2 vpiha. V kolikor imajo laiki pomisleke, umetnega dihanja
ni potrebno izvajati, dovolj je zunanja masaža srca, ki jo v tem
primeru izvajamo neprekinjeno. Zunanjo masažo srca izvajamo
tako, da položimo roki na sredino prsnega koša bolnika. Desničar
položi desno roko pod levo in s peto dlani izvaja stiske prsnega
koša do globine 5 do 6 centimetrov. Pri levičarjih naj bo spodaj
leva roka. Prsti rok so lahko sklenjeni ali pa ne. Po 30-ih stiskih
prsnega koša izvedemo dva vpiha usta na usta, tako da zajamemo
sapo, kot to storimo pri svojem normalnem vdihu. V kolikor sta
očividca (reševalca) dva, lahko en izvaja zunanjo masažo srca
in drugi vpihe. Želeno je, da se zamenjata na 2 minuti. Zunanja
masaža srca je namreč naporna in se hitro utrudimo, zato

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

postajajo stiski prsnega koša nezadostni, izvajanje masaže pa
nepravilno. Reševalec, očividec oziroma laik izvaja oživljanje do
prihoda ekipe nujne medicinske pomoči.
Na oddelkih za intenzivno zdravljenje dnevno srečujemo bolnike, ki so preživeli srčni zastoj. Ugotovitve so zelo zaskrbljujoče, saj
opažamo, da največkrat ne dobijo pomoči v prvih minutah, ko je
ta najpomembnejša. Nadvse pomembno je, da bolnik dobi pomoč
ob srčnem zastoju takoj, to pomeni s strani sorodnikov, očividcev
oziroma laikov, ki so priča zastoju. V kolikor te pomoči bolnik ni deležen, mu ne pomagajo niti najmodernejše aparature, ki jih imamo na
intenzivnih oddelkih. Srčni zastoj lahko taki bolniki preživijo, vendar
se nikoli ne zbudijo, saj je okvara možganov dokončna. Po srčnem
zastoju lahko bolnišnico zapusti le nekaj odstotkov bolnikov. Boljše
preživetje bolnikov lahko dosežemo s promocijo temeljnih postopkov oživljanja v šolah, delovnih organizacijah ter preko sredstev
javnega obveščanja in spleta. Znanje oživljanja pa je potrebno tudi
obnavljati, saj se navodila oziroma smernice spreminjajo. In ne pozabite, lahko se zgodi tudi vam ali vašim bližnjim.

Fotolia
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rogram Združenih narodov za okolje je 22. maj razglasil za mednarodni dan biotske raznovrstnosti v spomin na začetek veljavnosti Konvencije o biološki raznovrstnosti, ki je bila sprejeta v Riu de
Janeiru 5. junija 1992. V veljavo je stopila 29. decembra 1993. Povod
za sprejetje konvencije je bilo vse hitrejše zmanjševanje biotske raznovrstnosti, ki je v veliki meri posledica dejavnosti človeka. Poudarja
predvsem ohranjanje biotske raznovrstnosti in situ in ex situ ter trajnostno rabo njenih sestavin in genskih virov. Slovenija, za katero so v
sklopu konvencije pomembna predvsem določila o varstvu narave in
biološki varnosti, je konvencijo ratificirala 16. maja 1996 z Zakonom o
ratifikaciji Konvencije o biološki raznovrstnosti. S sprejetjem zakona
so določila konvencije v Sloveniji postala pravno zavezujoča.

1/2

Beseda biodiverziteta je sestavljenka iz »bio« (iz grškega izraza bios −
življenje) in »diverziteta« (iz angleške besede diversity − raznovrstnost).
Letošnji dan biotske raznovrstnosti je posvečen morski biodiverziteti. V Sloveniji so vzdolž obale tri morska zavarovana
območja: Krajinski park Strunjan ter dva naravna spomenika –
Debeli rtič in Rt Madona.

drugih, temelji program in delo regijske koordinacije na Ottawski
listini Svetovne zdravstvene organizacije iz leta 1986, kjer je zapisano: »Zdravje nastaja v kontekstu vsakdanjega življenja tam,
kjer ljudje živijo, se imajo radi, se igrajo in delajo«. Program Živimo
zdravo prav zato žanje uspehe, ker se ob podpori skupnosti in razvojem osebne usposobljenosti izvaja v domačem okolju.
Odločitev, kam bomo selili program Živimo zdravo na območju
naše regije, ni potekala po nekakšnem izboru, ampak zgolj po sistemu: nekje je potrebno začeti in mi smo začeli v Krajevni skupnosti
Knežak, Dolnja Košana, nadaljujemo pa v Gradišču pri Materiji.

Liljana Petruša

Cilj programa je izboljšanje zdravja ter preprečevanje ali
upočasnitev pojava dejavnikov tveganja in kroničnih bolezni
(bolezni srca in ožilja, rakave bolezni, sladkorne bolezni, debelosti,
bolezni gibal…) preko promocije zdravega življenjskega sloga s
poudarkom na sodelovanju ljudi pri izboljšanju lastnega zdravja.
Ciljna populacija so odrasli prebivalci lokalnih skupnosti.

Delež zavarovanih obalnih območij v obalnem pasu je zelo majhen,
mehanizmi zavarovanja pa so šibki. Geografske značilnosti morja (plitkost, stratifikacija, velik vnos hranil, šibki tokovi) v gospodarsko izjemno
aktivni regiji (pristanišče, turizem, ribolov s preulovom in prilovom)
stopnjujejo degradacijske vplive, zaradi katerih uvrščajo Jadran med
najbolj ogrožene dele Sredozemlja. V sredozemski regiji je pritisk na
okolje, ki je pričakovan zaradi povečanega obiska turistov, največji ravno v obalnem pasu, ki se bo moral zaradi tega soočiti z večjimi problemi
v okolju. Hkrati tudi skoraj tretjina svetovnega prebivalstva prebiva v
pasu manj kot nekaj sto kilometrov od obale, kar pomeni, da se pritiski
na obalna območja poleg pritiska s strani turizma povečujejo tudi zaradi večanja populacije prebivalstva v mestih.

Zakaj so pomembna zavarovana področja, zakaj je pomembna
biodiverziteta? Danes velik del prehrane predstavlja hrana,
ki izvira iz udomačenih živali. Zelo pomembno vrsto hrane
predstavljajo ribe in morska favna. Danes je v tem oziru
pomembna akvakultura, še posebej marikultura.
Rekreacija v ohranjenih in naravnih ekosistemih je danes cenjena kot
posebna dobrina. Doživljanje narave, favne, flore in vegetacije sprošča
ljudi. Človek potrebuje stik z ohranjeno naravo tudi zaradi vzpostavljanja psihičnega in fizičnega ravnotežja, torej za kakovostno in celostno
življenje. Kot za druga zavarovana območja tudi za morja velja, da jih
bomo najlažje ohranili s celovitim trajnostim upravljanjem.

 ODZI V I I Z LOK A LN I H
SKU PNOSTI

Skozi aktivnosti v programu spoznavamo dejavnike tveganja
za razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni, predvsem tiste, na katere lahko sami vplivamo, jih merimo in obvladujemo, posledično
pa izboljšujemo vedenjski slog, telesno zmogljivost, način prehranjevanja, počutje in zadovoljstvo.
Pristop je zasnovan na preprostosti in enostavnosti posredovanja sporočil ter praktičnem delu, ob tem pa se pokušamo prilagajati tako posameznim udeležencem kot potrebam skupine in
njihovim okoljskim in drugim značilnostim.
V času dosedanjega izvajanja projekta smo zaznali, da je druženje najmočnejši socialni faktor, ki je povezoval in motiviral ljudi.
Tudi po izvedbi programa nadaljujejo s skupnimi aktivnostmi,
predvsem na področju telesne dejavnosti s postopnimi rezultati spreminjanja in izboljševanja življenjskega sloga in vlaganja v
skrb za kvaliteto življenja in lastno zdravje.
Ne bojte se sprememb, opuščanja starih navad in zdravega načina življenja! Vključite se v lokalne aktivnosti ali pa vzemite v roke
ob programu nastalo publikacijo, ki je zaživela z nami, predvsem v
oporo in pomoč vsem, ki si prizadevamo, da »zaživimo zdravo«.

 ALI STE VEDELI?
✎

… da je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje s 15. februarjem pričelo s promocijo prve nacionalne splošne promocijske akcije ribogojskih in ribiških proizvodov? Eden izmed ciljev
akcije je povečanje porabe ribiških in ribogojskih proizvodov na
prebivalca ter izboljšanje ponudbe ribiških in ribogojskih proizvodov na slovenskem trgu. V ta namen je bila ustanovljena spletna
stran www.radjemribe.si, s katero želijo vse obiskovalce obvestiti
o aktivnostih ribiškega sektorja. Na spletni strani lahko obiskovalci
najdejo številne recepte za pripravo ribjih jedi in morskih sadežev,
izvedo, kako se ribe kuhajo, pečejo, cvrejo, dimijo, sušijo, marinirajo ... in še marsikaj zanimivega. Obiščite njihovo spletno stran!

Nevenka Ražman

P

Novice Zdravje za vse so brezplačen mesečnik, dostopen na spletni strani ZZV Koper: http://www.zzv-kp.si/strokovni-nasveti-in-priporocila mesecna-publikacija-zdravje-za-vse/zdravje-za-vse | Prav tako so novice dostopne v vseh informativnih točkah zdravstvenih domov
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Liljana Petruša

rogram Živimo zdravo v Pomurju že 10 let presega meje uspeha
na področju skrbi za zdravje in vzpodbujanju slehernega prebivalca k aktivnemu pristopu k zdravemu načinu življenja. Z dobrimi
usmeritvami in praktičnimi nasveti smo uspeli zgodbo zaživeti tudi
na območju lokalnih skupnosti v zdravstveni regiji Koper.
Ker zdravje ne nastaja v zdravstvenem sektorju, ampak v vseh
Izvod novic je sofinanciral:

e-pošta: zdravjezavse@zzv-kp.si

Pomen pravočasnega odkrivanja osteoporoze

IMEJMO RADI SVOJE KOSTI

SOCIALNO VARSTVO IN ZDRAVJE

Osteoporoza je v zadnjih letih dobila
veliko moč. Ne samo kot obolenje,
ki prizadene vsako tretjo žensko in
vsakega petega moškega, pač pa kot
tista bolezen, ki je farmacevtske družbe
spodbudila k iskanju pravega, učinkovitega zdravila. Na nedavni okrogli
mizi z naslovom »Kako se zaščititi
pred zlomi?« so o osteoporozi, tihem
ubijalcu, ki močno načenja kakovost
življenja, spregovorili priznani slovenski
strokovnjaki – endokrinologa prof. dr.
Janez Preželj in doc. dr. Tomaž Kocjan
ter predsednica Zveze društev bolnikov
z osteoporozo Slovenije Duša Hlade
Zore, dr. med.

