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JEZERO

Vse ure dneva,
ki čez svod hite,
odsevajo v zrcalu te vode,
vse zarje vanjo omakajo perot,
vse zvezde vanjo pišejo svoj pot.
Kar je resnic, to v jezeru je slik:
gora, drevo in otok in zvonik ,

oblak in ptič, prebežnika višin,
vse podvojeno, gleda iz globin.
In jezero igra se z bleskom tem,
preliva svit in sence, in očem
je vedno čudno; in ko zreva vanj,
sva vpletla sebe v čar njegovih sanj ...
(Oton Župančič)

UVODNIK
Pred nami je najtoplejši mesec v letu
in čeprav nam je vreme letos nekoliko ponagajalo, nam vremenoslovci
napovedujejo vroč avgust. Ob tako
visokih temperaturah pa ne bo odveč
razmišljati tudi o poletni popestritvi
in predvsem ohladitvi ob kakšni reki,
jezeru ali na morju. Do bližnje Hrvaške
se boste lahko odpravili s kopalnim
avtobusom in sicer na relaciji Ilirska
Bistrica- Mošenička Draga, vsak ponedeljek, sredo in petek v avgustu.
Pester program dogodkov in prireditev
pa bo poskrbel za tiste, ki se bodo odločili preživeti svoj dopust v domačem
okolju. Konec meseca se nam namreč
obeta že 18. gorsko hitrostna dirka,
ki bo razveselila marsikaterega avtomobilskega navdušenca. Za ljubitelje
domače kuhinje pa bo tu kulturno-etnološka prireditev Mala južna, na
kateri se bodo s kulinaričnimi dobrotami predstavila domača društva .
Med drugim pa bodo prireditve v naše
kraje privabile številne obiskovalce in
tako prispevale k razvoju turizma in
prepoznavnosti naše občine.

Isabella Bučković,
odgovorna urednica
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OTVORITEV POLETNIH VEČEROV V LETNEM ATRIJU
Občina Ilirska Bistrica je lani, v sklopu
obnove Doma na Vidmu, uredila letni
atrij, ki naj bi služil za različne prireditve, koncerte in gledališke igre.
Poletni večeri v letnem atriju Doma
na Vidmu so se tudi letos pričeli v
znamenju dobre glasbe. 30 julija se je
namreč odvijal večer opernih arij in
muziklov v izvedbi sopranistke Nataše
Zupan, mezzosopranistke Janje Konestabo in tenorista Danila Kostavška, za
klavirjem pa jih je spremljala Nataša
Valent. Akademski operni pevci so se
nam predstavili z različnim opernimi
arijami in delčki muziklov, ki so jih zapeli samostojno ali v duetu, obiskovalci
pa so ob opernih arijah uživali tudi v

prenovljenem letnem atriju, ki so Občini in društvom, v poletnih mesecih
na voljo za različne prireditve. V okviru
investicije, vredne 37000 evrov za pre-

novo letnega atrija, so obnovili tlake,
električno napeljavo, zunanjo fasado
ter nakupili 260 sedežev. Čeprav ni bilo
enotnega mnenja kaj je z zanemarjenim
in dotrajanim domom potrebno narediti, se je Občina odločila za prenovo
doma, ki bo v prihodnosti namenjen
predvsem družbenim dejavnostim. Na
12. seji Občinskega sveta so tako sprejeli načrt, ki bo v Dom v Vidmu uvrstil
naslednje dejavnosti: kulturna dejavnost, galerija, restavracija, prostori za
davčno upravo, prostori za geodetsko
upravo in prostori za Center za socialno
delo Ilirska Bistrica. Davčni urad Ilirska
Bistrica se je v nove prostore vselil že
z 1.julijem.III

NA MEJI BREZ MEJE
spomin na domačina Emila Šuštarja, ustanovitelja balinarskega
kluba iz Novokračin. V balinanju so je pomerilo 16 ekip iz
obeh strani meje. Po celodnevnem boju je 1. mesto zasedel
BK Matulji, 2. mesto BK Košana, 3. in 4. mesto pa ekipe Obrov
in Katarina II. Pokale in medalje so ekipam podelili predsednik
BK Katarina Boris Rutar, predstavnik občine Matulji Vinko
Surina in predstavnik občine Ilirska Bistrica Ivan Simčič. Veliki
prehodni pokal pa je ekipi BK Matulji izročila Šuštarjeva sestra
Ivica. Po zaključku turnirja je sledilo prijateljsko druženje.
Prebivalci treh občin se bodo ponovno srečali 18. avgusta v
Jelšanah na zaključni prireditvi.III

AKTUALNO

Letos je v Novokračinah potekala že 7. tradicionalna prireditev
»Na meji brez meje« ( Na granici brez granice). Prireditev, ki
združujejo prebivalce občin z obeh strani slovensko-hrvaške
meje, Ilirske Bistrice, Matuljev in Klane, je bila 14. julija kot
vedno v znamenju športnih iger ter kulturnega in družbenega
programa.
Organizacija je letos pripadla bistriški občini, ki je ob tej
priložnosti priredila kar nekaj prireditev - med drugim tudi
razstavo miniaturnih vozov in orodja Antona Staričiča iz Klane
ter podobe Klane, žgane v lipov les Ivana Starčiča.
Konec tedna pa je potekal tudi memorialni balinarski turnir v

BISTRIŠKI ODMEVI AVGUST 2012

3

SPREMEMBE NA PODROČJU PRAVIC PO VOJNIH ZAKONIH
V Uradnem listu RS, št. 40/12, je bil
objavljen Zakon za uravnoteženje javnih
financ (v nadaljevanju ZUJF), ki med
drugim uvaja tudi spremembe ureditve
na področju Zakona o vojnih veteranih,
Zakona o vojnih invalidih in Zakona o
žrtvah vojnega nasilja. Zakon je začel
veljati 31. 5. 2012.
Za upravičence po vojnih zakonih sta
pomembni dve spremembi, in sicer:
1. ukinitev pravice do zdraviliškega in
klimatskega zdravljenja upravičencev
po vojni zakonodaji
Osebam, ki imajo priznan status vojnega veterana ali vojnega invalida ali žrtve
vojnega nasilja, so doslej na podlagi
uvodoma navedenih vojnih predpisov,
pripadale različne pravice, med drugim
tudi pravica do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja. Z uveljavitvijo ZUJF, to
je z 31. 5. 2012 je ukinjena pravica do
zdraviliškega in klimatskega zdravljenja
upravičencev po vojni zakonodaji.
2. izplačevanje pravic po vojni zakonodaji za nazaj
Doslej so se prejemki po vojnih zakonih,
upravičencem izplačevali za tekoči mesec. ZUJF dinamiko izplačil spreminja
tako, da se bodo prejemki izplačevali
za nazaj. Sprememba se bo uvajala
postopoma tako, da se bo na nov način

v celoti prešlo šele v januarju 2013.
V prehodnem obdobju v letu 2012 bodo
mesečni prejemki upravičencev dospeli
v izplačilo po naslednji dinamiki:
- prejemki za julij bodo dospeli 6. 7.
2012
- prejemki za avgust bodo dospeli
13.8. 2012
- prejemki za september bodo dospeli
19. 9. 2012
- prejemki za oktober bodo dospeli
25. 10. 2012
- prejemki za november bodo dospeli
3. 12. 2012
- prejemki za december bodo dospeli
2. 1. 2013.
3. Zvišanje starosti za uveljavitev
pravic po Zakonu o vojnih veteranih
(v nadaljevanju ZVV) s 50 let na 55 let
ZUJF je dvignil starost upravičencev
za uveljavitev pravic po ZVV ( veteranski dodatek, dodatek za pomoč in
postrežbo, letni prejemek, dopolnilno
zdravstveno zavarovanje, brezplačna
vožnja) s 50 let starosti na 55 let. Pravica do varstva navedenih pravic vojnega
veterana pa ostane nespremenjena v
primeru nastanka trajne popolne izgube
delovne zmožnosti.
Navedeno pomeni, da bodo še naprej
upravičeni do veteranskega dodatka
vojni veterani, ki jim je bila pravica do

veteranskega dodatka že priznana, in
tudi ob prevedbi v letu 2013 ne bodo
še izpolnili starosti 55 let, če delež
prejemkov na družinskega člana ne bo
presegel osnove za odmero veteranskega dodatka.
Dvig starosti na 55 let pa bo povzročil
bistveno večjo spremembo na področju
pravice vojnega veterana do plačila
zdravstvenih storitev v višini razlike do
polne vrednosti storitev, ki so zagotovljene v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja (tako imenovano
dopolnilno zdravstveno zavarovanje).
Plačilo dopolnilnega zdravstvenega
zavarovanja se od 1. 1. 2013 zagotavlja
le tistim vojnim veteranom, ki bodo na
ta dan starejši od 55 let in bodo prejemniki veteranskega dodatka oz. bodo
izpolnjevali pogoje za prejem le-tega.
Pravica do dopolnilnega zdravstvenega
zavarovanja se ne glede na starost zagotavlja tudi tistim vojnim veteranom, pri
katerih je podana trajna popolna izguba
delovne zmožnosti.
Upravna enota bo tako v skladu z opisanimi spremembami po uradni dolžnosti
za vsakega sedanjega upravičenca do
plačila dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja preverila, ali izpolnjuje pogoje
za prejemanje te pravice tudi od 1. 1.
2013 ter o tem izdala ustrezno odločbo.
III Mirjana Valenčič, v.d. načelnica

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, na podlagi 12. člena Pravilnika o dodeljevanju kadrovskih
štipendij (Uradne objave glasila Bistriški odmevi, št. 13, leto 2, 30.12.2009, Uradne objave glasila Bistriški odmevi, št. 2,
leto 4, 31.03.2011), objavlja
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JAVNI RAZPIS ZA KADROVSKE ŠTIPENDIJE OBČINE ILIRSKA BISTRICA
ZA ŠOLSKO OZ. ŠTUDIJSKO LETO 2012/2013
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1. Občina Ilirska Bistrica razpisuje kadrovske štipendije za šolsko oz. študijsko leto 2012/2013 za naslednje programe
in smeri izobraževanja:
-

1 štipendija: profesor specialne in rehabilitacijske pedagogike,
1 štipendija: diplomant športne vzgoje in diplomant športnega treniranja,
1 štipendija: profesor saksofona,
1 štipendija: profesor violončela,
1 štipendija: profesor kitare,
1 štipendija: profesor violine,
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-

1 štipendija: profesor trobil,
1 štipendija: dipl. medicinska sestra,
1 štipendija: inž. strojništva (univerzitetni program),
1 štipendija: inž. elektrotehnike,
1 štipendija: magister farmacije (enoviti magistrski študij farmacije),
1 štipendija: profesor razrednega pouka,
1 štipendija: elektrikar,
2 štipendiji: strojni tehnik.