24

Zdrava prehrana z veliko vitamina D in
redno gibanje
Strokovnjaki ocenjujejo, da v Evropi
vsakih 30 sekund pride do zloma zaradi
krhkosti kosti. Za zdrave, močne kosti
je pomembno uživanje zdrave, uravnotežene prehrane z veliko vitamina D in
kalcija ter redna telovadba, je poudarila
dr. Duša Hlade Zore. »Verjamem v koristnost gibanja in pravilne prehrane,
verjamem v vitamin D, a osteoporoze
samo s pravilno prehrano in telovadbo
ne moremo preprečiti, lahko jo le
premaknemo v kasnejše življenjsko
obdobje.«
Osteoporoza, opredeljena kot stanje
zmanjšane mineralne kostne gostote,
običajno poteka brez kliničnih znakov
in je lahko povsem nema bolezen. Gre
za kronično obolenje, ki se ga ugotovi
šele ob prvem zlomu. »Zato je zelo
pomembna preventiva ter pravočasen
pregled pri zdravniku,« je poudaril
prof. dr. Janez Preželj ter dodal, da so
Slovenke, kar se tiče osteoporoze, med
najbolj ozaveščenimi v Evropi. »Ženske
so sprejele merjenje kostne gostote
kot del rednih pregledov, zavedajo se
pomena zdrave prehrane. Še posebej
mlajše, aktivne ženske se zavedajo težav in pogosteje prihajajo na preglede
merjenja mineralne kostne gostote, tako
da je ta subpopulacija relativno dobro
presejana. Manj pogosto se za preglede
odločajo starejši ljudje, ki bi bili za to še
BISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2012

bolj primerni,« je dejal Preželj. »A mnogi
si tovrstnih preiskav ne morejo privoščiti, zato smo si že v preteklosti skupaj z
Zvezo društev bolnikov z osteoporozo
Slovenije prizadevali, da bi zavarovalnice pokrile merjenja kostne gostote za
bolj tvegane skupine ljudi od določene
starosti dalje. A zaenkrat glede tega še
ni dogovora.«
Prof. dr. Preželj je ob tem še opozoril, da
je ob odsotnosti določenih dejavnikov
tveganja čas za prvo merjenje kostne
gostote ob vstopu v menopavzo, da dobijo ženske izhodno vrednost, kolikšna
je njihova kostna gostota, merjenje se
nato ponovi čez nekaj let in tako se dobi
ocena, kako hitro le-ta pada, ne samo
trenutno zatečeno stanje. Tudi on je
poudaril, da zdravilsko zdravljenje brez
zdravega življenjskega sloga in opustitve
negativnih razvad, kot sta kajenje in premalo gibanja, ne more prinesti uspeha.
Nad krhke kosti z biološkimi zdravili
Osteoporozo so dolgo obravnavali kot
neizbežno posledico staranja in ji zato
niso pripisovali posebnega pomena.
Odkar vemo, da zlomi zaradi osteoporoze negativno vplivajo na umrljivost in
obolevnost milijonov bolnikov po vsem
svetu, pa se je odnos do te bolezni
spremenil. V zadnjih letih smo tako priča
velikemu napredku v zdravljenju osteoporoze. Velik korak naprej na področju
zdravljenja osteoporoze predstavljajo
biološka zdravila, ki prinašajo opazen
preobrat in celo novo upanje.
Od maja 2011 je tudi na slovenskem trgu
na voljo prvo biološko zdravilo za zdravljenje osteoporoze, ki ga bolniki dobijo
v obliki podkožne injekcije, in sicer le
dvakrat letno. To zelo olajša zdravljenje,
saj je, kot pri vseh kroničnih boleznih,
redno jemanje zdravil ključnega pomena
za uspeh. Le tako je namreč zagotovljena
enakomerna raven zdravila v krvi. Biološko zdravilo lahko predpisujejo splošni,
družinski zdravniki. Doc. dr. Tomaž Kocjan je predstavil izsledke dosedanjega
jemanja biološkega zdravila v Sloveniji
ter izkušnje osteoporoznih bolnic z njim:
»Bolnice, s katerimi se srečujem, so zelo

dobro obveščene o novem zdravilu,
pogosto celo same predlagajo, da bi ga
jemale, saj je jemanje izredno preprosto.
Prejmejo ga namreč prek podkožne
injekcije dvakrat letno, kar predstavlja
bistveno spremembo v primerjavi z bisfosfonati, ki jih je treba jemati dnevno ali
mesečno.« Po Kocjanovih ocenah imajo
trenutno v Sloveniji biološka zdravila za
zdravljenje osteoporoze 7- do 8-odstotni
tržni delež.
Slabost bisfosfonatov je nizka stopnja
resorpcije v telesu. Le en odstotek
tablete, ki jo zaužije bolnik, se namreč
v telesu dejansko absorbira. Tudi način
jemanja teh zdravil je zahteven – treba
jih je jemati v pokončnem položaju, z
veliko vode in na tešče –, pa tudi kar
nekaj stranskih učinkov imajo, predvsem
na požiralnik in zgornja prebavila.
Nove smernice na področju zdravljenja
V letošnjem letu bodo predstavljene
nove smernice na področju osteoporoznega zdravljenja, ki bodo v obravnavo
osteoporoze vnesle pravo revolucijo,
je prepričan dr. Kocjan. Trenutno je
glavna metoda za postavljanje diagnoze
osteoporoze merjenje z napravo DXA,
ki meri mineralno kostno gostoto. Ta je
pomemben dejavnik, a nikakor ne edini.
Z novim orodjem FRAX, ki bo upoštevalo
tudi druge dejavnike, kot so starost, družinska anamneza posameznika in telesna
teža, pa bo mogoče izračunati verjetnost
za osteoporozni zlom posameznika v
naslednjih desetih letih. »Nove smernice
bodo omogočile zdravljenje osteoporoze
tudi brez meritev DXA. Če bo tveganje
po FRAX-u visoko, se bo zdravnik že
lahko odločil za zdravljenje in meritve
DXA naredil le za spremljanje bolezni,«
je razložil dr. Kocjan.
Leta 2008 so imeli bisfosfonati na področju zdravljenja osteoporoze 70-odstotni tržni delež. Desetletne svetovne
projekcije strokovnjakov pa kažejo, da
naj bi se do leta 2018 ta delež zmanjšal
na 30 odstotkov, in sicer na račun drugih
zdravil za zdravljenje osteoporoze z bolj
prijaznimi načini jemanja in bolj sofisticiranimi načini delovanja. III

Misel o knjigi … ki misli ne potrebuje

Tokrat sem se odločila, da ne mislim nič.
Aktualno. Ker prvi april pravi, da ne smem
misliti nič. Ker pravi tako tudi drugi in tretji in vsak april in neapril. Torej: bolje je ne
misliti nič. In ker sem naletela na odlično
– ne, bom rekla kar svetsko dobro knjigo,
ki me je nasmejala na trenutke do solz –,
sem se odločila, da se situaciji primerno
prilagodim in vam predstavim odlomek,
ki govori sam zase tisto, kar mora in ki
ga preberite od začetka do konca. Vse
ostalo vam prepuščam v … razmislek, kaj
pa drugega … In želim veliko norosti do
naslednjega branja. Seveda – če preživite
ob tolikih spremembah, ki se nam obetajo. Knjigo priporočam. Ne bom rekla toplo
priporočam: priporočam jo vroče. Vsa
Kishonova dela. Na knjižničnih policah
jo najdete pod »humor, satira«. Se vam
še sanja, kaj to je? Prijetno branje. III
Patricija Dodič
Prisilna uprava
- Dovolite mi, da se predstavim, gospa,
jaz sem mednarodni prisilni upravitelj.
- Me zelo veseli, jaz sem država osebno.
Se boste mogoče usedli?
- Hvala. Kot vam je mogoče znano, so
me poslali, da bi si ogledal vaš trenutni
finančni položaj, z vašim ljubeznivim
dovoljenjem seveda.
- Dajem vam svoje ljubeznivo dovoljenje.
- Torej, če smem začeti, poročilo vaše
službe družbenega knjigovodstva
navaja, da so vaši inozemski dolgovi
raznim mednarodnim ustanovam
dosegli grozovito vsoto 24 milijard
dolarjev. Kakšen je po vašem mnenju
vaš položaj?
- Uravnotežen.
- Kako prosim? (…)
- Torej, vsak novorojenček je že ob
rojstvu zadolžen v tujini za povprečno
5000 dolarjev. Obenem pa naša državna blagajna dolguje novorojenčku, brž
ko ta prvič zakriči, za 6500 dolarjev
domačih dolgov. No vidite, naša plačilna bilanca je skrbno uravnotežena.
- To je stvar stališča. Kolikor lahko
pregledam vaš stvarni položaj, zna-
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šajo vaši skupni dolgovi trenutno 52
milijard dolarjev.
Niste na tekočem, dragi gospod. To je
bil položaj ob začetku tedna. Od četrtka naprej je že 53 milijard. Samo brez
panike. Pri meni je vse programirano,
do zadnje podrobnosti. Trenutno gre
samo tretjina družbenega dohodka za
poravnavo dolgov. V treh letih bosta
že dve tretjini, najkasneje v desetih
letih pa bo celotni bruto družbeni
dohodek porabljen za poravnavo
dolgov.
In kaj se bo zgodilo potem, ko bodo
dolgovi presegli bruto družbeni dohodek?
Ah, se bomo že kaj spomnili.
Kaj na primer?
Najeli bomo posojila.
In s čim boste odplačevali ta posojila?
Bomo najeli kredite.
In ko vam nihče več ne bo dal kredita?
Zakaj nam nihče več ne bi hotel dati
kredita?
Iz muhavosti.
Potem bomo pri sicilski mafiji vzeli
kredit na oderuške obresti.
In ko vam nihče več ne bo dal kredita,
tudi na oderuške obresti ne?
Potem pač na oderuško oderuške
obresti. Potem pač na oderuško deruško oderuške obresti.
Pa vendar lahko pride dan, ko vam
nihče več na svetu ne bo hotel dati
kredita, pa čeprav boste ponujali
najvišje oderuške obresti.
Potem bom pa zvišala cene bencina.
Če na primer naslednji teden zvišam
ceno litra bencina na tri dolarje, dobim v enem letu milijardo dolarjev v
državno blagajno. Če pa zvišam ceno
litra bencina na 30 dolarjev, je to že
10 milijard. Me razumete? Če pa zaračunam liter bencina po 300 dolarjev,
potem je to v enem letu …
Dovolite mi, da vas nekoliko prekinem.
Kaj pa bo, če se nihče več ne bo vozil
z avtom?
Zakaj se nihče več ne bi vozil z avtom?
Zakaj pa si ljudje kupujejo avtomobile,
če ne za vožnjo?