2. Na razpis se lahko prijavi oseba s statusom dijaka ali oseba s statusom študenta, ki se izobražuje po dodiplomskih
oziroma podiplomskih študijskih programih z javno veljavnostjo. Štipendije so namenjene rednim dijakom in študentom.
3. Pogoji za uveljavitev pravice do štipendije:
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- imeti mora državljanstvo Republike Slovenije,
- imeti mora stalno prebivališče na območju občine Ilirska Bistrica,
- kandidat ne sme prejemati druge štipendije (ob prijavi na javni razpis mora izpolniti posebno izjavo, ki se nanaša na
prejemanje drugih štipendij; na izjavi mora navesti tudi kje oziroma pri katerem delodajalcu je še zaprosil za štipendijo),
- ob prvem vpisu v prvi letnik srednje šole ne sme biti starejši/a od 17 let oziroma ob prvem vpisu v prvi letnik
dodiplomskega izobraževanja starejši/a od 21 let,
- ne sme biti v delovnem razmerju oziroma ne sme opravljati samostojne registrirane dejavnosti,
- za štipendijo za srednjo šolo mora imeti kandidat povprečje ocen vseh predmetov zaključnega razreda osnovne šole
najmanj tri oziroma povprečje ocen vseh predmetov zaključnega letnika srednje šole najmanj tri,
- za štipendijo za dodiplomski študij mora imeti v zadnjem letniku srednje šole povprečje ocen vseh predmetov zaključnega letnika srednje šole najmanj tri in na maturi mora doseči najmanj 70% vseh možnih točk,
- kandidat, ki se prijavlja na javni razpis za štipendijo za nadaljnje letnike dodiplomskega izobraževanja ali podiplomskega
izobraževanja mora imeti povprečje ocen posameznih predmetov v preteklem študijskem letu najmanj 7.

5. Rok za oddajo prijav je do 28.09.2012 do 10.00 ure.
Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo prispele najpozneje do 28.09.2012 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 kuverti mora biti navedeno »Javni razpis za kadrovske štipendije
za šolsko oz. študijsko leto 2012/2013«. Prijavi priložite zahtevano dokumentacijo.
Prijave, prispele po razpisnem roku, ne bodo upoštevane pri obravnavi za dodelitev štipendije.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni predvidoma v roku 30 dni od odločitve komisije.
Podrobnejše informacije so na voljo pri Eriki Vrh, tel. 05 7112 333.
Številka: 110-9/2012
Datum: 26.06.2012					
							
								

OBČINA ILIRSKA BISTRICA
ŽUPAN
EMIL ROJC
BISTRIŠKI ODMEVI AVGUST 2012
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4. Na javni razpis se prijavijo kandidati s pisno prijavo, ki je del razpisne dokumentacije ter ji priložijo naslednjo
dokumentacijo (razpisna dokumentacija je na voljo v sprejemni pisarni ter na spletni strani Občine Ilirska Bistrica) :
- fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
- fotokopijo potrdila o stalnem prebivališču,
- izjavo, da ne prejema druge štipendije (priloga vloge),
- izjavo, da ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti (priloga vloge),
- dokazilo o učnem uspehu preteklega šolskega oz. študijskega leta,
- potrdilo o doseženem uspehu na maturi,
- potrdilo o vpisu v šolskem oz. študijskem letu 2012/2013,
- dokazilo o materialnem stanju družine – odločbo o odmeri dohodnine za leto 2011,
- potrdilo o višini katastrskega dohodka za leto 2011 in
- kratek življenjepis.
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13. SEJA OBČINSKEGA SVETA
Na 13. seji občinskega sveta, ki je
potekala 5.07.2012, je bil občinskim
svetnikom s strani podjetja Misel
d.o.o predstavljen projekt umestitve
OŠ Rudolfa Ukoviča v prostor. Občina
je prvotno načrtovala rušitev sedanjega objekta in na obstoječem mestu
izgradnjo nove šole. V tem času pa bi za
učence zagotovila nadomestne prostore
v Ilirski Bistrici.
Glede na neugodne gospodarske
razmere pa je bil strah, da bi se lahko
investicija zavlekla precejšen, saj bi to
pomenilo, da bi se učenci za dlje časa
vozili iz Podgrada v Ilirsko Bistrico. Občina je zato naročila preprojektiranje,
ki bi novo šolo umestilo poleg že obsto-

ječe, na nogometno igrišče oz. poleg.
S tem bi omogočili gradnjo nove šole
in normalen potek pouka med samo
gradnjo, ki bi potekala v dveh fazah(
vrtec in šola posebej).
V nadaljevanju so svetniki sprejeli
predlog o umestitvi Centra za socialno
delo Ilirska Bistrica in Geodetski pisarni
Ilirska Bistrica v prostore Doma na
Vidmu. Občina bo Republiki Sloveniji
izročila v polno last in posest del nepremičnine Doma na Vidmu, ta pa bo v
celoti prevzela financiranje adaptacije.
Davčni urad Ilirska Bistrica se je v nove
prostore Doma na Vidmu vselil že s 1.
julijem.
Svetniki pa so sprejeli tudi sklep, da

se v koncesijski vrtec Zavoda Notre
Dame Ilirska Bistrica zagotovi dodatna
polovica oddelka pod pogojem, da je
po podpisu pogodb o vključitvi v vrtec
v polovični oddelek dejansko vključenih
najmanj 6 otrok v heterogen oddelek
drugega starostnega obdobja.Kot veleva zakonodaja pa so svetniki obravnavali tudi sklep o organizaciji predšolske
vzgoje in soglasje k sistematizaciji
delovnih mest v enotah vrtec.
Sprejet pa je bil tudi sklep, da se za
predstavnike Občine Ilirska Bistrica v
svetu zavoda turistično informativnega
centra Il.Bistrica imenuje Aleša Rojca,
Gregorja Budalo in Tino Kocjan.

OBVESTILO

OBČINSKI ODMEVI

Občinska uprava Občine Ilirska Bistrica obvešča vse zainteresirane kupce, da bo v mesecu septembru izvedla javno
dražbo, za prodajo spodaj naštetih zemljišč v stanovanjski
soseski Koseze, po izklicnih cenah, ki so bile določene s
strani sodnega cenilca gradbene stroke. Prodaje se bodo
opravile z metodo javne dražbe, ki bo opravljena v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) ter Uredbo
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o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12). Poleg kupnine
za zemljišče se bo kupcem obračunal DDV ter vsi stroški,
ki bodo nastali v postopku izvedbe pravnega posla. Javna
dražba z določenim datumom ter natančnejšimi pogoji
prodaje bo objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije
(http://www.uradni-list.si/) in na spletni strani Občine
Ilirska Bistrica (http://www.ilirska-bistrica.si/obcina/).

Zap. št.

K.o.

Parc. št.

Površina

Cena na m2 (EUR)

Ocenjena vrednost (EUR)

1.

Koseze

1633/22

715

35,50

25.382,50

2.

Koseze

1633/23

747

34,90

26.070,30

3.

Koseze

1633/24

731

35,50

25.950,50

4.

Koseze

1633/25

730

35,50

25.915,00

5.

Koseze

1633/26

835

35,50

29.642,50

6.

Koseze

1633/27

804

34,90

28.059,60

7.

Koseze

1633/28

850

35,50

30.175,00

8.

Koseze

1633/29

766

34,90

26.733,40

9.

Koseze

1633/30

746

35,80

26.706,80

10.

Koseze

1633/31

729

34,90

25.442,10

11.

Koseze

1633/32

829

34,10

28.268,90

12.

Koseze

1633/33

877

32,60

28.590,20
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DOPUSTI ZDRAVNIKOV IN ZOBOZDRAVNIKOV V MESECU AVGUSTU 2012
Spoštovane občanke in občani !
Objavljamo še preglednico in tabelarni prikaz predvidenih odsotnosti in letnih dopustih zdravnikov in zobozdravnikov za
mesec AVGUST 2012.
Potrudili smo se za zagotovitev ustrezne dostopnosti zdravnikov in zobozdravnikov tudi v času dopustov, so pa odsotnosti
precejšnje in bosta večkrat delali le po dve, v skrajnosti celo samo ena ambulanta. Ambulante bodo delale po svojem rednem
urniku. Lahko se zgodi, da bomo morali zaradi zagotavljanja
24 urnega zdravstvenega varstva termine dopustov še nekoliko uskladiti in spremeniti, zato prosimo:
Če je le mogoče pred obiskom preverite prisotnost zdravnika in se naročite !
Prav je, da odsotnost svojega izbranega zdravnika oz. zobozdravnika upoštevate, da vse kar je možno (recepti, naročilnice,
zaključek bolovanj..), uredite pred dopusti.
Prosimo Vas, da prihajate čez poletje k nadomestnim/urgentnim zdravnikom res le zaradi
najnujnejših zadev !
TERMINI DOPUSTOV
ZDRAVNIKOV

AVGUST

TERMINI DOPUSTOV
ZOBOZDRAVNIKOV

Splošne/družinske ambulante v ZD Ilirska Bistrica

Zobne ambulante ZD

Sonja Lovrič Kiselić, dr.med.,spec.spl.med.

Sakelšek Karl - Knežak

-

AVGUST

01.08. do 31.08.

Andreja Vinšek Grilj, dr.med.,spec.spl.med. -

Kasić Š. Mirjana, dr.dent.med. 01.08. do 17.08.

Jasna Taučer Mičetić, dr.med.,spec.spl.med. 06.08. do 24.08.

Crnković Emil

Jana Jenko, dr.med.,spec.spl.med.

Efremov Simeon, dr.dent.med.

daljša odsotnost

Sunčana Šegota Tomić, dr.med.,spec.spl.med. daljša odsotnost

Sarafova Olgica, dr.dent.med.

Splošna ambulanta na ZP Podgrad

Šolska zobna ambulanta

Marija Pejković, dr.med.,spec.spl.med.

06.08. do 24.08.

Splošna ambulanta na ZP Knežak
Maksimilijan Modic,dr.med.,spec.spl.med.

Pripravništvo Ljubljana

Mršnik Tina, dr.dent.med.

Pripravništvo Ljubljana

Zasebni zobozdravniki
01.08 .do 03.08,
Spetič Samo, dr.dent.med.
13.08. do 14.08.
- Podgrad
in 27.08. do 07.09.

Dispanzer za medicino dela
Vanda Glušić Ravnič, dr.med.,spec.m.d.p.š.

Batista Simon,dr.dent.med.

27.08. do 31.08.

Šolski dispanzer
Odineja Komen, , dr.med.,spec.spl.med.

Česnik Meta,dr.dent.med. (ŠZA) 01.08. do 24.08.
Pripravniki

13.08. do 07.09.

Ambulanta DSO
Barbara Dekleva

01.08. do 17.08.

Jakljević Vlatko,dr.dent.med.

01.08. do 17.08.
01.08. do 17.08.

01.08. do 17.08.

Zasebna pediatrična ambulanta
Ivan Kauzlarić, dr.med.,spec.ped.

16.08. do 24.08.

Dražen Trlin, dr.med.,spec.spl.med. *
01.08. do 18.08.
*V ZD nadomeščamo dr. Trlina le za nujne zadeve
Zahvaljujemo se za razumevanje tudi v mesecu avgustu. Lepo preživite še preostali del počitnic in dopuste ter seveda
veliko sprostitve, varnosti in zdravja !
Kolektiv Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica
in direktor Vojko Mihelj, univ.dipl.ekon.
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Zasebna ambulanta
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Dopusti zdravnikov v mesecu avgustu 2012

X

S

Splošne ambulante

X

S

DMD Glušić R. Vanda, dr.med.,spec.