- Res je. Pa vendar, kaj ne bi bilo bistveno bolj enostavno in logično, če bi se
lahko prisilili, da bi več delali in manj
trošili?
- Tako primitivno lahko razmišlja samo
prisilni upravitelj. Če bom ustavila
neprestano višanje življenjskega
standarda, bo moja stranka zgubila
na naslednjih volitvah.
- Jaz pa vas vprašam, kaj je pomembnejše, volitve ali usoda celega naroda?
- Volitve.
- To vaše stališče je podobno brodolomu demokracije.
- Mogoče, vendar nimam nobene
druge možnosti. Bi vam bilo ljubše,
ko bi v tej deželi bila diktatura po
vzoru rdečih Kmerov v Kampučiji? Bi
vam bilo bolj všeč, ko bi vtikali ljudi v
plastične vreče in jim razbijali glave z
zarjavelimi kladivi? Bi res radi uvedli
tako ureditev, dragi gospod?
- Seveda ne.
- Potem pa se, prosim, ne vtikajte v
moje finančne zadeve, prav? Moje
geslo je: sanacija gospodarstva ima
prednost, vendar ne na račun volilcev.
- Na čigav račun pa potem, če smem
vprašati?
- Na račun tistih, ki verjamejo vame.
- Naj bo že tako ali drugače, moja
naloga je, da skupaj določiva datum
vašega gospodarskega bankrota. Kaj
pravite k 15. maju naslednjega leta?
- Samo trenutek, da pogledam svoje
termine. Ne, ne bo šlo, takrat bo moj
finančni minister v San Flamingu, tej
revni deželi bo namreč dal precej
velika sredstva za pomoč pri razvoju.
- Vi bi radi dajali sredstva za pomoč pri
razvoju?
- Seveda, to sem dolžna svojemu mednarodnemu ugledu. Kaj pravite k 17.
aprilu ob 11.30?
- Odlično. Dovolite mi, da si zapišem:
'splošni zlom državnih financ, ob
11.30.' Hvala vam za razgovor.
- Je že v redu. Pravzaprav, preden greste, bi mi lahko posodili nekaj drobiža?
Sem denarnico doma pozabila …
BISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2012
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EFRAIM KISHON: KAMELA V ŠIVANKINEM UŠESU /
PREVEDEL LADO KRALJ
Maribor: Obzorja, 1987
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BEREMO S KNJIŽNIČARKO
Dan knjige, 23. april so primerno obeležili tudi v Varstveno delovnem centru
Koper, v Enoti Il. Bistrica, ki jo vodi ga.
Sonja Munih. Bistriški varovanci VDC-ja že vrsto let sodelujejo s knjižnico
Makse Samsa z izposojo knjig in filmov,
ki si jih vsak petek ogledajo v enoti.
Prav tako, pa se vključujejo v različne
projekte, ki jih organizira knjižnica v
svojih prostorih. V septembru 2010 so
uvedli projekt Beremo s knjižničarko,
ki poteka vsak torek v bistriški enoti
VDC-ja. V projekt se je vključilo 12
uporabnikov. Skupaj s knjižničarko
Vlasto Kirn ter mentorico Natašo
Renko, so vztrajno prebirali zanimive
knjige. Izbor čtiva sta vodji projekta
po predhodnem opisu vsebine določili
skupaj z uporabniki. Varovanci so se
z veseljem vključevali v debato o
prebranem, ter tako sproti obnavljali
vsebino prebranih knjig, ki pa so jo potem povezali tudi s svojimi izkušnjami
in poznavanjem prebranih tem. Obiskovali so tudi knjižnico Makse Samsa,
kjer jim je knjižničarka predstavila
različne zanimive teme. Najbolj so bili
veseli predstavitev starih običajev in
značilnosti iz domačih krajev.
V želji, da bi nadgradili svoje sistematično branje, so se lansko jesen odločili
za uvedbo Bralne značke za odrasle.
Pod vodstvom mentoric ga. Nataše

Renko in ga.Vlaste Kirn, so določili tri
knjige, ki jih je bilo treba prebrati. Tako
so vse leto zavzeto prebirali izbrane
knjige: Mati Terezija, Grenko morje,
Brkinske dobrote an buot in danes. Da
pa ne bi vsebina prebranega prehitro
ušla iz spomina, so se odločili, da bodo
svoje znanje tudi preizkusili. 23. aprila
na svetovni dan knjige so se pomerili
v poznavanju vsebine omenjenih knjig.
Dogodek je potekal v bistriški knjižnici
Makse Samsa, kjer jih je uvodoma
pozdravila knjižničarka Vlasta Kirn. V
prvem delu srečanja jim je predstavila življenje domače pesnice Makse
Samsa, po kateri nosi ime knjižnica.

Zanimivi življenjski zgodbi umetnice so
sodelujoči z zanimanjem prisluhnili .
Nekateri, ki so jo celo osebno poznali,
pa so dodali še svoje utrinke o življenju
in delu pesnice. V drugem delu je sledilo tekmovanje, kjer so se pomerili v
poznavanju izbranih tem iz knjig, ki so
bile določene za branje. Vseh dvanajst
sodelujočih je pokazalo veliko znanja o
prebranem, ki pa so ga dopolnili tudi
s svojim poznavanjem vsebinske problematike. Za njihov trud in uspešen
zaključek Bralne značke za odrasle, jim
je knjižničarka ob zaključku prireditve
podelila tudi osebna priznanja. III
Trebec Ines

KULTURA

MESTO ILIRSKA BISTRICA ŽE 60 LET.
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Živahni filatelisti v Primorskem numizmatičnem društvu, so za 60-letnico
proglasitve
Ilirske Bistrice, za mesto pripravili kar
nekaj spominskih aktivnosti. Izdali so
spominsko dopisnico z dostiskom
BISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2012

simboličnega stebra z občinske palače, ob njem so našteti nekateri dogodki iz več kot 700 letne zgodovine
kraja: leto 1300, ko je kraj prvič pisno
omenjen kot Villa Vistris; leto 1871,
ko kraj prevzel zlatorumeno ladjico,
liburno za svoj grb; leto 1911, ko
kraj postane trg in leto 1952, ko trg
postane mesto. Bistriška pošta je na
dan obletnice, 19. aprila uporabljala
poseben priložnostni poštni žig s
podobo slikovitega kapitlja, zaključka
omenjenega stebra. Edicije je lepo
oblikoval Matjaž Penko.
V Domu na Vidmu pa so pripravili
priložnostno filatelistično razstavo na

kateri so predstavili zbirko dvajsetih
osebnih znamk zaslužnih osebnosti na
Bistriškem, ki jih društvo izdaja že od
leta 2007. Tudi tokrat so razstavljene
poštne znamke posebej navdušile
mlade filateliste.III Vojko Čeligoj

KŠIBOV POMLADNI FESTIVAL
Aktivisti Kluba študentov Ilirska Bistrica tradicionalno prirejamo KŠIBov
pomladni festival, ki se odvija cela dva
vikenda – od 27. aprila do 5. Maja 2012.
Program zajema širok obseg od kulture
do športa in je namenjen tako mladim
po letih kot po srcu.
Kljub temu da je polovica dogodkov že
za nami, vas vse lepo vabimo, da se v
čim večjem številu udeležite aktivnosti,
ki še bodo na sporedu.
V petek, 4. 5. ob 19h bo v mali dvorani
Doma na Vidmu Stand up večer z
mladimi, perspektivnimi komiki, ki
imajo za seboj že nekaj kilometrine,
saj nastopajo po celi Sloveniji. Tokrat
bodo poskušali nasmejati vas, kar jim
bo nedvomno tudi uspelo.
V soboto, 5. 5. ob 13h začnemo v klubskih prostorih na Jurčičevi 1 s tečajem

francoščine za začetnike. Učila nas bo
študentka francoskega jezika na Filozofski fakulteti v Ljubljani – Nina Dolgan.
Poleg tega ste v soboto vsi vabljeni na
Dan za miganje. Dobimo se v telovadnici OŠ Antona Žnideršiča, in sicer se
bomo ob 15h potili na aerobiki, ob 16h
pa začnemo z ZUMBO.
Naj vas še obvestimo, da smo se v sklopu
prvega dela festivala, ki se je uspešno
zaključil, v petek 27. 4. odpravili v
adrenalinski park Storž, kjer smo se

pomerili v zloglasnem Paintballu. Željni
zabave in spomladanskega oddiha na
morju so se v sodelovanju z agencijo
Supra travel cel vikend sproščali na
spring breaku v Umagu. V soboto, 28.
4. smo zbirali ideje in izdelovali nakit
za prihajajoče poletje ter urejali igrišča
na stadionu v Trnovem, da bomo lahko
bili v lepem vremenu športno aktivni in
skrbeli za svoje zdravje.
Vsem udeležencem KŠIBovega pomladnega festivala se prisrčno zahvaljujemo
za sodelovanje in vas ter vse ostale željne udeležbe vabimo, da se v čim večjem
številu udeležite prihajajočih dogodkov.
Več o festivalu si lahko preberete na naši
facebook spletni strani, za informacije
pa smo dosegljivi tudi na telefonski številki 041/ 579 – 170 ali na email naslovu
ksibko@gmail.com. III KŠIB

MEPZ TABOR KELC 1869 ZAKORAKAL V POMLADNE DNI
Ob besedah iz Prešernove Glose smo se na sebi lasten način
spraševali o stanju kulture in umetnosti. Program, ki je gradil
na vrhunskem umetniškem izrazu, je s poudarkom na petju
pod vodstvom Katje Bajec navrgel nekaj možnih razmislekov
zainteresirani javnosti, pevci in pevke pa smo odgovor zase
našli v Prešernovih verzih iz Glose: »Ali peti on ne jenja.« III
Jernej Biščak

KULTURA

Pevke in pevci Mešanega pevskega zbora Tabor Kalc 1869 iz
Knežaka, smo v zaključni del sezone vstopili z dvema pomladno obarvanima nastopoma. Konec marca smo se odpravili
na 43. revijo Primorska poje med slovenske zamejce v Jamlje,
kjer je publika naš nastop sprejela z navdušenim aplavzom.
13. aprila pa smo v mali dvorani Doma na Vidmu izvedli
samostojno prireditev Ali slep je, kdor se s petjem ukvarja?

BISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2012
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JOŽE ŠAJN NAVDUŠIL SEŽANO
Kosovelov dom v Sežani je 13. aprila gostil razstavo
bistriškega slikarja Jožeta Šajna, z naslovom »Moj Kras«.
Obsežna razstava je bila postavljena, tako v mali kot veliki
galeriji Kosovelovega doma, ter je privabila številne obiskovalce. Ob tej priložnosti je izšla tudi monografija z likovno
kritiko kustosinje razstave in predstavnico Obalnih galerij,
Nives Marvin, ki je razstavo tudi uradno odprla in nam iz
likovnega vidika, predstavila Šajnovo delo: » Slikarjev skoraj
šestdesetletni ustvarjalni opus, prvo razstavo je namreč
imel že 1955, ga odkriva kot vedno radovednega in iščočega
ustvarjalca, ki je kljub možnim vplivom številnih in hitro se
menjavajočih aktualnih likovnih trendov in –izumov, hote
in kleno vztrajal na začrtani raziskovalni poti«. Polovica
slik iz cikla »Moj Kras«, ustvarjene v obdobju od začetka
petdesetih let do zadnjega desetletja, bo na ogled prvič.
Gre za slike narejene v tehniki spray gramov in v kaširanih
izvedbah večjih formatov, ki nas popeljejo v magičen svet
narave in pokrajine Krasa. Kot nam je zaupal sam Šajn, je
iz zaprašenih depojev skrbno izbiral eksponate s kraško
motiviko, jim dal tudi novo podobo, ter nam s tem predstavil delček svojega pogleda na Kraško pokrajino. Otvoritev
so popestrili, vsak s svojo glasbeno točko, tudi izredno
umetniško nadarjeni vnuki tega priznanega slikarja.III

Knjižnica Makse Samsa
Ilirska Bistrica

PRIMORCI BEREMO 2012

Josipa
Lisac
2. 6. 2012 ob 20.30

Športna dvorana OŠ Koper

KULTURA

Spoštovani bralci!
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Ponovno vas vabimo, da se nam od 23. aprila 2012 do 10.
novembra 2012 pridružite in sodelujete v skupnem projektu primorskih knjižnic Primorci beremo 2012, s katerim
spodbujamo bralno kulturo za odrasle. Z letošnjega seznama lahko člani knjižnice, starejši od petnajst let, izbirajo
med 57 proznimi deli in enajstimi pesniškimi zbirkami.
Do 10. novembra morajo prebrati najmanj pet proznih
del in eno pesniško zbirko ter oddati bralno znamenje z
osnovnimi podatki o knjigi in bralcu.
V letu 2011 smo bili veseli vašega sodelovanja in upamo,
da se nam boste v letošnjem letu pridružili v še večjem
številu.
Primorci, berimo!
Knjižnica Makse Samsa

www.sredisce-rotunda.si
31.5. - 2.6.2012

1 € od prodane
vstopnice gre
Obalnemu
društvu
za boj proti raku.

Prodaja vstopnic : www.eventim.si ter Hiše vstopnic (Hala Tivoli, Citypark, Europark,
Kino Šiška, Križanke). Prodajna mesta: Petrol, Pošte, Big Bang, K kioski, Kompas,
3 dva trafike, Mercator Hipermarketi, M holidays in Alpetour.
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SPLOŠNA STAVKA V JAVNEM SEKTORJU
V marcu smo prebrali predlog vladnih
ukrepov za uravnoteženje javnih financ.
Med drugim je zapisano, da se povečajo
normativi v vrtcih in šolstvu, manjše
samostojne šole preoblikujejo v podružnice in da se v večjih krajih oblikuje
enoten šolski okoliš.
Ilirskobistriška občina je po velikosti
druga v Sloveniji in v njej deluje sedem
samostojnih šol, od katerih sta dve
mestni. Bistriško podeželje spada med
demografsko ogrožena področja, šole
v Jelšanah, Kuteževem in Podgradu pa
ležijo tik ob državni meji s Hrvaško. To
sta najmanj dva pomembna razloga za
ohranitev vseh šol v občini s popolnim
devetletnim programom. Vseh pet
podeželskih šol ima v sklopu tudi
enoto vrtca, kar je zelo pomembno, saj
zagotavlja staršem najprej varstvo in
nato osnovno šolanje otrok v domačem
okolišu. Obenem pa so šole s svojimi
telovadnicami tudi kulturni in športni
centri kraja.
Napovedani vladni ukrepi ne posegajo
le v plače javnih uslužbencev v šolah,
ampak s spremembami standardov in
normativov predvsem rušijo sistem
od vrtcev do univerz. Po besedah g.
Branimira Štruklja, predsednika konfederacije sindikatov javnega sektorja, bi
šlo 75 % vsega, kar naj bi se privarčevalo
v državnem proračunu, na račun treh
osnovnih področij, na katerih se gradi

prihodnost naše družbe, tj. šolstva,
znanosti in kulture.
Učitelji in ostali delavci v vrtcih in šolstvu se ne borimo proti znižanju plač, saj
smo pripravljeni na določena odrekanja
in varčevanja v izobraževalnem procesu.
Borimo se predvsem za ohranitev ravni
kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja, ki smo jo v preteklih letih dosegli, s spremembo normativov pa bi se ta
raven zagotovo bistveno znižala. Veliko
število zaposlenih, predvsem žensk v
osnovnem šolstvu, bi izgubilo zaposlitev
in se pridružilo tisočem brezposelnih, za
katere država s svojimi napovedanimi
ukrepi in predlogi zakonov ne zagotavlja

zaposlitve v prihodnosti.
Nimamo nobenih vladnih zagotovil, ne
poznamo nobenih vladnih programov,
ki bi nam zagotovili, da bodo ti predlagani ukrepi prinesli dvig gospodarske
ravni in s tem posledično izboljšanje
življenjskega standarda za vse ljudi v
Sloveniji.
Občina Ilirska Bistrica se zaveda
pomembne vloge, ki jo imajo šole na
podeželju, in je zato v zadnjih letih tudi
veliko vložila v izboljšanje delovnih in
učnih pogojev v svojih šolah. Nedopustno je, da država varčuje predvsem na
tem področju. III Stavkovni odbor in
zaposleni na OŠ Jelšane

Na prvi spomladanski četrtek smo v telovadnici osnovne
šole Toneta Tomšiča Knežak pripravili prireditev z naslovom

»Staršem s hvaležnostjo« – z osrednjo temo medgeneracijske
solidarnosti.
Kot prvi so s pesmijo in plesom nastopili otroci iz vrtca, za
njimi je otroški pevski zborček zapel pesmici o mamicah in
očkih, mlajša in starejša otroška folklorna skupina pa sta
zaplesali splet ljudskih plesov. S pesmima se je predstavil tudi
mladinski pevski zbor, sledil je še nagovor naše ravnateljice
Tee Gustinčič, prireditev pa so zaključili vsi učenci šole, ki so
skupno zapeli pesem Dan ljubezni. Program so na zanimiv
in izviren način povezovale učenke, ki obiskujejo izbirni
predmet »Gledališki klub«, te so vlogah družinskih članov
zaigrale različne prizore iz družinskega življenja.
Prireditev, ki si je še velikokrat želimo, je privabila veliko
staršev, starih staršev in ostalih obiskovalcev. III OŠ Toneta
Tomšiča Knežak
BISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2012

ŠOLSTVO IN ŠPORT

STARŠEM S HVALEŽNOSTJO
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ŠOLSTVO IN ŠPORT

V DINAMIČNIH RITMIH PLESA

30

V petek, 30. 3. 2012, je bilo na OŠ Antona Žnideršiča v zraku čutiti predvsem
vznemirjenje, malce pa tudi nervoze.
Bližal se je namreč začetek tekmovanja Šolski plesni festival. Slednji je
namenjen vsem učencem, ne glede
na starost, spol in plesno predznanje.
Projekt vključuje posamezen nastop
udeležencev v treh plesnih zvrsteh,
to so hip-hop, pop in latino, slednji pa
so razvrščeni v tri starostne skupine.
Učenci od 1. do 3. razreda predstavljajo
skupino A, od 4. do 6. skupino B in od
7. do 9. razreda skupino C.
Na šoli so se zbrali predstavniki iz kategorij A, B in C Osnovne šole Antona
Žnideršiča ter predstavniki kategorij B
in C Osnovne šole Dragotina Ketteja.
Vseh skupaj je bilo 54. Prvi so nastopili
najmlajši s koreografijo hip-hopa, sledili
so jim malce starejši, učenci najvišjih
razredov pa so zaključili nastope prej
omenjene zvrsti. Od ostrega hip-hopa
do bolj poskočnih korakov pri popu
in mehkejših gibov latino koreografije
… Učenci so pokazali vse plesne spretnosti, ki so jih pod taktirko mentoric
vztrajno vadili vse leto in se prelevili v
prave plesalce ter poskrbeli za zadovoljstvo gledalcev. Tako so si sledili nastopi,
v katerih sta se izmenjevali obe šoli. Za
boljšo organizacijo pa je poskrbela Ana
Mikuletič, ki je po mikrofonu napoveBISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2012

dovala nastope.
Ker pa je to bilo tekmovanje, je bila prisotna tudi komisija: profesorica športne
vzgoje Vesna Boštjančič, inštruktorica
aerobike Martina Sakelšek in socialna
delavka Darinka Dekleva so imele pred
seboj težko nalogo. V kategorijah B in
C so namreč morale izbrati šest najboljših, ki bodo svojo šolo predstavili
na področnem tekmovanju v Vrtojbi.
Tako so bile iz druge triade OŠ Antona
Žnideršiča izbrane: Maida Mrkaljević,
Luca J. Slosar, Maja Logar, Sara Logar,
Tina Šafran in Maja Novak; iz tretje
triade pa: Iva Š. Slosar, Eva Iskra, Maša
Iskra, Kaja Boštjančič, Maja Udovič in
Pia Boštjančič. Posebno priznanje so
podelili tudi tistim ´plesnim cvetkam`,
ki so s svojo energijo in znanjem najbolj
navdušili. Najboljša plesalka kategorije
A je bila Maja Ribič, plesalec pa Juš Maj
Slosar. V kategoriji B in C pa sta si to
priznanje prislužili Maida Mrkaljveć in
Iva Š. Slosar.
Vsi tekmovalci so prejeli bronasto
priznanje za vložen trud. Tako tudi
tisti, ki se niso uvrstili v nadaljnji del,
niso bili preveč slabe volje. To jim je
dalo motivacijo in lahko se bodo znova
preizkusili naslednje leto. To je namreč
tudi cilj: da se osnovnošolcem približa
plesno kulturo, ki je nenazadnje del
splošne razgledanosti in jih vzpodbuja

k nadaljevanju v srednji šoli ter tudi
kasneje. Zato je tudi tako pomembno,
da se organizira čim več temu podobnih
projektov. Menim, da je bil letošnji pod
taktirko profesorice športne vzgoje
Barbare Jenko prepojen z dobro voljo
in ljubeznijo do plesa.
Čeprav se je šolsko tekmovanje zaključilo, pa še ni čas za počitek. Področno
tekmovanje je namreč že blizu in
tekmovalke se bodo morale spopasti z
novimi izzivi, ki jih čakajo v nadaljevanju. III Maša Iskra, 9. b