DSO Dekleva Barbara, dr.med.,spec.

Ostale ambulante

Komen Odineja, dr.med.,spec.

Šolski dispanzer

Pejković Marija, dr.med.,spec

Vinšek Grilj Andreja, dr.med.,spec.

Taučer Mičetić Jasna, dr.med.,spec.

Lovrić-Kiselić Sonja, dr.med.,spec.

Modic Maksimiljan, dr.med.,spec.

Jenko Jana, dr.med.,spec.

URG Šegota T. Sunčana,dr.med.,spec.

S

SPEC Batista Maja, dr.med,
Zasebna ambulanta
Trlin Dražen, dr.med.,spec.
Zasebna pediatrična ambulanta
Kauzlarić Ivan, dr.med., spec.ped.
Legenda: osenčena polja = dopust; (S) = specializacija; X=druge odsotnosti
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Kasić Š. Mirjana, dr.dent.med.
Crnković Emil
Efremov Simeon, dr.dent.med.
Sarafova Olgica, dr.dent.med.
Česnik Meta,dr.dent.med. (ŠZA)

OBČINSKI ODMEVI

1

X

X

Dopusti zobozdravnikov v mesecu avgustu 2012

X

X

Zdravstveni dom

Batista Simon, dr.dent.med. (pripravnik)

X

Sakelšek Karl - Knežak

Mršnik Tina, dr.dent.med. (pripravnica)
Zasebni zobozdravniki
Spetič Samo, dr.dent.med. - Podgrad
Jakljevič Vlatko,dr.dent.med.

Legenda: osenčena polja = dopust; (X) = druge odsotnosti;
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Delegacija LAS DRPSN se je med 9. in 13.
majem 2012 udeležila Prve evropske tržnice
lokalnih produktov v francoskem mestu Le
Puy en Valey, ki leži v predelu Central Masif
približno 80 km južno od mesta Saint-Étienne. Regija se imenuje Heute Loire. Zaradi
sestave in optimalizacije stroškov potovanja
se je aktivnosti udeležilo 9 članov in sicer:
- Aleš Zidar, vodja delegacije, izvajanje
promocije LAS in našega področja
- Marica Kaluža, član UO, predstavnik občine Pivka, sodelovanje pri predstavitvi
na tržnici, tradicionalno pecivo - prodaja
in degustacija
- Peter in Marija Ženko, predstavnika
občine Postojna, prodaja jajc in testenin
- Metka Vergan in Ivan Hribar, Kmetija
Hribar, predstavnica občine Il.Bistrica,
prodaja zeliščnih proizvodov in peciva
iz pire
- Iskra Lorena, prevajalec in pomoč pri
prodaji in promociji LAS
- Rihard Baša, kuharski mojster za
pripravo lokalnih tradicionalnih jedi za
degustacijo
- Marjeta Zidar, ki je sodelovala pri prodaji preostalih lokalnih produktov, ki jih
imamo pri nas – med, sadje, suho sadje,
šparglji, žganje, likerji
Ker je UO odobril stroške le za 7 sodelujočih
članov, sta Ivan Hribar in Marjeta Zidar
doplačala dodatne stroške, ki so nastali z
njihovo udeležbo (prenočišče).
Na prireditvi je sodelovalo 14 evropskih
držav (vključno z Francosko Gvajano),
neposredno udeleženih je je bilo 282 oseb,
saj so nekatere delegacije bile zelo številčne
(Portugalska 64 udeležencev). Celoten dogodek je odlikovala odlična organizacija, saj
je bila večina stvari urejenih in je potekala
po predvidenem scenariju.
Prvi in drugi dan prireditve je bil namenjen
predstavitvi dobrih praks pridelovanja lokalne hrane in sodelovanja domačih kmetov v
proizvodni, prodajni in storitveni ponudbi
področja Heute Loire. Naša delegacija
se je razdelila na dva dela in si z ostalimi
udeleženci ogledala kar nekaj primerov
dobre prakse: rejo krav in proizvodnjo
mleka in mlečnih izdelkov, kombinirano
s sončno elektrarno, ki samozadostno
oskrbuje kmetijo; sodelovanje združenja
kmetov v ponudbi na romarski poti Saintiago de Campostela; rejo značilne pasme
črnih ovac (mesna proizvodnja); povezavo
lokalnih proizvajalcev s prodajo v verigi supermarketov; rejo koz in proizvodnjo sirov;
prašičerejo in proizvodnjo mesnih izdelkov
ter domačo pivovarno. Pri vseh obiskih
je bilo vidno dobro sodelovanje kmetov
med seboj (združenja, društva, zveze) in s

tem povezano skupno trženje proizvodov
na lokalnem trgu in v velikih trgovinah,
enostavnejša prodaja na tržnicah (manjše
oz. drugačne kontrole kot v Sloveniji),
kar posledično pomeni boljšo ponudbo.
Pomembno pa je tudi sodelovanje kmetov
pri turistični ponudbi (storitvah) – z lokalno
pridelano hrano in prenočitvenimi kapacitetami na kmetijah dosegajo dodano vrednost na kmetiji in veliko pridelkov prodajo
že doma (recimo prenočevanje na kmetiji
je pogojeno z nakupom pridelkov – hrane
na kmetiji in je iz tega razloga ali brezplačno
ali zelo poceni – sistem združenja turističnih
kmetij).
Drugi dan so bile popoldne pripravljene
delavnice v povezavi z trženjem in ponudbo
lokalnih proizvodov, vendar smo na njih
manj sodelovali, ker so bili razpravljavci že
vnaprej znani in terminsko omejeni, tako
da ni bilo možno na ta način deliti svojih
izkušenj z udeleženci delavnic. Poleg tega
so bile delavnice organizirane skupinsko,
v velikem prostoru – šlo je pravzaprav za
predstavitve, zato gre v tem primeru za
edino napako organizatorjev, ki bi z manj
zainteresiranimi udeleženci lažje in bolj
efektno izpeljali delavnice. Iz tega razloga
je enostavno zmanjkalo časa za kakršenkoli
turistični ogled mesta, kar je bila pravzaprav
edina šibka točka izvedbe prireditve.
Tretji dan je bil namenjen prodaji in predstavitvi lokalnih produktov na mestni tržnici

v mestu Le Puy en Valey. Naša delegacija se
je na dogodek zelo dobro pripravila, saj smo
poleg postavitve naših stojnic in zagotovitve
promocijskega materiala, pripravili tudi odmevno promocijo naše stojnice z brkinskimi
jabolki in tradicionalno jedjo – polento z
slanino in šparglji, ki je obiskovalce navdušila. Imeli smo pripravljene tudi deklaracije
v francoščini in prevajalko Lorelo Surina, kar
se je izkazalo za odlično potezo, saj so bili
obiskovalci dobro seznanjeni z našo ponudbo. Vse to se je pokazalo v zelo dobri prodaji
skozi ves dan (tržnica je bila ves čas dobro
obiskana od 8,00 do 18,00 ure) in potrditvi,
da so naši izdelki oziroma ponudba zelo
kvalitetna. Zanimanje za našo ponudbo je
bilo zelo veliko – tudi tradicionalna potica
in ostale sladice so bile vse prodane, največ
zanimanja pa je bilo poleg zeliščnih izdelkov
namenjeno našim žganjem – brkinskemu
slivovcu, sadjevcu in vsem ostalim vrstam
žganj in likerjev, kar je dokaz, da se da s
kvalitetno pridelavo in predelavo doseči
ugodno prodajo tudi na tujih trgih.
Končna ocena naše udeležbe na odmevnem dogodku je prav gotovo pozitivna.
Predvsem veseli dejstvo, da so se naši
ponudniki prepričali, da lahko ponudijo na
evropskem trgu primerljive proizvode za
zelo dobro ceno in da se večina kmetijskih
proizvajalcev v Evropi ukvarja s podobnimi
problemi v procesu proizvodnje in prodaje.
Bistven je drugačen pristop k združevanju in
skupnem trženju kmetijskih produktov, kar
smo uspeli videti in preizkusiti na ogledih
dobre prakse. V kolikor bodo ponudniki
prenesli svoje izkušnje tudi v lokalno
skupnost – konkretno našim ponudnikom
na tržnici, je bil namen udeležbe v Franciji
dosežen. Za boljšo organizacijo trženja
kmetijskih proizvodov pa potrebujemo
združenje kmetov oziroma ponudnikov,
za kar bi se lahko izkoristilo tudi aktivnosti
našega LASa. III Strokovni vodja LAS: Aleš
ZIDAR
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JEDI NAŠIH STRARIH MAM
V želji po ohranjanju tradicije je Društvo podeželskih žena Ilirska Bistrica
izdalo knjigo receptov z naslovom Jedi
naših starih mam, avtorice in kulinarične strokovnjakinje Slavice Smrdel.
Knjiga je ena prvih zbirk receptov z
bistriškega podeželja ter prikazuje in
poudarja pomen tradicionalne domače
prehrane. Ideja, da se recepte zapiše v
knjigi se je porodila predsednici društva
Darinki Brožič in je zorela skoraj dve
leti. Luč sveta pa je ugledala ravno v
letu, ko društvo praznuje 10. obletnico
delovanja.
izbrskale iz zapisov svojih starih mam
in jih kasneje tudi same pripravljale
ob različnih praznovanjih in ljudskih

GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN TURIZEM

V knjigi je zbranih 120 receptov preprostih jedi, ki so jih članice društva

10

Agrocenter ŽABOVCA

Podgrajska 14, ILIRSKA BISTRICA; tel.št.: 05/ 7118 180

NOVO NOVO NOVO
Ugodne cene in pestra izbira:
- vrec za krompir 10kg, 30kg
- kozarcev za vlaganje
- izolacijskega stiroporja
- sprejemanje narocil za sladkor
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DNO

RAZLICNE
VELIKOSTI!

Lepo vabljeni tudi
v našo trgovino
Tehniko Krpan v Pivki
Kolodvorska 1

!

Pestra izbira
PVC posod
za namakanje sadja,
kisanje zelja,...

običajih.Vsi recepti so opremljeni z
barvnimi fotografijami pripravljenih
jedi domačega avtorja Marjana Kreblja.
Dodanih pa je tudi nekaj pesmi Nadje
Gombač. Izdajo je finančno omogočilo
Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom.
Knjiga je skoraj razprodana in je med
publiko dosegla zelo dober odziv. »Mi
smo preproste ženske za katere je bila
ta knjiga velik izziv. Zelo smo ponosne
na to.« nam je zaupala predsednica
društva ga. Darinka, ki meni da je bila
takšna knjiga naši občini potrebna, saj
prispeva k bogatitvi turistične ponudbe
in ohranjanju tradicije. Gre za željo,
da bi jedi, ki so doma iz naših krajev
ne utonile v pozabo in da bi jih lahko
pripravljali tudi prihodnji rodovi.III
RUMENA POLENTA Z »ŽUPO«
IN »JETRNCO«
Sestavine:
2l vode
500 g koruznega zdroba
malo soli
malo masla
1 klobasa »jetranca«
Osoljeno vodo zavremo in vanjo vsujemo
malo koruznega zdroba ter dodamo maslo.
Po 5 minutah odvzamemo pol litra tekočine
pa zamešamo preostali zdrob. Kuhamo 30
minut in ves čas mešamo. V ponev damo
malo masti, pocvremo »jetranco«, narezano na kolobarje, nato prilijemo odstavljeno
tekočino in kuhamo še 20 minut. Rumeno
polento lahko jemo tudi z mlekom, golažem
ali jajci. Najboljša polenta je tista, ki jo
skuhamo na štedilniku na drva.
Recept pripravila Majda Celin, Jasen
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IZVAJANJE TERAPIJ S POMOČJO KONJA

NAŠA MANEŽA
Primer terapije s pomočjo konja
KAJ JE TERAPIJA S POMOČJO KONJA?
Terapija s pomočjo konj ne vključuje le
samega jahanja (v primerjavi s hipoterapijo), temveč pomeni tudi vključenost
v same aktivnosti okoli konja (čiščenje,
oskrba, nega, vodenje konja).

Vključuje gibalne, socialne, psihološke
idr. učinke s pomočjo posebej treniranega konja, pri otrocih, mladostnikih
in odraslih z različnimi motnjami in
prizadetostmi. Zajame torej človeka
celostno. Pri terapiji uvajamo tudi
učne procese, poudarjamo pozitivne
vedenjske spremembe.
V tujini je terapija s pomočjo konja znana kot EAT (Equine Assisted Therapy)
in je priznana kot uspešna dodatna
metoda pri rehabilitaciji/obravnavi ljudi
z različnimi stanji.
OBLIKE TERAPIJE S POMOČJO KONJA
- obsega vse od opazovanje konj
v izpustu, pri hranjenju ki deluje
pomirjujoče, ritmično, spodbuja
zaznavanje vidnih, slušnih dražljajev,
- do nege, čiščenja konja pred in po
jahanju, ki vzpodbuja kontakt in
vključuje vse komponente: gibalne,
čutno-zaznavne, socialne; prav tako
vključuje zmožnost za izvajanje zaporednih delovnih faz, krepi se občutek
odgovornosti, discipline,
- in pa seveda jahanje na povodcu na
neosedlanem konju (z voltežirnim
pasom), ki omogoča intenzivno
čutenje gibanja, zaznavanja telesa,
izboljšanje ravnotežja obvladovanje
jahanja pa daje občutek samozavesti,
samozaupanja.
TERAPIJA JE PRIMERNA ZA ŠIROK
SPEKTER LJUDI
Predvsem je primerna za osebe z
motnjami v duševnem razvoju, gibalno
ovirane osebe, osebe s problemi na
socialnem in emocionalnem področju,
hiperaktivnost, depresije, obsesivno-kompulzivne motnje, avtizem, introvertirane ljudi, slepe in slabovidne,
gluhe in naglušne, osebe s premajhnim
samozaupanjem, sindromom strahu …

UČINKI TERAPIJE S POMOČJO KONJA
Večinoma se jaha brez sedla, zaradi
boljšega telesnega kontakta s konjem
in boljšega ravnotežja.
Sorodni vzorci gibanja pri človeku in
konju so osnova terapije. Pri tem izrabimo tridimenzionalno gibanje konjevega
hrbta, ki ga ni mogoče posnemati z
nobeno, še tako tehnično dovršeno
napravo.
Učinki so vidni tako na fizičnem področju:
- izboljšanje ravnotežja, koordinacije
in reakcijskih sposobnosti,
- izboljšanje drže, krepitev mišic,
- izboljšanje zaznavanja svojega telesa,
- povečevanje gibljivosti in stabilizacije
medenice,
- sprostitev zakrčenih mišic,
kot tudi na socialno-emocionalnem:
- zvišanje koncentracije, izboljševanje
motivacije,
- zaznavanje razpoloženj in prepoznavanje reakcij drugih živih bitij,
- sprejemanje, priznavanje in premagovanje strahov,
- krepitev občutka samozavesti in
zaupanja v lastne zmogljivosti,
- boljša disciplina, občutek zadovoljstva, učenje pravilnih reakcij v
vedenju,
- izgradnja občutka odgovornosti, prepoznavanje in upoštevanje skupno
postavljenih pravil,
- zmanjševanje agresivnih načinov
vedenja.

REDNO LETNO USPOSABLJANJE VOZNIKOV
Obveščamo vas, da organiziramo redno letno usposabljanje voznikov potnikov in blaga za leto 2012 v nedeljo, 23.
septembra 2012, v času med 9. in 15. uro v mali dvorani Doma na Vidmu. Prijavnice, katerim je potrebno priložiti kopijo
veljavnega vozniškega dovoljenja s kodo 95 in kopijo osebnega dokumenta, so na voljo na zbornici v Ilirski Bistrici.
Obenem vas obveščamo, da zbiramo tudi informativne prijave za zamudnike in sicer za leto 2011 in 2010.
Območna obrtno-podjetniška zbornica Ilirska Bistrica
BISTRIŠKI ODMEVI AVGUST 2012
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TERAPEVTSKO-KONJENIŠKI ZAVOD
OLSEN
Terapevtsko-konjeniški zavod Olsen
je neprofitni zasebni zavod, katerega
glavna dejavnost je izvajanje terapije s
pomočjo konja.
Terapije izvajamo v Zagorju pri Pivki
(Zagorje 33). Pri terapijah poleg jahača
sodelujeta še terapevt in vodič konja.
Naš glavni terapevt je Kristan Kirn Maja,
dipl. delovna terapevtka (z dodatno
opravljenimi nevrološkimi tečaji, ki ji
omogočajo delo z lažjimi nevrološkimi
osebami). Uspešno je zaključila tudi
šolanje za terapevta za izvajanje
terapije s pomočjo konja. Da lahko
sledi novostim, se redno udeležuje
seminarjev, predavanj in praktičnih
delavnic s področja izvajanja terapije.
Sedaj sodeluje tudi kot predavateljica
v fundaciji Nazaj na konja, ki izobražuje
nove terapevte s pomočjo konja.
V obdobju, odkar izvajamo terapije v
Zagorju, k nam prihajajo na terapije
otroci in odrasli z ilirskobistriškega,
pivškega in ljubljanskega področja, s
raznimi diagnozami: avtizem, Aspergerjev sindrom, hiperaktivnost, motnje
pozornosti in koncentracije, agresija,
Downov sindrom, multipla skleroza, obsesivno-kompulzivne motnje, mišična
distrofija, cerebralna paraliza ipd.
Več informacij o nas dobite na naši
spletni strani www.terapijaskonji.si ali
pri terapevtki Maji, po telefonu s št. 041
827 367.
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PREDSTAVITEV PODJETJA EURO MB D.O.O.

GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN TURIZEM

Pred kratkim je bistriško podjetje Euro MB d.o.o. dobavilo
stroj za asfaltiranje – finišer. Ob tej priliki bomo predstavili
investicijo in podjetje, ki na našem prostoru deluje že 20 let.
Pogovarjali smo se z direktorjem družbe Marjanom Baša.
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Ali nam lahko v nekaj stavkih opišete podjetje Euro MB?
Verjetno nas večina bralcev že pozna, saj smo v našem okolju
prisotni že dolga leta. S kolegom Francem Pugljem sva pričela
z gradbeno dejavnostjo, zlasti na področju nizko-gradnje,
daljnega leta 1993. Začela sva praktično iz nič, v teh letih
pa ustvarila za naše razmere relativno uspešno podjetje.
Razpolagamo z lastnim strojnim in voznim parkom. S svojo
usposobljeno ekipo izvajamo vse vrste zemeljskih del, ročno
in strojno asfaltiranje, betonska dela (podporni zidovi,…),
ureditve dvorišč in drugih površin, kanalizacije, vodovoda in
podobno. Delujemo predvsem na širšem področju občine Ilirska Bistrica. Zaposlujemo približno 20 ljudi, kljub zelo težkim
razmeram v gradbeništvu pa vsa leta poslujemo brez izgub.
Kaj nam lahko poveste o novi pridobitvi vašega podjetja?
Ves čas delovanja družbe se ukvarjamo tudi z asfalterstvom. Stroj
za asfaltiranje smo v podjetju sicer že imeli, smo ga pa pred nekaj
leti zaradi takratnih ekonomskih razmer prodali. Ker želimo ponuditi celovite storitve na tem področju, smo šli v nabavo finišerja.
S strojem bomo našim strankam zagotovili kvalitetno in cenovno
ugodno izvedbo tudi večjih asfalterskih del.
Kdo so vaši potencialni naročniki ?
Trenutno se pri nas na področju izgradnje infrastrukture kar
precej dogaja. Ker delujemo skoraj izključno na območju občine
Ilirska Bistrica, seveda želimo pridobiti dela, ki jih financira naša
občina, prav tako krajevne skupnosti. Z veseljem pa se bomo
odzvali tudi na klic naših sokrajanov, saj nudimo kompletno
izvedbo dvorišč, dovoznih poti itd. tudi za fizične osebe.
Vaše podjetje se ukvarja tudi z nepremičninskim posredovanjem, kakšno je trenutno stanje, kaj se pričakuje v bodoče?
Splošno stanje na tem področju je v Sloveniji, pa tudi širše,
vse prej kot zadovoljivo. Seveda naš kraj pri tem ni nobena
izjema. Ponudniki nepremičnin imajo velikokrat prevelika
pričakovanja glede vrednosti nepremičnine, ki jo prodajajo,
kupci pa so tudi neodločni, saj nihče ne ve, ali bodo cene še
padle, ali pa so že dosegle najnižji nivo. Transakcij je zelo malo,
v promet gredo zlasti stanovanja manjše vrednosti. Po mojem
mnenju bo stanje še kar nekaj časa podobno.
Kako v tej situaciji lahko pomagate svojim strankam?
Pri nas nekih špekulativnih nakupov tudi v preteklosti ni bilo

“SEDAJ JE ČAS ZA UREDITEV
VAŠEGA DVORIŠČA...”
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Direktor Marjan Baša in tehnični direktor Franc Pugelj ob stroju za
asfaltiranje

veliko. Trenutno so kupci predvsem mlade družine, ki želijo rešiti
svoj stanovanjski problem. Naša osnovna naloga je vzpostaviti
stik med ponudnikom nepremičnine in potencialnim kupcem.
Strankam nudimo celovito storitev: pomagamo pri cenitvi,
uredimo papirologijo… Ker se v veliko primerih pojavijo problemi s financiranjem nakupa, po svojih močeh pomagamo pri
pridobitvi posojila. Naša prednost je seveda zlasti poznavanje
lokalne situacije, pokličite, svetovali vam bomo.
Kako vidite vaše podjetje čez 5, 10… let?
Seveda je trenutno potrebno preživeti. Zagotoviti moramo
delo oziroma prihodke za kolikor toliko normalno poslovanje.
Upamo, da bomo uspeli zadržati število zaposlenih, mogoče
tudi dodatno zaposlovali. Seveda moramo z naložbami in pametnim načrtovanjem pripraviti temelje za uspešno delovanje
tudi v naslednjih letih. Ne želimo samo ohraniti svojo pozicijo
na trgu, pač pa s kvalitetnimi storitvami in morebitno širitvijo
dejavnosti postati stabilno podjetje, v zadovoljstvo lastnikov,
zaposlenih v družbi in celotne skupnosti.
Želimo vam veliko uspeha.