Vpis novih
učencev v
Glasbeno šolo
za šolsko leto
2012/2013
Vpisi bodo potekali v prostorih
Glasbene šole Ilirska Bistrica v
naslednjih terminih:
•
•
•
•

9. maj 2012 od 15. do 18. ure
16. maj 2012 od 15. do 18. ure
23. maj 2012 od 15. do 18. ure
30. maj 2012 od 15 do 18. ure

EKO MESEC NA OŠ ANTONA ŽNIDERŠIČA
stimo Slovenijo 2012«. Organizatorji
so nam dali posebne vrečke, ki so bile
namenjene različnim odpadkom,
in rokavice, s katerimi smo pobirali
smeti. Odpadkov je bilo veliko, zato
smo se zavzeto lotili dela. Našli smo
najrazličnejše odpadke, ki smo jih

varno položili v vrečke. Žal nam je
zmanjkalo časa, ampak smo kljub temu
očistili veliko površino. Ni nam žal, da
smo se lotili dela, saj je okolica sedaj
lepša in boljša.« III Ekokordinatorica
Martina Batista

Čiščenje bližnjega potoka

Mesec marec je bil na naši šoli zelo
ekološko obarvan. Odzvali smo se na
akcijo »Ni debate – v Gorenje Surovino
dajte stare aparate« in jo ob pomoči
občinskih podjetij ter posameznikov
uspešno zaključili na tretjem mestu.
Kot 12 % vseh državljanov Slovenije
smo tudi mi sodelovali v akciji Očistimo Slovenijo 2012. V sklopu akcije so učenci 4. in 5. razredov pod
mentorstvom razredničark ustvarjali
»smetovna povabila«. Šolski novinarki
Emanuela La Cognata in Pia Boštjančič
sta v okviru projekta mladi poročevalci
zapisali: »V petek, 23. 3. 2012, je na
naši šoli potekala čistilna akcija »Oči-

5. a in njihova »smetovna povabila«

Kot že vrsto let smo tudi letos na OŠ
Pregarje izvedli tradicionalno prireditev
Praznujmo skupaj, ki je namenjena vsem

ženskam. Ker v mesecu marcu praznujemo kar dva praznika, namenjena našim
mamam, babicam … , smo se tudi mi

odločili, da vsaj en dan v letu posvetimo
skupnemu druženju.
Pripravili smo pester kulturni program.
Na začetku je naša ravnateljica ga.
Manica Renko povedala nekaj besed in
vsem mamam zaželela lep praznik. Kot
prvi so nastopili naši pevci in s pesmico o
mami omehčali marsikatero srce. Kmalu
so na oder prišli vrtčevi otroci s pesmico
Nagajiva pomlad. Sledili sta še dve igrici,
s katerima so se predstavili učenci dramske skupine. Kot vsako leto so tudi letos
nastopili pevci domačega pevskega zbora
Fantje spod Karlovice in poželi bučen
aplavz. Nato je sledila zakuska. Vsaka
ženska je dobila tudi prikupno darilce.
Prireditev se je dobro izšla, ljudje so bili
zadovoljni, prav tako kot mi. Upamo, da
bomo to prireditev ohranjali še veliko
časa in s tem poskrbeli za skupno druženje. III Tea Jenko, novinarski krožek
OŠ Pregarje
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MLADI BISTRŠKI PLANINCI NA MEDVIŽICI, OSTRIČU IN RAZSUŠICI
V soboto, 31. marca, smo se mladi planinci, mentorji planinskih
skupin in vodniki PZS iz bistriške občine odpravili na planinski
izlet. Odšli smo na Medvižico (1081 m), Ostrič (1054 m) in Razsušico (1082 m). V jutranjih urah smo se tako izpred posameznih
osnovnih šol z avtobusi odpeljali do vasi Zagrad (pri Obrovem),
od tam pa po uvodnem pozdravu vodje izleta nadaljevali pot
proti trem omenjenim vrhom. Pot je bila zelo razgibana, ne
preveč strma. Po dobri uri hoje smo končno prispeli do prvega
hriba – Ostriča, kjer smo pomalicali in se malo odpočili. Pot smo
nadaljevali proti Medvižici, kamor smo se povzpeli v manjših
skupinah, saj smo do vrha plezali kot pravi alpinisti. To je bilo za
naše učence seveda posebno doživetje. Napolnjene s prijetnimi
občutki in doživetji nas je pot vodila še na Razsušico, ki je bila
zaključek našega izleta. Od tam smo odšli proti avtobusom, ki

so nas odpeljali proti osnovnim šolam. Poslovili pa smo se z
obljubo, da se vidimo na naslednjem planinskem izletu, ki bo
v mesecu aprilu na hrib Blegoš. III Andrej Barovič, vodnik PZS,
Mateja Maljevac, mentorica PS

LITERARNA VEČERA NA OŠ RUDIJA MAHNIČA - BRKINCA PREGARJE
V okviru bralnega projekta smo na naši
šoli izvedli literarna večera, na katera so
bili posebej povabljeni starši in krajani.
Večera sta potekala v torek, 10. 4. 2012,
in v sredo, 11. 4. 2012. V torek smo
na šoli gostili avtorico ga. Magdaleno
Svetina Terčon, ki nam je podrobneje
predstavila primorsko literaturo in
svojo poezijo. Večer pa smo popestrili
tudi mi, učenci in tamburašici s krajšim
kulturnim programom. Na koncu smo se
lahko pogovorili z avtorico in ji postavili
razna vprašanja, na katera nam je z veseljem odgovorila.
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S prireditvijo, ki je potekala 5. aprila v športni dvorani
srednješolskega centra v Postojni, se je zaključila serija
dvoranskih atletskih mitingov notranjsko-kraške lige.
Tekmovalci Tekaškega društva Bistrc iz Ilirske Bistrice so
ponovno dokazali svojo dobro pripravljenost, saj so domov
odnesli kar devet priznanj.
Najvišje stopničke po kategorijah so dosegli: Nina Uljan v
tekih na 30 ter 300 metrov, Ana Samokec na 30 metrov, Lara
Jagodnik na 30 metrov ter skoku v daljino z mesta in Eva
Poklar, ki je imela v svoji kategoriji najdaljši skok v daljino.
Sebastjan Derenčin je bil drugi na 300 metrov, zelo dobra pa
sta bila tudi Ana Samokec v skoku v daljino z mesta in Domen
Prosen v suvanju težke žoge z osvojenima tretjima mestoma.
Naslednje pravo atletsko tekmovanje čaka mlade bistriške
atlete 10. maja, ko se bodo pomerili s svojimi vrstniki na
atletskem stadionu v Postojni. III Drago Seizović
BISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2012

Napolnjeni z literarnimi vtisi smo naš
program nadaljevali v sredo zvečer. Za
krajši kulturni program smo poskrbeli
zopet mi, učenci, poezijo avtorja Petra
Svetine, ki je rdeča nit našega projekta,
pa so predstavile učiteljice. V program
so bili vključeni tudi prisotni, ki so nam
predstavili prebrana dela, ki so se jim
na tak ali drugačen način najbolj vtisnila
v spomin.
V torek in sredo smo se imeli lepo
in prijetno. III Novinarski krožek OŠ
Pregarje

Srednja šola Postojna, enota Ilirska Bistrica

DOGAJALO SE JE …
16. februarja je na Gimnaziji Ilirska
Bistrica potekalo šolsko tekmovanje iz
španščine za dijake in dijakinje, ki se jezika učijo 3. leto. Manuela Šestan, Sara
Možina in Tadeja Logar so se z več kot 80
odstotki uvrstile na seznam najboljših
iz cele Slovenije. V soboto, 17. marca,
smo se tako skupaj udeležile državnega
tekmovanja, ki ga je gostila II. gimnazija
Maribor. Po končanem tekmovanju smo
se udeležile vodenega ogleda španske
razstave Urbscapes, ki so ga v španščini
vodile študentke Erasmusa, sledilo pa je
še predavanje in razgovor z gospodom
Néstorjem Enriquejem Lópezom Martínezom, začasnim odpravnikom poslov
Veleposlaništva Bolivarske Republike
Venezuele. Pozno popoldne je prišla na
vrsto še zaključna prireditev z bogatim
kulturnim programom, razglasitvijo
rezultatov in podelitvijo atraktivnih
nagrad najboljšim udeležencem.
Na odru med petnajstimi najboljšimi je
stala tudi naša dijakinja Tadeja Logar,
zasedla je namreč visoko 6. mesto in s
tem zopet poskrbela za prepoznavnost
naše mlade gimnazije. III Julija Grbec,
prof.