FOTO UTRINEK
Bralec Petar Nikolič nam je poslal fotografijo rdeče murke
s potepanja po Snežniku
Če se med vašimi posnetki skriva tudi kakšna fotografija
z zanimivim motivom, ki bi jo želeli deliti z nami, nam jo
pošljite na naslov odmevi@ilirska-bistrica.si

NA »BISTRIŠKI« PLAŽI
Govoriti o lepih plažah vzdolž Jadrana in
ne omeniti plažo v Kvarnerju, Moščeničko
Drago, bi bilo nepošteno. O tej plaži, za
katero domačini pravijo, da je »Bistriška«
se govori dneve, mesece in leta. Sledi
do Sv. Ivana, v podnožju Istrske vasice
Moščenice so pustile generacije, ki so v
času Jugoslavije uživale v blagodejnostih
narave. Po uhojenih poteh, ki vodijo na
plažo Sv. Ivana, kjer je mir, čista voda in
zrak hodijo tudi današnje generacije. Da
je kopališče v tem delu Jadrna priljubljeno med prebivalci Ilirsko-Bistriške občine,
pove podatek, da s finančno pomočjo
občine in župana Emila Rojca najde 3x
tedensko (pon., sre., pet.) svoj prostor
pod soncem 200-300 kopalcev. Cena
avtobusnega prevoza je simbolična, za
učence in upokojence 4€, za ostale 8€.
O gostoljubnosti domačinov je odveč
govoriti. Na vsakem koraku se čuti mediteranski zrak in dobrodošlica.III Petar
Nikolič
					

V enajstletnem delovanju člani folklornega društva
Gradina iz Ilirske Bistrice, z vztrajnim in strokovnim
delom svojih mentorjev, dosegajo opazne rezultate.
S svojim skromnim repertoarjem ljudskih plesov so v domu na
Vidmu večkrat razveselili tudi Bistričane. Pot pa jih je vodila
tudi v Italijo in Hrvaško. Društvo sestavljajo ljubitelji folklore
iz Bistriške občine. O njihovem delovanju, predsednica hkrati
plesalka prve sedmerke Mira Kirn pove; «Oborožene z dobro
voljo in željne uspeha, smo začele iz ničle. Nismo izgubile
volje, ravno nasprotno vsak naslednji nastop, je bil novi izziv
za izpeljevanje plesa. Dokler smo se mi učili in nastopali je
bilo delo z mladimi zaustavljeno. Mladi so naša prihodnost,
zato moramo nujno obnoviti sodelovanje z osnovnimi
šolami v občini. Koliko smo napredovali se bo pokazalo na
gostovanju v Slovaški, ko nastopamo za rojake iz Slovenije.«

Člani »Gradine« bodo prvič nastopili na državnem prvenstvu,
ki bo v mestu kulture, Mariboru.III Petar Nikolič
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FOLKLORNO DRUŠTVO GRADINA
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SREČANJE ČLANIC GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE
4. srečanje članic Slovenije je potekalo v soboto, 30. 6.
2012, v Ribnem pri Bledu. Organizirano je bilo v sklopu 110.
letnice PGD Ribno pri Bledu in prevzemu gasilskega vozila
GVC 24/50. Namen srečanja je bilo predvsem druženje in
navezava stikov članic. Srečanje se je začelo z orientacijskim
pohodom in nadaljevalo z družabnimi igrami in živo glasbo.
Tekmovalna enota je bila sestavljena iz 5 članic oz. tekmovalk.
Ekipa je bila lahko sestavljena iz gasilk različnih društev. Na
startu je vsaka ekipa prejela kontrolni list in topografsko
karto. Proga je bila dolga 2900 m in je imela 8 kontrolnih
točk. Potekala je po gozdu. Kontrolne točke so bile dobro
vidne in označene.
GZ Il. Bistrica sta zastopali ekipi dve ekipi, in sicer iz PGD
Podgora - Podgraje in PGD Il. Bistrica, obe sta pokazali veliko
znanja in spretnosti, saj so v orientacijskem pohodu dosegle
odlična mesta. III Darja Slavec Stančič, Predsednica komisije
za delo s članicami GZ Il. Bistrica

Članice PGD Il. Bistrica in PGD Podgora - Podgraje

100-LETNICA BRIZGALNE NA KONJSKO VPREGO IN SPOŠTOVANO
PREVZEM NOVEGA VOZILA FORD RANGER
UREDNIŠTVO!

ODMEVI IZ NAŠIH KRAJEV

V soboto, 23. 6. 2012, smo kneški gasilci
primerno obeležili častitljivih 100 let
gasilske brizgalne na konjsko vprego, ki
jo v društvu ohranjamo že od leta 1912.
Brizgalna je vsekakor delujoča, kar so
tudi prikazali vrli operativci, ki so jo na
„auf“ pripravili, zagotovili črpanje vode
in „pogasili“ bližnji vaški požar. Proslava
oz. dogodki so se vrstili približno enako
kot pred stotimi leti. Spodobi se, da si
iz društvene kronike lahko sposodimo
besede takratnega načelnika gasilnega
društva g. Dragotina Česnika:
»Novo brizgalno smo dobili od tvrtke
Rosenbauer iz Linza. Ponjo smo šli v
St.Peter dne 8. aprila 1912 in nas je
spremljalo tudi vrlo gasilno društvo iz
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Zagorja pod vodstvom podnačelnika
Antona Šabeca iz Zagorja. Bila je prav
lepa in radostna slavnost, ko so pripeljali
okrašeno brizgalno v Knežak. Vrstili so se
govori in petje. Ljudstva je bilo povsod
vse polno, posebno v Knežaku.«
Obenem smo slavje izkoristili še za
svečani prevzem 100 let mlajšega vozila
Ford Ranger, ki je v operativne vrste
zapeljalo v začetku letošnjega leta.
Vozilo je okrepilo vozni park in seveda
povečalo požarno varnost na območju
delovanja kneškega društva. Na slavju,
ki je trajalo pozno v noč, so nastopili
še otroci Folklorne skupine KD Tuščak
in pevci MePZ Tabor Kalc 1869 Knežak.
III Erik Delost

Oglašam se iz daljne Avstralije, kjer
živim že več kot 40 let. Doma sem
namreč iz prijaznega mesta Ilirska
Bistrica (Trnovega) in nekaj otroških
let (9 let) sem preživela ravno v
starem mestu Bistrice (t. i. Guranji
kraj – Sibirija).
Pišem pa vam zato, da vam čestitam
ob izhajanju »Bistriških odmevov«.
Časopis je zelo okusno izdelan ter
bogat z vsebino in zanimivimi fotografijami.
Zelo sem srečna, da ga lahko berem
vsak mesec in sem tako seznanjena
o tem, kaj se dogaja v Bistrici in njeni
okolici.
Hvaležna sem moji dobri prijateljici
Anuši Balazs, ki mi časopis zvesto
pošilja.
Lep pozdrav pa še dosti uspeha v
bodoče.
Liljana Brumen
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GASILSKA VAJA

Bučni slapovi Sušca so obnemeli in se
skrili globoko pod mah, ki se v senci razteza vzdolž potočne struge v starem delu
Bistrice. Vroč in sončen začetek poletja je

v naše kraje privabil sušo. Poleg suše je
vzrok za pomanjkanje pitne vode lahko
tudi njeno onesnaženje. Čista voda nam
in okolju v katerem živimo pomeni ključni
pogoj za obstanek …
Bil je prvi četrtek v juliju, ko je Prostovoljno gasilsko društvo (naprej PGD) Ilirska
Bistrica organiziralo in izvedlo vajo na
temo Intervencija v primeru izpusta oz.
razlitja nevarnih snovi v reko Reko.
Zelo atraktiven dogodek (začetek so
seveda naznanile sirene prihajajočih
gasilskih posadk s tovornjakom in kombijem ter terenskim vozilom s čolnom)

smo lahko gledalci spremljali z mostu pri
Rečici. Akcija, ki jo je posnela TV ekipa
iz Kopra je bila odlično odigrana, simulirana kontaminacija vodotoka pa hitro
in učinkovito preprečena. Prisotnim je
strokovni štab sproti razlagal dogajanje
v strugi in na samem bregu reke Reke.
Pohvaliti moram pripravljenost in sinergijo ekipe PGD, ki je ta dan nastopila ter
nas prepričala, da so dobro izurjeni in
bodo priskočili na pomoč, ko jih bomo
potrebovali. Upam, da bo v prihodnje
takšnih in podobnih priložnosti za druženje še več! III Aleš M.

BISTRIŠKI GASILCI DOBILI NOVO OPREMO
V četrtek 5.7.2012 smo gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Ilirska Bistrica prevzeli priklopnik z opremo za posredovanje
ob nesrečah z nevarno snovjo na reki Reki
in njenih pritokih. Denarna sredstva za
novo opremo v vrednosti 60.000 eur je prispeval Javni zavod park Škocjanske jame.
Po krajšem uradnem delu in predstavitvi
nove opreme smo operativni gasilci navzočim v prikazni vaji predstavili posredovanje
gasilcev ob nesreči z nevarno snovjo na

reki Reki. Prevzema nove opreme so se
udeležili: direktorica JZ park Škocjanske
jame dr. Gordana Beltram s sodelavci,
vodja izpostave URSZR Postojna g. Franc

Šajn, poveljnik regijskega štaba CZ za
notranjsko g. Štefan Majcen, namestnik
poveljnika CZ občine Ilirska Bistrica g.
Luka Špilar, predstavnik podjetja VGP
Drava Ptuj, poveljnik Gasilske zveze Ilirska
Bistrica tov. Robert Tomšič, novinarji in
člani PGD Ilirska Bistrica.
Z novo opremo bomo lahko gasilci PGD
Ilirska Bistrica hitro in uspešno posredovali
ob nesrečah z nevarno snovjo na reki Reki
in njenih pritokih. III PGD Ilirska Bistrica

ŠTEVILO INTERVENCIJ NARAŠČA

VRSTA INTERVENCIJE

ŠT. INT.

Požar v naravi

35

Požar na/v objektu

19

Požar kontejnerja

4

Drugi požari

15

Prometna nesreča

5

Onesnaženje z nevarno 2
snovjo
Močan
veter

Tehnična in
druga po- Pomoč
moč
reševalcem

SKUPAJ

63
5

Odpiranje
stanovanj

5

Drugo

6
159

Nekaj napotkov, da ne bi prišlo do požara
v objektu:
- poskrbimo za urejenost bivalnih prostorov, predvsem stopnišč, kleti in
podstrešij,
- redno in skrbno čistimo kamine, peči
centralnih kurjav in dimnike,
- vzdrževanje in popravila električnih in
plinskih napeljav prepustimo usposobljenim strokovnjakom,
- plinske naprave in jeklenke primerno

skladiščimo, nikoli pod nivojem zemlje,
ali na mestih kjer temperatura lahko
preseže 400C,
- požarno in eksplozijsko nevarne snovi
kot so lepila, čistila, razredčila, laki ipd.
hranimo na varnih krajih daleč od vira
toplote in nedostopne otrokom,
- pri kuhanju prižganega štedilnika nikoli
ne puščajmo brez nadzora, saj se pregreta maščoba lahko vžge.
Če požara ne moremo pogasiti sami, se
čim prej umaknemo na varno in pokličemo
center za obveščanje oz. gasilce na številko
112. III Poveljnik PGD Ilirska Bistrica
Matej Ličan
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Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva
Ilirska Bistrica smo v prvi polovici letošnjega leta opravili 159 intervencij, oziroma 3
krat več kot v primerljivem obdobju lani.
Na spodnjem grafu in tabeli so prikazane
posamezne intervencije.
Letos je izstopalo predvsem posredovanje
gasilcev ob močni burji v začetku februarja, ko smo opravili 63 intervencij. Burji
je sledilo sušno obdobje, v katerem smo
od 12. februarja do 28. marca sodelovali
pri gašenju 35 požarov v naravnem okolju.
V prvi polovici letošnjega leta opažamo
tudi porast požarov na in v objektih,
pogasili smo 19 takih požarov.
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POHOD NA AHEC IN PRAZNOVANJE DNEVA DRŽAVNOSTI
Janez Bilc je pred 156 leti zapisal:
“Na sv. Ahcu je stala cerkev, temu
svetniku posvečena. Trikrat že je v njo
strela udarila in jo razrušila, pa pobožni
ljudje so jo dvakrat zopet sozidali, — v
tretje so previdli, da ni mogoče , da bi
na takem verhu cerkev stala, pustili so
tedaj jo in pod hribom v Jaseni drugo
cerkev sv. Ahcu na čast sozidali. Pod
podertino cerkve na verhu hriba je
studenec z merzlo vodico , ki nikdar
ne vsahne, in kamor, ob silni vročini,
hodijo žejni delavci po vodo , ki po
planinah kosijo. V veliki časti imajo
ljudje to vodo. Bolniki , ki jih oči bole,
si spirajo z njo oči, in kmet, ko je svoje
polja obdelal, gre na hrib, prinese vode
in svoje polje z njo poškropi. Prečudne
pripovedke si pripovedujejo ljudje od
tega studenca; tako na priliko pravijo,
da ljudje, ki v smertnih grehih žive,
tega studenca ne vidijo, čeravno pri
njem stoje! — Ako kmetic dežja ali
solnca potrebuje, priteče na ta hrib,
Boga prosit, česar potrebuje, in ko je
lani nemila kolera strašno ljudi morila,
so cele trume bogaboje-čih na ta hrib
vrele.” V Reki 5. julija 1856. Janez Bile,
Bistričan.
Vir:Kmetijske in rokodelske novice,
12.7.1856,letnik14, številka56
Starejši ljudje vasi Jasen se spomnijo,
kako so njihovi predniki pripovedovali
o dogodkih, ki jih je opisal Bistrčan.

Spomnijo pa se tudi procesije, ki se je ob
sušnem vremenu pomikala k razvalinam
cerkvice .Vso pot do vrha so molili in
prosili za dež sv.Ahaca, zavetnika v sili.
Društvo Ahec v spomin na tiste čase z
namenom ohranjanja tradicije in združevanja vaščanov organizira pohod na
omenjeni hrib 25. junija, ko naša država
praznuje rojstni dan. Ta datum je tudi
najbližji godu sv. Ahaca.
Člani Društva Ahec so letos že desetič
zapored pripravili praznovanje dneva
državnosti na vrhu Ahca , 799 metrov
visokega hriba nad vasjo Jasen. Že
tradicionalno so se pozno popoldne
udeleženci zbrali pred cerkvijo v Jasenu, od koder so po skrbno urejeni poti
krenili na Ahec.
Praznovanje so pričeli s sveto mašo, ki
jo je na ruševinah nekdanje cerkve sv.
Ahaca daroval župnik Lojze Milharčič.

ODMEVI IZ NAŠIH KRAJEV

PRVA POROKA NA SV.KATARINI
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Hrib Sv. Katarine nad Novokračinami stoji tik ob hrvaški meji, z
njega pa se razprostira čudovit pogled na Kvarnerski zaliv z Učko,
na drugi strani pa prek Brkinov, Vremščice in Nanosa proti Triglavu.
V prazgodovini je bilo to gradišče, na katero še danes spominjajo
ostanki obzidja. Danes tu stoji kapela, posvečena sv. Katarini, ki so
si jo s prostovoljnim delom leta 2006, na kraju nekdanje cerkve,
ki je po letu 1780 počasi propadla, zgradili domačini, blagoslovil
pa jo je koprski pomožni škof Jurij Bizjak. Prav tako so pod vrhom
postavili brunarico in postaje križevega pota.
Kljub slabemu vremenu se je 21. julija v kapeli sv. Katarine odvijala
prva poroka. Usodni da sta si izrekla domačina Karmen Rutar in
Mišel Iskra, priložnost pa sta izkoristila tudi za krst pet mesečnega
sina Aleksa. Cerkveni obred je vodil župnik Franc Raspor, ki je
mladoporočencema zaželel vse dobro na skupni poti.
Čeprav se na sv.Katarini odvijajo maše ob različnih priložnostih
je takšen dogodek edinstven in upamo, seveda, da bo postal
tradicionalen.III
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Po zaključku mašnega bogoslužja je
sledil kulturni program, ki so ga sooblikovali MePZ Ahec, Vokalni duet Saša
Boštjančič in Magdalena Penko – Šajn
ob spremljavi instrumentalnega tria
ter recitatorka Anja Moran. Program
sta povezovala Dijana in Bojan Dovgan.
Praznovanje dneva državnostise je
nadaljevalo v vasi Jasen. Pohodnike in
druge je pred vaško cerkvijo, ki ji letos
ob boku stoji novo sezidani vaški dom,
čakal okusen golaž gospoda Stojana
ter pijača in pecivo. Za prijetno razpoloženje so poskrbeli vaški muzikanti.
Člani kulturnega društva so pripravili
v zgornjih prostorih novozgrajenega
vaškega doma tudi srečoeov. Dogajanje
je za nekaj časa prekinila nevihta, kar
pa navzočih ni pregnalo domov, pač
pa so se preselili v dom in nadaljevali
z druženjem pozno v noč. III M.Logar

»V BOHINJ 'MA D'Ž TA MVADE …«
Saj jo poznate, tisto o bohinjskem
dežju? Tudi nas je strašila, saj smo
pogledovali proti nebu tistega junijske
sobote, ko smo rajžali proti Gorenjski.
Podali smo se bistriški upokojenci novim spoznanjem in obnavljanju znanja
naproti, seveda z voljo po novih doživetjih in razvedrilu. Vreme nam pa ja ne
bo pokvarilo dneva! Bi rekli naši, vreme
bo! In je bilo, lepo, kot bi ga naročili,
do večera.
Do odcepa za Bled po avtocesti, nato
po regionalni, med pogorjem temačne
Jelovice na levi in strmin Pokljuke z Babjim zobom na desni, smo vijugali proti
Bohinjskemu jezeru. Da je v Bohinjski
Beli doma Milena Zupančič, znana Meta
v Cvetju v jeseni, nas je ob obilici drugih
posebnosti o krajini in ljudeh, opozorila vodička. Mimo Ribčevega Laza ob
obrežju Bohinjskega jezera smo se vozili
vse do Srednje vasi, da bi podoživljali v
Planšarskem muzeju radosti in tegobe
planšarjev in planšaric pri njihovem
vsakdanjem delu. Izčrpna pripoved

kustosinje muzeja, ogled orodij, posod,
bivališča, slik in vsega drugega, nas je
poneslo v tiste čase. V taki koči bi pa res
bivala, brez televizije, radia in druge navlake vsakdana, je sama zase momljala
Mima. Pa še kdo!
Po siru in drugih mlečnih dobrotah je
dišalo ob ogledu sirarne. Posodobljeno,
sterilno čisto, dopadljivo in spominjajoče na star način sirjenja je spodbujalo
našo radovednost, ki jo je potešil s po-

jasnjevanjem mladi gospodar. Da smo
se obložili z dobrotami, ni potrebno
posebej poudarjati.
Od Ukanc do slapa Savice je slabo
uro hoda po dokaj strmi, lepo urejeni
stopničast stezi, ki vodi vse do slapa.
Splača se potruditi, a nekateri le niso
hoteli izzivati usode. Ostalim pa je
trud poplačal pogled na slap, čudo
narave, navdih mnogim, občudovanje
vsem. Vredno ga je videti in se ob njem
ovekovečiti.
Radovljica je mesto, ki je vredno ogleda.
Obisk Linhartove hiše in Čebelarskega
muzeja pa je lahko vrhunec. Vsaj za nas
je bil.
Greh bi bil, če se na poti proti domu ne
bi poklonili velikemu umu, obiskali Vrbo
in v rojstni Prešernovi hiši spregovorili
o bogati pesnikovi zapuščini. Naši vnuki
bi rekli: »Prešeren je car!« Drži!
Prilegla se je obilna večerja Pri lectarju,
po ogledu mojstrovin lectarske obrti.
Saj veste, da je povsod lepo, a ... III FG

CAMINO
nje in sušenje perila, nego telesa – predvsem nog - zapisovanje
vtisov … Kar naporni dnevi že brez tega, da te pesti še kakšna
bolečina v nogah ali hrbtu. Ampak na koncu je seveda vse poplačano z raznimi življenjskimi ugotovitvami in zmagoslavnimi
nasmehi ostalih sopotnikov.
Na vsakem koraku lahko to pot primerjamo z življenjem vsakega
izmed nas. Če pa dodamo temu še energije Camina, ki pomagajo pri odkrivanju odgovorov, je to Pot, ki jo privoščim prav
vsakemu.III Vojka Mršnik

ODMEVI IZ NAŠIH KRAJEV

V juniju sem skupaj s kolegico Natašo zaključila enomesečno
popotovanje po francoski poti Camina v Španiji. To je skrajšan
izraz za romanje v Santiago de Compostela, ki je poleg Rima
in Jeruzalema največja svetovna krščanska romarska pot. Vse
več ljudi jo obiskuje tudi iz kulturno-zgodovinskih in osebnih
razlogov, saj velja, da je Camino pot k sebi.
To pot, po kateri romajo že več kot tisoč let, je Unesco leta
1998 vpisal na seznam svetovne kulturne dediščine, leta 2004
pa jo je proglasil za Evropsko kulturno pot, ki je po obrazložitvi
Sveta Evrope “pribežališče tolerantnosti, učenja in solidarnosti,
dialoga in zbliževanja.”
800 km dolga pešpot se vije skozi prekrasno naravo, preproste
vasice in velika mesta. Navduševala me je predvsem narava, čeprav je tudi razkošna arhitektura velikih mest in idila osamljenih
vasic name pustila močan vtis.
Pot je potekala brez večjih zapletov v sicer pestrih vremenskih
situacijah, le pretiravati se ne sme. Znotraj enega dneva je potrebno poleg prehojenih kilometrov strpati še prehranjevanje,
vmesni počitek, ogled znamenitosti, nastanitev, vsakdanje praBISTRIŠKI ODMEVI AVGUST 2012