Zakulisno življenje fotoreporterja

0 Fotokrožek Gimnazije Ilirska Bistrica je
v februarju v prostorih šole organiziral
predavanje fotoreporterja Luke Dakskoblerja. Luka je s svojim delom v zadnjih
dveh letih prišel v sam vrh slovenskega
in tudi evropskega fotoreporterstva.
Lani je za svoje izjemne dosežke prejel
kar tri prestižne nagrade, eno na slovenskem natečaju Slovenia Press Photo
ter dve na francoskem natečaju Nature
Image Awards 2011. Ukvarja se predvsem z dokumentiranjem naravoslovnih
oz. naravovarstvenih zgodb, med njimi
pa so najbolj odmevne ribiške reportaže. To pa še zdaleč ni vse, saj se zanima
tudi za fotoreporterstvo družbenih
zgodb, kot so npr. terapevtski psi. Na
njegovem obširnem predavanju smo
si ogledali večino njegovih fotografij
iz sveta znanih osebnosti, športnikov,
terapevtskih psov, ljudi in dogajanja
drugod po svetu, narave in še mnogo
drugega. Poleg tega nas je seznanil tudi
z zakulisjem svojega dela in življenja v
vlogi fotografa. Povedal nam je zanimivo anekdoto, ki odlično ponazarja,
s čim vse se fotograf sooča in kako to
vpliva na njegove bližnje. Bil je namreč
v Turčiji, kjer je dokumentiral življenje
tamkajšnjih ribičev, ki ribarijo ponoči.
Njegova mama mu je poslala SMS-sporočilo, v katerem mu je povedala,
da je na Turčijo padla bomba in naj pazi
nase. On pa ji je brez pomisleka odpisal
samo: ‚‘Sem že na poti!‘‘ Lahko si samo
predstavljamo, v kakšnih skrbeh so bili
njegovi domači …
Na predstavitvi sta se mu pridružili še
psička Lyra in njena lastnica, katerih
življenje je Luka lansko leto tudi dokumentiral. Lyra namreč sodeluje na
pasjih tekmovanjih v frizbiju tako doma
kot po svetu.
Fotokrožkarji smo bili nad predavanjem
nadvse navdušeni, dobili smo veliko
novih informacij in idej. Vsem prisotnim
na predavanju se zahvaljujemo za obisk
in upamo, da bo v bodoče še več takšnih
srečanj. III Kristina Šlosar, Fotokrožek
Gimnazije Ilirska Bistrica

Lepota romanskih jezikov navdihuje
Že četrto leto zapored je Mladinska
knjiga, Center Oxford, organizirala
bralno tekmovanje Lepota romanskih
jezikov navdihuje. Tekmovanje je bilo
namenjeno vsem dijakinjam in dijakom,
ki so tekmovali v znanju španskega,
italijanskega in francoskega jeziku. Vsi
prijavljeni iz prvega in drugega letnika
so se pomerili v kategoriji na nižji ravni,
vsi iz tretjega in četrtega letnika pa v
kategoriji na višji ravni. Posebnost
razpisa je v tem, da ne gre za klasično
tekmovanje, temveč za izražanje svoje
inovativnosti in ustvarjalnosti v izbranem romanskem jeziku. Vsak tekmovalec je namreč moral prebrati klasično
ali moderno leposlovje v enem izmed
ponujenih jezikov in na podlagi tega
na svoj način interpretirati prebrano.
Izbirali smo lahko med pisnim izdelkom
(prosti pisni sestavek ali pesem poljubne
dolžine in oblike) ali vizualnim izdelkom
(krajši strip ali plakat). Tekmovanja so
se udeležili tudi dijakinje in dijaki Gimnazija Ilirska Bistrica ter dosegli odlične
rezultate. Na nižji ravni sta namreč Ines
Šestan s pisnim izdelkom in Kristina
Šlosar z vizualnim izdelkom, obe pod
mentorstvom prof. Julije Grbec, dosegli
BISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2012
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1. mesto v španskem jeziku, vsaka v
svoji kategoriji. V italijanskem jeziku so
na nižji ravni Nina Štemberger, Nika
Tomažič in Špela Fidel z vizualnim izdelkom pod vodstvom prof. Erike Strmečki
Kapel dosegle 3. mesto. Veliko pohvalo
pa si zasluži predvsem Tadeja Logar, saj
je na višji ravni tako v španskem kot v
italijanskem jeziku s pisnima izdelkoma
prepričala komisijo in dosegla 1. mesto.
Tekmovalci so se udeležili tudi podelitve
nagrad in prejeli čudovite knjižne nagrade v romanskih jezikih. Nagrajenkam
čestitke za neverjetne rezultate in hvala
profesoricam za vzpodbudo! III Kristina
Šlosar, 2. A

Čisto okolje srednješolcev

2. mesto na državnem tekmovanju iz
angleščine

ŠOLSTVO IN ŠPORT

Na državnem tekmovanju iz angleščine za tretje letnike gimnazije, ki je
potekalo 19. marca 2012, se je v hudi
konkurenci na odlično 2. mesto uvrstil
Patrik Ceglar, dijak 3. A/IB, in prejel
zlato priznanje.
Za izreden uspeh iskrene čestitke
njemu in mentoricama prof. Damjani
Medvedec in prof. Evi Kristan. III Aktiv
učiteljev angleškega jezika
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Videokonferenca siriKT 2012

020. marca 2012 je potekala največja
slovenska videokonferenca SirIKT
2012, na kateri smo dijakinje in dijaki
iz srednjih šol po Sloveniji predstavili
svoje projekte. Gre za to, da se šole med
seboj povežejo preko računalnikov in
videokamer, se predstavijo in med seboj
debatirajo o različnih temah. Videokonferenco je povezoval moderator, radijec
Rok Ostrež, na njej pa smo predstavljali
dobre strani in pasti spletnih socialnih
omrežij. Vsaka šola se je predhodno
pripravila, sestavila argumente ZA in
PROTI socialnim omrežjem, anketo med
dijakinjami in dijaki ipd. Dijakinje Gimnazije Ilirska Bistrica, Staša Frank, Kristina
Šlosar, Rebeka Iskra in Urška Celin, smo
se odločile, da bomo na videokonferenci
sodelovale v sklopu Debatnega kluba
pod mentorstvom prof. Gorazda Brneta in prof. Klavdija Logarja. Tako smo
sestavile debatno trditev, ki se je glasila
‚‘Spletna socialna omrežja slabšajo
socialne veščine.‘‘, in ostalim dijakom iz
vse Slovenije predstavile argumente, ki
podpirajo navedeno trditev, in argumente, ki ji nasprotujejo. Videokonferenca
je potekala tehnično brezhibno, bila pa
je tudi izredno zanimiva, saj smo izvedeli veliko novega o spletnih socialnih
omrežjih; pa tudi smeha ni manjkalo. III
Kristina Šlosar, 2. A

Tudi dijakinje in dijaki ter profesorji
Gimnazije Ilirska Bistrica smo v soboto,
24. marca 2012, sodelovali v vseslovenski
akciji Očistimo Slovenijo 2012. Prdružilo
se nam je tudi nekaj drugih prostovoljcev.
Ob 9.00 smo se zbrali pred šolo, profesorji
pa so nas razdelili v skupine in nas napotili na prostor, ki ga je bilo treba očistiti.
Vzeli smo rokavice, metle, grablje, lopate,
samokolnice in vreče ter pričeli s čiščenjem in urejanjem okolice. S skupnimi
močmi smo nabrali veliko tako škodljivih
kot neškodljivih odpadkov, suhega listja
ipd. Zdaj se lahko pohvalimo z urejeno
okolico, kjer se dijakinje in dijaki veliko
raje zadržujemo. Omeniti pa velja tudi, da
je bilo v letošnji čistilni akciji odpadkov v
okolici naše šole veliko manj kot dve leti
nazaj, ko je tovrstna čistilna akcija potekala prvič. Iz tega lahko sklepamo, da ima
vse več dijakinj in dijakov raje čisto okolje,
da so okoljsko ozaveščeni ter da odpadke
odvržejo v smeti, kamor spadajo. Kdo
ve, mogoče pa v naslednjih letih čistilne
akcije sploh ne bo treba organizirati. III
Kristina Šlosar, 2. A

Evropski poslanec na Gimnaziji Ilirska
Bistrica
0Dijakinje in dijaki 3. letnika programov
gimnazija in tehnik računalništva se morajo pri predmetu sociologija seznaniti z
vlogo in delovanjem institucij Evropske
unije. V želji, da bi pouk potekal malo
drugače, je Gimnazija Ilirska Bistrica v
petek, 13. aprila 2012, na obisk povabila slovenskega evropskega poslanca
Alojza Peterleta in njegovega asistenta
Andreja Černigoja, da bi nam na podlagi lastnih izkušenj predstavila delovanje
Evropske unije. Predavanja so se lahko

udeležili tudi dijakinje in dijaki ostalih
oddelkov, ki so se predhodno prijavili.
Alojz Peterle je eden izmed osmih
slovenskih poslancev v Evropskem parlamentu in je član največje poslanske
skupine tega predstavniškega telesa
– Evropske ljudske stranke (Krščanskih
demokratov), ki šteje kar 271 poslancev
iz različnih držav članic Evropske unije.
Prav tako je član Odbora za zunanje
zadeve, Delegacije pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Hrvaška in
podpredsednik Delegacije pri odboru za
parlamentarno sodelovanje EU-Rusija.
Podpira tudi skupino, ki se bori proti
raku, saj je v preteklosti tudi sam zbolel
za njim in ga uspešno prebolel.
Ob prihodu na šolo ju je sprejel vodja
Gimnazije Ilirska Bistrica, prof. Gorazd
Brne, zatem pa smo vsi zbrani poslušali
slovensko himno Zdravljica ter evropsko
himno Oda radosti. Na predavanju smo se
seznanili z veliko koristnimi informacijami
o parlamentu, pa tudi o življenju in delu

g. Peterleta. Med drugim smo izvedeli, da
Evropski parlament skupaj s Svetom EU
sprejema evropsko zakonodajo, potrjuje
proračun in nadzira dejavnosti ostalih
institucij Evropske unije. Potrjuje sestavo
Evropske komisije in pridružitev novih
držav Evropski uniji, zavzema pa se tudi
za spoštovanje človekovih pravic v Evropi
in svetu. Seznanili smo se tudi s tem, da
je njegov sedež v Strasbourgu, kjer potekajo plenarna zasedanja, vse ostalo pa
se odvija v Bruslju oz. Luksemburgu, ter
da je njegov predsednik Martin Schulz.
Glavni cilj in naloga Evropske unije sta
po besedah Peterleta enotnost držav

Evropske unije kljub različnosti v kulturi,
delu, izobrazbi itd.
Nad predavanjem smo bili vsi zelo navdušeni in domov smo odšli polni novega
znanja. Upamo, da bo takšnih obiskov
še več. III Kristina Šlosar, 2. A

Državno tekmovanje iz angleškega
jezika za dijake srednjih strokovnih
šol – poliglot

V četrtek, 12. aprila 2012, je na Tehniškem šolskem centru Kranj potekalo
državno tekmovanje iz angleškega jezika
za dijake 3. letnika srednjih strokovnih
šol, ki se ga je udeležilo 83 dijakov iz
vse Slovenije. Med njimi so bili tudi
trije naši dijaki. Najboljše se je odrezal
Gašper Baša, 3. R/IB, ki je dosegel 10.
mesto in prejel srebrno priznanje.
Uspešna sta bila tudi Darja Oražem, 3.
R/IB, in Aljoša Valenčič, 3. R/IB, ki sta
prejela bronasto priznanje.
Iskrene čestitke! III Erika Gombač, prof

UČENCI OŠ KUTEŽEVO NA TABORU V CŠOD KAVKA
spopadi med 1. svetovno vojno, na katere spominjajo številni ostanki kavern
in drugih vojaških utrdb. Popoldne smo
imeli še lokostrelstvo, ki je vse navdušilo. V domu so nam ocenjevali sobe,
zato smo jih morali redno pospravljati.
Učenci smo bili dežurni tudi pri vseh
obrokih: pripravili in pospravili smo
mize ter postregli sošolcem z okusno
hrano.

Zadnji dan smo takoj po zajtrku
zapustili dom Kavka. Na poti domov
smo se ustavili v muzeju 1. svetovne
vojne v Kobaridu. Obisk, ki nas je
seznanil predvsem z boji ob reki Soči,
je bil zanimiv in poučen. Domov smo
se vrnili polni novih vtisov in novega
znanja. Upamo, da bo takih šol v naravi
še veliko. III Domen, Monika, Leja,
Katarina; 8. razred
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V torek, 10. 4. 2012, je bil za učence
8. in 9. razreda OŠ Kuteževo poseben
dan. Odšli smo namreč na športni tabor
v CŠOD Kavka, ki se nahaja v Livških
Ravnah nad Kobaridom. Dom leži na
nadmorski višini 1050 m, na pobočju
Kolovrata. Ob prihodu sta nas presenetila odmaknjenost kraja in čudovit
razgled.
Po namestitvi v prijetnih sobah in kosilu so se začele organizirane dejavnosti.
Najprej smo si ogledali Kavkno jamo,
zvečer pa smo šli na bližnji hrib Kuk.
Naslednji dan nas je presenetil dež,
zato so nam program pripravili kar v
domu. V učilnici so nam podrobneje
razložili načine orientiranja v naravi,
nato pa smo po skupinah pripravili iskanje zaklada za druge učence. Sledilo
je plezanje na umetni plezalni steni.
Večina učencev je prišla do vrha. Po
kosilu smo kljub mrazu odšli v gozd,
kjer smo spoznavali nove rastline in
podrobneje spoznali nekatere drevesne vrste. V četrtek smo prehodili 8 km
in spoznali pogorje Kolovrat. Izvedeli
smo tudi, da so v teh krajih potekali
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ŽELIMO TEKMOVATI S STARŠI!
25. marca smo povabili starše na
praznovanje tega posebnega dne. Med
pripravami so učenci izrazili željo, da bi
tekmovali in se igrali s svojimi starši.
Torej je bil ta popoldan prav poseben,
drugačen, namenjen druženju, zabavi
in igri.
Pripravili smo krajšo prireditev s
petjem in skeči, potem pa so sledile
igre in tekmovanje. Le kdo je bil boljši,
starši ali učenci? Tekmovali smo v
sestavljanju besed. Zmagala je ekipa,
ki je hitreje našla dogovorjeno besedo.
Ob tem smo se nasmejali in prepirali,

ko nam je kdo ukradel črko, ki smo jo
ravno takrat potrebovali.
Sledilo je tekmovanje v pihanju avtomobilčkov, ki smo si jih sami izdelali iz
odpadnega materiala. Ti avtomobilčki
so bili prav posebni, saj so delovali na
»pihalni« pogon. Bolj si pihal, hitreje
je peljal. V tekmi formul, kjer so otroci
tekmovali proti svojim staršem, smo se

vsi prelevili v otroke in bili na koncu vsi
zmagovalci.
Vse lepo hitro mine, zato je tudi nam
čas kar spolzel skozi prste. Otroci in
starši so odnesli formule domov, da
bodo tekmovali še doma. S sabo pa
smo vsi odnesli lepe spomine na ta
popoldan.III Vesna Bunderla, prof.
def.

GLEJ, KAKO MI SKAČE PRED OBRAZOM!

ŠOLSTVO IN ŠPORT

Bili smo v kinu. V prav posebnem kinu. Tam dobiš posebna
očala, se usedeš in kar naenkrat filmski junaki skačejo prav
pred obrazom. Tu je le nekaj navdušenih izjav učencev prilagojenega programa, ki so si ogledali 3D-film Artur Božiček:
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Tina: Sem se prestrašila, ker sem mislila, da bodo sanke padle
name. Pa najboljše je bilo, da so darila padala name.
Sabina: Tudi jaz sem mislila, da bo kaj padlo name.
Diego: Najlepše je bilo, ko je Artur padel na drevo.
Jan: Vse je skakalo pred očmi. Všeč mi je bilo, da so s sanmi
leteli po zraku in da je Artur zletel na drevo.
Lara: Zdelo se je, kot da sem v risanki. Vse je skakalo pred
mano. Bilo je strašno in smešno, ko je Artur zletel na drevo.
Elena: Risanka mi je bila smešna. Najbolj všeč mi je bilo, ker
so vsi dobili darila. Smešno je bilo gledati s 3D-očali. Kot da
sem notri v risanki.
Taria: Bil je malo nenavaden občutek, kot da si v risanki.
Risanka mi je bila smešna, zaradi starega Božička, ki je bil
neroden in ni znal voziti sani, pa ko je izgubil copate v morju.
Osman: Tudi meni je bil najbolj smešen stari Božiček. Bilo je,
kot da bi imel vse pred sabo in bi lahko prijel sani ali darila.
BISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2012

Obisk kina je bilo posebno darilo župana, Emila Rojca. Učenci
prilagojenega programa OŠ Antona Žnideršiča smo bili tega
zelo veseli. Pridružili so se nam tudi starši, ki so lahko popoldan preživeli s svojimi otroki v kinu namesto doma pri učenju.
Zato - še enkrat hvala županu!III Vesna Bunderla, prof. def.

Natečaj » EVROPA V ŠOLI« –
JAZ TEBI RADOST TI MENI MODROST
Natečaj poteka že od leta 1953 pod
pokroviteljstvom Sveta Evrope, Evropske komisije in Evropskega parlamenta ter Evropske kulturne fundacije.
Vsako leto v njem sodeluje okrog
500.000 mladih iz 34 evropskih držav.
V natečaju sodelujejo učenci osnovnih in srednjih šol, dijaških domov
in šol s prilagojenim programom
ter slovenskih šol v zamejstvu. Na
natečaju vsako leto sodeluje med
18.000 do 25.000 mladih. Predstavlja obliko vključevanja evropske
dimenzije v šolsko polje. Preko literarnega, likovnega, fotografskega,
video in internetnega ustvarjanja
mladi spoznavajo kulturne, socialne,

jezikovne in druge razsežnosti ter možnosti sodelovanja v Evropi in v svetu.
Našo šolo so na 13. natečaju Evropa v
šoli zastopali dijaki, člani šolskega glasila Špice, Tilen Makoter, Denis Samsa,
Vesna Škrlj ter Ana Simšič, Urša Šepec
in Danijela Cole kot avtorice. Dejstvo,
da je letošnje tematsko leto aktivnega
staranja in medgeneracijske solidarnosti, je pripomoglo k temu, da smo
se povezali z Domom upokojencev
Postojna, kjer smo posneli material za
video natečaj. Ob prijetnem druženju,
izmenjavi izkušenj pri oblikovanju
časopisa, kartanju, gledanju slik in
izmenjavi daril je nastal video posnetek, ki je bil predmet tekmovanja na

nacionalni ravni.
Našim dijakom je 30 članski Nacionalni odbor dodelil 1. mesto v starostni
skupini srednjih šol na nacionalnem
nivoju natečaja Evropa v šoli. Glavno
nagrado, in sicer petdnevno potepanje po Toscani in Elbi, so prejele
avtorice, Ana Simšič, Urša Šepec in
Danijela Cole. Želim jim obilo užitkov
in nepozabnih trenutkov med potepanjem.
Vsem sodelujočim iskrene čestitke!
Nagrajeni filmček si lahko ogledate na
spletni strani naše šole http://www2.
scpo.si/index.php. III Mentorica Tadeja Pecman Penko

POHVALA BANKE SLOVENIJE GIMNAZIJCEM ŠOLSKEGA CENTRA POSTOJNA
tralne banke. Opogumljeni z uspehom
in pohvalo, se bomo tekmovanja udeležili tudi prihodnje leto.III Gimnazijci
šolskega centra Postojna

Dijaki Šolskega centra Postojna (od
leve proti desni): Jan Kočevar, Julijan
Pantelič, Daša Pečar, Tamara Udovič in
Katja Meden.

ŠOLSTVO IN ŠPORT

Gimnazijci 3. letnikov Šolskega centra
Postojna so se pod mentorstvom Uroša
Turka v okviru izbirnega predmeta ekonomija v šolskem letu 2011/12 pridružili tekmovanju pod okriljem Evropske
centralne banke Generacija €uro. V
Sloveniji je tekmovanje organizirala
Banka Slovenije.Julijan Pantelič, Jan
Kočevar, Tamara Udovič, Katja Meden
in Daša Pečar so v prvi fazi tekmovanja
reševali spletni kviz o poznavanju EU
in Monetarne unije in skupaj z drugimi
Slovenskimi dijaki dosegli 2. mesto v
Evropi.V drugi fazi tekmovanja so se morali odločiti o spremembi obrestne mere
operacij glavnega refinanciranja ter
svojo odločitev podpreti z ekonomsko
in denarno analizo. V Banki Slovenije
so bili zelo presenečeni nad kakovostjo
dijaških referatov, zato so vse ekipe
povabili tudi na zagovor referatov, kar
je bila tretja faza tekmovanja.Dijaki
gimnazije Šolskega centra Postojna so
se odlično odrezali v konkurenci (tudi)
ekonomskih gimnazij in ekonomskih
tehnikov, ki imajo v učnem načrtu neprimerno več ekonomskih vsebin. Dijaki
so pokazali izjemno kvaliteto znanja o
denarni politiki in nalogah Evropske cen-
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ČEBELICE NA OBČINSKI REVIJI

Pri prepevanju v pevskem zboru otroci doživljajo glasbo kot
del družbenega in kulturnega življenja. Otroci uporabljajo in
razvijajo spretnosti s svojim glasom, telesom in tehnikami.
V našem vrtcu Ilirska Bistrica deluje otroški pevski zbor
»Čebelice« že 12 let. S svojim petjem bogatijo in popestrijo
različne prireditve. Tako je bilo tudi letos, ko so se predstavili
na občinski reviji otroških in mladinskih pevskih zborov »Naša
pomlad«. Tam so z navdušenjem zapeli tri pesmi. Ob tej priložnosti se zahvaljujem Maji Porta, ki jih je ves čas spremljala
na klavirju in ponosnim staršem za njihov čas in potrpljenje.
III Erika Iskra Tomažič, Vrtec Jožefe Maslo Il. Bistrica

SONCE SE SMEJE
KDAJ?