17

»VRNITE NAM DOSTOJANSTVO!«
Že utečena srečanja primorskih upokojencev so prilika, ko si
udeleženci poleg običajnega dogajanja izmenjajo tudi poglede
na trenutne razmere v svojih vrstah, kot v družbi nasploh.
Letošnje, ki je potekalo na Mašunu, čudoviti gozdni pristavi
sredi snežniškega pogorja, je nudilo možnosti kulturi, razpravi
o dogajanju v naši domovini, zabavi in uživanju v čudovitem
vremenu in naravi.
Nekaj čez tisoč udeležencem iz sedemnajstih društev upokojencev iz celotne Primorske je z zanimanjem prisluhnilo pozdravom
predsednikoma pokrajinskih združenj južnoprimorske in severno
primorske pokrajine Marjanu Pavliču, ki je opozoril na težaven
položaj članstva in celotne družbe nasploh rekoč:« Potisnili ste
nas v koš za smeti!«in Alojzu Vitežniku, ki je poudaril, da nas
teži veliko stvari, zlasti pa podatek, da je maja tega leta prejelo
205.000 upokojencev manj kot 500 evrov pokojnine. »Se s tem
da preživeti, se sprašujemo!«
Glasna odobravanja in gromek aplavz so se razlegali ob ugotovitvah dr. Mateje Kožuh Novak, predsednice Zveze društev
upokojencev Slovenije, da je skrb za našo generacijo med
mlajšimi politiki in tistimi, ki bi nas morali podpirati, nikakršna in
da le – ti razmišljajo, kot da nikoli ne bodo stari. » Spodnja meja
preživetja se dviga, vedno več je takih, ki si ne morejo privoščiti
niti osnovnih dobrin, še tistih nekaj fičnikov za prihod na taka
srečanja, kot je današnje. S tem se ne moremo sprijazniti. Ni
dovolj, da prepuščamo odločanje drugim, sami moramo biti
dejavnejši in zahtevati od izvoljenih poslancev, da udejanijo
svoje predvolilne obljube. Vsak upokojenec naj večkrat obišče
enega ali več poslancev, ga opozori na težave naše generacije,
krivice, storjene v tem času in zahteva delovanje v prid celotni
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FURMANSKI PRAZNIK
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Kljub temu, da letos v Ilirski Bistrici vizite ni bilo, so se Topolčani 8. julija z vizitantskim vozom odpravili na Furmanski
praznik v Postojno. Kot vizitantje so se predstavili štirje fantje
letnika 1994. Bogato okrašen voz je dopolnila še topolška
muzika, ki je med obiskovalci in sodelujočimi povzročila val
navdušenja. Izmed 22-ih nastopajočih vozov, so se Topolčani
vrnili domov s 6. nagrado. Prizadevajo si, da tradicija vizite
ne bi izumrla. III Teo Šalamon

družbi. Vse to sodi v aktivno državljanstvo!«
Na shodu so prebrali protestno izjavo Vladi in Državnemu zboru
RS, v kateri zahtevajo popravo krivic v zvezi s pokojninami in
dosledno spoštovanje dogovora o pokojninski blagajni. Vlada,
poslanci koalicije in stranke, ki bi morale podpirati upokojence,
se ne zavedajo, v kakšnem položaju smo. Zahtevamo, so poudarili, da nam vrnete dostojanstvo.
Zbranim je predstavil delo upokojenskega hotela Delfin iz Izole
direktor Branko Simonovič, se zahvalil za dosedanje sodelovanje in prisotne ter vse ostale pozval, da si nabirajo novih moči
in se sprostijo pri njih. Vasko leto nudijo gostom nekaj novih
dejavnosti. Ob tej priliki je izročil pisna priznanja za sodelovanje
Pokrajinskima zvezama DU za severno in južno Primorsko.
Srečanja upokojencev pa so prilika za prikaz vsaj ene dejavnosti
društev. Topot se je predstavilo šest upokojenskih pevskih zborov
in skupin iz Pivke, Postojne, Izole, Bertokov, Domja in Ilirske Bistrice. Zaplesale in navdušile so Tince, plesalke iz Deskel Anhovega,
za dobro voljo pa sta poskrbeli gostji Alenka in Katarina Penko.
Zaključili smo program s himno Vstajenje Primorske, ki smo jo
posvetili dogodkom na Mašunu v času NOB.
Ob dobri in obilni hrani, hladni pijači in veselih zvokih ansambla
Snežnik smo se družili v pozno popoldne.III FG

Marija Simčič
(1924 – 2012)

Jaz sem že osvojila vrh,
na katerega vi še plezate.
Zato ne žalujte, dragi moji,
jaz sem svoje delo dokončala.

Hvala, ker si bila med nami,
nas marsikaj naučila
in veliko podarila.
Območno združenje Rdečega križa, Zveza borcev za
vrednote NOB,
Pevski zbor Avgust Šuligoj, Planinsko društvo Snežnik,
Društvo invalidov,
Društvo diabetikov, Koronarno društvo,
Društvo upokojencev in
Društvo univerza za tretje življenjsko obdobje
iz Ilirske Bistrice.
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št. 5 III leto 5
Ilirska Bistrica,
03. 08. 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, 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 11. seji z dne 4.7.2012, na svoji 13. seji dne 5.7.2012 sprejel naslednji

SKLEP
I.
Zemljišče parc. št. 1095/66 – dvorišče v izmeri 26 m2 k.o. 2525 Ilirska Bistrica, se izloči iz javnega dobra in se pri njem vpiše
lastninska pravica na Občino Ilirska Bistrica.
II.
Sklep stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnih objavah Občine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški odmevi.

Številka: 478-30/2012
Datum: 5.7.2012

ŽUPAN Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc
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JE RES OPERACIJA KAR TAKO
V današnjem modernem času, ko se
veliko govori o stresu in boleznih, ko
človek živi z različnimi občutki, o katerih
ne govori. Kajti – če preveč »jamraš«, si
reva ali pa so te že vsi siti. In tako je tudi
potem, ko te pripravljajo na operacijo
ali po operaciji.
Vsak ima svoj prag bolečine in vsak drugače živi in občuti. In prav besede, ki so
mi zašumele v ušesu, so me spodbudile
k pisanju tega članka. »O, kaj če to, saj
sem tudi jaz bila operirana«.
Ja res, …pot pa je do zamaha z roko še
dolga. Najprej te čakajo priprave z izvidi,
nato pogovori z anesteziologom. Kar
veliko pomeni, če si seznanjen z anesteziološkimi postopki, ki pri bolniku delno
preženejo zaskrbljenost. In ko se znajdeš
v operacijski sobi z ljudmi v zelenih oblačilih, ti ni vseeno, kako so razpoloženi,
kako se do tebe obnašajo. Ves čas skrbijo
za varnost ter nadzorujejo in uravnavajo
normalno delovanje organizma. Pri
tem pomagajo anestezijske medicinske

sestre. In če si vsaj delno seznanjen, kaj
se s teboj dogaja, ko dobiš lokalno ali
področno anestezijo, in veš, da anestetik
deluje tako, da oblije živce in da pri tem
ne čutiš bolečine, je še kako pomembno,
kakšni ljudje se vrtijo okrog tebe. In
ko se zbudiš na oddelku za intenzivno
zdravljenje, ugotoviš, da je pozornost
zdravnikov in intenzivnih med. sester
budna podnevi in ponoči, v tem prostoru
poteka vse hitro, informacije krožijo in
takrat veš, da operacija »ni kar tako«.
In ob vsem tem te spremlja bolečina
pred in po operaciji. Prej te boli v prsnem košu,verjetno od strahu, potem
pa te peče in boli rana. Bolečina pa ni
samo neprijetna, ampak ima tudi druge
neugodne učinke. Dobro zdravljenje bolečine nam skrajša in izboljša okrevanje.
Dobro zdravljenje izboljša delovanje srca
in pljuč, izvedela sem, da se pojavi manj
tromboz in črevesje bolje deluje.
In ko si pripravljen za odhod domov,
še enkrat ošineš prostore, se srečaš s

pogledi medicinskih sester, ki budno skrbijo in se vrtijo okrog tebe, se nasmeješ
prijaznemu zdravniku, med. spec. gin.
in por. Aleksandru Merlu, ki s svojo
pozitivno energijo poganja bolnišnico
in mu ni vseeno, če kašljaš ali te pestijo
kakšne druge težave, vse spremeni v
hudomušne besede, ki niso namenjene
samo bolnikom ampak tudi drugemu
osebju.
V bolnišnici vse teče – od metle, ki že v
zgodnjih jutranjih urah šviga po prostorih, do ostalega osebja, ki z veliko skrbjo,
z občutkom do bolnikov odpirajo vrata
postojnske bolnišnice za ženske bolezni
in porodništvo vednim in nevednim
pacientom.
Stopim skozi velika zastekljena vrata, za
roko me drži mož, zazrem se v svetlo modro nebo, vem, da je pred mano nov dan.
Najraje bi poljubila sonce in mu rekla:
»Hvala, hvala, da je vse to za menoj.«
Zahvala postojnski bolnišnici! III Marina
Grilj, Jasen 3a, Ilirska Bistrica

SOCIALNO VARSTVO IN ZDRAVJE
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Vsi ki se ob pogledu na spodnjo sliko
spomnite časov, ki ste jih kot otroci
preživeli v „Mladinskem domu Toneta
Tomšiča“ v Št. Petru na Krasu (sedaj
Pivka) v letih 1946 do 1953 vas naprošam, da se mi javite:
na tel. 05 680 11 27 Vladimir Grželj v
večernih urah in
na mobi 031 539 028 cel dan
905: Windischgrätzova vila v št. Petru
na Krasu (sedaj Pivka) kjer je bil takoj
po vojni „Mladinski dom Toneta Tomšiča“.
V želji, da bi se vsi še živeči prebivalci
doma iz Windischgrǽtzove vile v Št.
Petru na Krasu nekje srečali in obudili

Slika last notranjskega muzeja Postojna

BISTRIŠKI ODMEVI AVGUST 2012

spomine na tiste čase, si oglejte vilo
v kateri ste prebili svojo mladost in
preberite si pesem, ki jo je napisal vaš
sotrpin Alojz Placer iz Rodika sedaj
živeč v Hrpeljah o vašem življenju v
tistih časih in jo poklonil majhni deklici
Marici Okretič:

UKRADENO OTROŠTVO

ko nas od svojcev so
speljali v neko tujo vas.
Je blo hudo in žalos tno
ni blo očeta, mame ne
da bi tolažili pač nas
v trenutkih žalosti.