19. maj 2012
ob 8.30. uri

KJE? Vrtec Ilirska Bistrica

UTRINKI IZ VRTCA ANTONINA

NAŠI MLADI IN NAJMLAJŠI

Prejšnji mesec smo se v našem vrtcu
posebej posvetili knjigi. Z otroki smo
prebirali in spoznavali različne knjige.
Otroci so v vrtec prinašali svoja najljubša dela in jih predstavili drugim
otrokom. V veliko veselje so jim bile
tudi pesmi in izštevanke, saj so ob njih
doživljali ritem in zvočnost.
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Iskali smo odgovore na vprašanje, kako
nastane knjiga in kje jo dobimo.
V vrtec smo povabili pesnico g. Marino
Grilj, ki se nam je predstavila ter z nami
podelila svojo ljubezen do živali. Pokazala nam je tudi nekaj fotografij svojih
najljubših živali, ki so njena glavna
inspiracija za ustvarjanje. Prisluhnili

smo nekaterim njenim pesmim, najbolj
všeč pa nam je bila zgodba Pujsa Pegi.
Ob tej priložnosti bi se g. Marini Grilj
zahvalili za obisk, v njeni družbi nam je
bilo zelo prijetno.
S starejšimi otroki smo 08. 03. tudi
obiskali knjižnico Makse Samse. Ob
spremstvu knjižničarke smo si ogledali
knjižnico, se seznanili z raznovrstnimi
knjigami ter v pravljični sobi prisluhnili
pesmicam in zgodbi o mamici. Otroci so
izdelali tudi čestitke za mamice in jih
doma prijetno presenetili. Knjižničarkam se zahvaljujemo za topel sprejem.
Med spoznavanjem knjig smo si ogledali tudi Sveto pismo – knjigo vseh
knjig – v postnem času se srečujemo z
nekaterimi svetopisemskimi zgodbami.
Izdelali smo si kocko ljubezni, na kateri
so vzpodbudne naloge, s katerimi si
prizadevamo za boljše medsebojne
odnose in se tako pripravljamo na praznovanje velike noči. III Vzgojiteljice iz
vrtca Antonina
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Rešitev nagradne križanke pošljite na naslov: Bistriški odmevi, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, s pripisom »nagradna križanka«, najkasneje
do 20. maja 2012. Med prispelimi pravilnimi rešitvami bomo izžrebali tri nagrajence. Geslo nagradne križanke 47. št. Bistriških odmevov: DRAMSKI
KROŽEK. Praktične nagrade prejmejo: Tončka Štefančič, Jurčičeva 9, Il. Bistrica, Ivanka Kukolj Lavrenčič, Harije 62 in Božidara Kocjan, Vodnikova ul.
12. Nagrade podarja podjetje EURO MB d.o.o. Čestitamo!
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RAZVEDRILO

Nagradna križanka

bistriški
odmevi
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KAJ

KJE

KDAJ

KDO

Praznovanje Baladurjevega prvega
rojstnega dne

Bistro Baladur,
Ilirska Bistrica

4. maj ob 22.00

Bistro Baladur

Koncert Hrušiških fantov „Regiment
po cesti gre” – koncert vojaških ljudskih
pesmi in pripovedi

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

5. maj ob 20.00

Pevska skupina hrušiški fanti

Shod v Dobropoljah ob godu sv. Florjana

Dobropolje

6. maj ob 14.45

Društvo Sveti Florjan Dobropolje

Teden Rdečega križa –
dan odprtih vrat

Dom upokojencev, Ilirska
Bistrica

9. maj od 9.00 do
12.00

OZ RK Ilirska Bistrica

2. srečanje “Spominčice” slovenskega
združenja za pomoč pri demenci

Večnamenski prostor Doma
starejših občanov Ilirska
Bistrica

9. maj ob 18.00

Slovensko združenje za pomoč pri
demenci Spominčica

041 275 172
070 550 578

Otvoritev slikarske razstave Likovnega
društva France Pavlovec Ilirska Bistrica

Knjižnica Makse Samsa

10. maj ob 19.00
razstava bo na
ogled do 23. maja

KMS, Likovno društvo France
Pavlovec Il. Bistrica in JSKD Il. Bistrica

05/71 44 188

Koncert Oi Polloi (punk, Škotska) in No
limits (HC punk, Slovenija)

MKNŽ, Ilirska Bistrica

10. maj ob 22.00

Mladinski klub Nade Žagar

Otroški/mladinski film

Dom na Vidmu, Ilirska Bistrica

11. maj ob 19.00

Občina Ilirska Bistrica in Madd d.o.o.

Knjižnica Makse Samsa

11. maj ob 19.00

Knjižnica Makse Samsa

Pumpa bar, Knežak

11. maj ob 20.00

Foto klub Sušec

Pred OŠ Podgrad

12. maj ob 7.50

OŠ Podgrad

Predstavitev pesniške zbirke »Podarim vam
pesem« avtorice Nadje Gombač
Odprtje fotografske razstave Žalost, strah in
upanje, avtorja Simona Godca
Dan druženja vseh generacij pohod v
Podbeže (obeležitev požiga vasi)
Prireditev ob 20-letnici OŠ Antona Žnideršiča
Odprtje fotografske razstave Obroč,
avtorja Marjana Kreblja
Teden Rdečega križa – razstava Rdeči križ
danes in jutri
Gledališka igra »Zgledna družina« v
izvedbi igralske skupine Harije

12. maj ob 18.00
12. maj ob 18.00
12. maj ob 20.00

OŠ Antona Žnideršiča
Ilirska Bistrica
Gostilna pri Matetu in
Marjan Krebelj

05/71 44 188

057835014

041 424 974

OZ RK Ilirska Bistrica
LAS za preprečevanje
zasvojenosti
Dekanijska karitas DSO Il. Bistrica
Medgeneracijsko središče Samarijan

031 281682
Božidara
Česnik
05/71 44 188

05/ 71 12 333

15.maj 2012 ob
16.30 do 18.30

Knjižnica Makse Samsa
Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

17. maj ob 19.00

KMS, JSKD Il. Bistrica

18. maj ob 18.00

KD Tuščak Bač

Prireditev Sonce se smeje

Vrtec Ilirska Bistrica

19. maj ob 8.30

Vrtec Ilirska Bistrica

Razstava in prireditev v čast spomina na
tragične dogodke pod Snežnikom

OŠ Pregarje

19. maj ob 15.00

Društvo za ohranitev zgodovinskih
vrednot Pregarje

Koncert pomladnih melodij Pihalnega
orkestra Ilirska Bistrica s solisti

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

19. maj ob 19.30

Pihalni orkester Ilirska Bistrica

Shod v Harijah - ples s skupino Ne me
jugat

Igrišče za bivšo šolo v
Harijah

19. maj od 22.00
dalje

MŠD Harije

DJ večer

Bistro Baladur, Ilirska Bistrica

19. maj ob 22.00

Bistro Baladur

Kindlerjev večer ob 100- letnici njegovega
rojstva

Knjižnica Makse Samsa

24. maj ob 19.00
spremljajoča
razstava na ogled
do 31. maja

KMS, Turistično društvo
Il. Bistrica in JSKD Il. Bistrica

Zaključek revije otroških in mladinskih pevskih zborov Naša pomlad

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

24. maj

JSKD Ilirska Bistrica

Otroški/mladinski film

Dom na Vidmu, Ilirska Bistrica

25. maj ob 19.00

Občina Ilirska Bistrica in Madd d.o.o.

MKNŽ, Ilirska Bistrica

26. maj ob 22.00

Mladinski klub Nade Žagar

www.drustvo-mknz.si

Knjižnica Makse Samsa

31. maj do 7. junij

KMS in Steg Il. Bistrica 1

05/71 44 188

31. maj ob 19.00

Glasbena šola Ilirska Bistrica

1. – 9. junij

Društvo za ohranitev zgodovinskih
vrednot 18. maj Pregarje

2. junij ob 10.00

Rafting klub Mrzla uoda

Vlado Kreslin: Pesmarica
2. Otroški folklorni festival

NAPOVEDNIK

12. maj ob 11.00

www.drustvo-mknz.si
www.domnavidmu.si

Dvorana Doma starejših
občanov Il. Bistrica

Skupno druženje vseh generacij
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Športna dvorana OŠ Antona
Žnideršiča, Ilirska Bistrica
Hram dobrega (Gostilna pri
Matetu), Ilirska Bistrica
Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica
Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

INFO

Koncert ob 46. obletnici MKNŽ-ja: Embers
(metal, ZDA) in Grand Astoria (storner
rock, Rusija)
Že 20 let … - razstava ob 20. obletnici
skavtov v Ilirski Bistrici
Zaključni nastop učencev kitarskega
oddelka Glasbene šole Il. Bistrica
Razstava Plameni in upor pod Snežnikom
Spust za čisto Reko
Meddruštveno srečanje v balinanju
v počastitev občinskega praznika
in dneva državnosti

Dom na Vidmu (mala dvorana), Ilirska Bistrica
Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica
Start pred nekdanjo gostilno
Lovec
Kindlerjev park Ilirska
Bistrica

3. junij od 8.00 do
18.00

Društvo invalidov Ilirska Bistrica

Informacije za objavo v napovedniku sprejemamo do 22. v mesecu po e-pošti: odmevi@ilirska-bistrica.si
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05 711 01 92

031 275 006
Tomaž

05/71 44 188
05/711 00 90
Igor Štemberger
www.domnavidmu.si

Branko Hrvatin
031 878 467,
Nina Šuštar
714 23 80