Je s to nas b‘ lo in v eč
se ne spominjam dobro
davnega tam leta
š tirideset in šes tega.

Nas tuji so ljudje
prekleto trdo vzgajali
ni milosti bilo
usmiljenja še manj.

Zbrani z vseh vetrov
majhni in veliki
deklice in dečki
vojne vse sirote.

Končali šolo tam smo
smo nižjo še gimnazijo
odšli drugačni smo domov
od njih, ki vzgajani so bili doma.

So v Pivki zbrali nas
Sv. Peter na Krasu tedaj
V prekrasni hiši tam
nastanili so nas.

Še tole naj povem
ko sem prišel domov
tako so spremenili nas
da mami, mama,
nisem mogel reči več.

Jokali smo zares
verjetno vsi tedaj

Ta m m a m e n i b i l o !

HMRS je zoonoza, oziroma bolezen, ki
se z živali lahko prenese na človeka.
POVZROČITELJ
Povzročajo jo RNA virusi iz rodu Hanta,
ki spadajo v družino Bunyaviridae.
Poznanih je več kot 25 antigensko različnih virusnih vrst. V Sloveniji bolezen
povzročata virusa Puumala in Dobrava.
POJAVLJANJE BOLEZNI
Obolenje se običajno pojavlja v pomladansko-poletnih in jesenskih mesecih,
ko se ljudje več zadržujejo v naravi oziroma opravljajo poljska dela. Pogosto
je povezana z opravili na vrtu, polju,
dejavnostmi v naravi - taborjenjem,
kopanjem, zlasti na divjih kopališčih,
rekreacijo oziroma čiščenjem mest, kjer
so vidni sledovi in ali iztrebki glodavcev.
Bolezen se pogosteje pojavlja na podeželju, pojavlja pa se tudi v mestih, kjer
glodavci z iztrebki okužijo predmete in
hrano v kleteh, skladiščih.
REZERVOAR, PRENOS BOLEZNI
Povzročitelj kroži v naravnih žariščih,
predvsem med glodalci, kot so miši,
voluharji in podgane, ki so kronični
nosilci. Povečano število obolenj je običajno povezano s povečanim številom
miši in podobnih glodavcev. Ljudje smo
naključni gostitelji virusa. Predpostavlja
se, da se bolezen z glodavca na človeka
prenese prek vdihavanja delcev izločkov glodavcev. Virus se izloča s sečem,
iztrebki in slino okuženih glodavcev. S
temi iztrebki se okuži hrana, voda in
okolje. Bolezen se ne prenaša s človeka
na človeka.
KLINIČNA SLIKA
Inkubacijska doba (čas od okužbe človeka do nastanka znakov bolezni) bolezni
je običajno 2 do 4 tedne, lahko pa vse
od nekaj dni do dveh mesecev.
Bolezen poteka v več fazah. Bolezenski
znaki so deloma odvisni tudi od vrste virusa, ki je okužbo povzročil. V prvi fazi,
ki traja nekaj dni, je prisotna predvsem
visoka vročina, mrzlica, močan glavobol,
močne bolečine v ledvenem predelu in
trebuhu. Pojavijo se bolečine pri gibanju
očesnih zrkel, očesne veznice so močno

pordele, bolnik je v obraz rdeč, kot bi bil
opečen po sončenju. Pri lažji obliki se v
tej fazi obolenje tudi konča in pride do
ozdravljenja brez posledic.
V težkih primerih bolezni po nekaj
dnevih visoke vročine nastopi hipotenzivna faza, ko pride do nenadnega
padca krvnega pritiska. Bolnik postane
nemiren, pojavijo se motnje zavesti,
krči, krvavitve v koži in sluznicah. Temu
obdobju sledi obdobje, kjer prevladujejo znaki odpovedi ledvic (skromno
izločanje urina, prisotnost beljakovin
in krvi v urinu). V tem obdobju je tudi
velika nagnjenost h krvavitvam. To
obdobje traja nekaj dni, lahko pa v
tej fazi bolnik tudi umre. Pogosto je v
poteku zdravljenja bolezni potrebno intenzivno podporno zdravljenje (dializa)
v bolnišnici. Smrtnost bolezni je 5 do
15%. Pojav povečanega izločanja seča
(poliurija) oznanja obdobje ozdravljenja. To obdobje lahko traja več tednov
ali mesecev in se konča s popolnim
ozdravljenjem. Najtežje oblike običajno
povzroča virus Hantaan, medtem ko
virusa Dobrava in Puumala povzročata
lažje oblike obolenja.

PREVENTIVNI UKREPI
Glodavci lahko prenašajo povzročitelje
različnih nalezljivih bolezni, v okolico
pa jih izločajo z urinom ali iztrebki. Najpomembnejši ukrep za preprečevanje
okužb z virusi mišje mrzlice in drugimi
boleznimi, ki jih prenašajo glodavci, je
zatiranje. Uničevanje glodavcev imenujemo deratizacija.
Pomembno je, da glodavcem onemogočimo dostop v stavbe, hiše, kleti
oziroma naša bivališča. Razmnoževanje
glodavcev lahko omejimo s tem, da skrbimo za čistočo, ustrezno skladiščimo
živila, pospravljamo ostanke hrane in
skrbimo za red v kleteh, garažah in
ostalih „priročnih“ skladiščih.

kov ali poginulih miši
Pri čiščenju prostorov in površin, kjer
najdemo iztrebke glodavcev, njihova
gnezda oziroma mrtve glodavce, je
potrebno upoštevati naslednje:
Pred začetkom čiščenja se temeljito
prezrači prostor ter na stežaj odpre vsa
okna in vrata za najmanj 30 minut.
V času prezračevanja se ljudje odstranijo iz prostora.
Medtem se pripravi raztopina klornega
razkužila, kjer se enoto razkužila, npr.
varikine, zmeša z 10 enotami vode. Ob
uporabi že pripravljenega razkužila, je
potrebno upoštevati navodila proizvajalca.
Razkuževanje se lahko naroči pri izvajalcih DDD storitev. V tem primeru je
potrebno storitev plačati.
Površine, kjer so iztrebki ali mrtve miši,
je potrebno razkužiti s pomočjo razpršila, v katerem je pripravljeno razkužilo.
Lahko se uporabi pršilke porabljenih
čistilnih sredstev. Minimalni čas delovanja razkužila je 5 min.
Pri delu je roke zaščiti z rokavicami,
priporočljiva je uporaba rokavic iz
lateksa. Razkužene iztrebke ali mrtve
glodavce se pobere s papirnato brisačo
in odstrani v vrečko.
Po odstranitvi poginulih glodavcev in
iztrebkov priporočamo razkuževanje
ostalih površin in predmetov, ki so lahko
onesnaženi z iztrebki in zato okuženi.
Po razkuževanju je potrebno prostor
in površine še mokro očistiti. Pri tem
je zelo pomembno, da ne pride do
dvigovanja prahu, v katerem so iztrebki
glodavcev in njihovih ostanki.
Mrtve gladavce, ki ste jih odstranili v
vrečo, zakopljite v zemljo in posujte z
apnom.
Po končanem razkuževanju in čiščenju
je potrebno odstraniti rokavice v vrečko
za smeti, med splošne komunalne odpadke, roke pa temeljito umiti z vodo
in milom.
V primeru najdbe velikega števila poginulih miši v prostorih, kjer se nahajajo
rejne živali (hlevi), je o tem potrebno
obvestiti pristojnega veterinarja. III
Novinarsko središče

Kako ukrepamo ob najdbi mišjih iztreb-

vir: www.ivz.rs.si

DIAGNOSTIKA
Laboratorijsko diagnostiko bolezni v
Sloveniji izvajajo na Inštitutu za mikrobiologijo in Imunologijo Medicinske
fakultete v Ljubljani.
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KOLEDAR
DOGODKOV
12. avgust,
SVETOVNI DAN
MLADIH
TEDEN DOJENJA

 TEMA MESECA
OB SVETOVNEM
DNEVU MLADIH

avgust

12.

Dr. Ines Kvaternik
»Bilo bi čudovito, če bi mladost znala vse, kar zmore,
in starost zmogla vse, kar zna.«
(Burmanska modrost)

O

d kdaj do kdaj je človek mlad, verjetno vsakdo pojmuje nekoliko drugače, zato so opredelitve mladih kot skupine zelo
različne. OZN jih opredeljuje kot osebe, stare od 15 do 24 let. Urad
RS za mladino med mlade uvršča osebe med 15. in 29. letom
starosti, v Evropski uniji pa se zaradi t. i. podaljševanja mladosti
pogosto štejejo med mlade osebe, stare od 18 do 34 let. Pri tej
opredelitvi gre torej za mlade odrasle, ki so v veliki meri vključeni
v izobraževanje, počasi pa se vključujejo tudi v trg dela, se osamosvajajo, si ustvarjajo svoje družine.

Iz raziskave o družbenem profilu mladih v Sloveniji »Mladina
2010« izhaja, da imamo sorazmerno zdravo, dobro socializirano,
kompetentno in v prihodnost usmerjeno mladino, ki pa ima velike
težave pri vstopanju na trg dela in s tem povezanimi prehodi, kot so
ustvarjanje lastnega gospodinjstva, družine in s tem samostojnega
življenja. Položaj mladih v Sloveniji v veliki meri določa kombinacija
močnih družinskih podpor in dolge vključenosti v (sorazmerno
socialno naravnan in prijazen) izobraževalni sistem na eni, in
izrazito negotove razmere na trgu dela na drugi strani.
Tako v strokovnih kakor tudi v laičnih medijih pogosto beremo,
da so mladi danes problematični, razvajeni, brez vrednot in delovnih
navad ter da pogosto izbirajo tvegane življenjske sloge. Če si podrobneje pogledamo ugotovitve analize zdravstvenega stanja mladih, pa
vidimo, da je v zadnjih petnajstih letih v tej starostni skupini upadla
umrljivost zaradi prometnih nezgod in samomorov, ki sta najpogostejša vzroka umrljivosti mladih, da ima več kot dve tretjini mladih
v Sloveniji normalno težo, glede na leto 2000 pa se povečuje delež
prekomerno težkih ali debelih. Več prekomerno težkih ali debelih
mladih je med moškimi in na podeželju. Uporaba tobaka in tobačnih izdelkov med mladimi je v blagem upadanju, več mladih pa ima
izkušnje z uživanjem alkohola in prepovedanih drog. Pogostejše je
uživanje tobaka in alkohola med moškimi v »študentski« starostni
skupini in v urbanem okolju. Izkušnje s prepovedanimi drogami pa
so bolj značilne za moške in urbano okolje.
Vir: Mladina 2010: Končno poročilo o rezultatih raziskave (online). 2011. Dostopno na naslovu:
ttp://www.ursm.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/10539/5477/a8a103b5b7/.

 AKTUALNO
DOPUSTNI ČAS
Fotolia

Liljana Petruša

Raziskave kažejo, da bo v obdobju med leti 2010 in 2020 število
mladih (15-29 let) v Sloveniji upadlo za dobrih 20 %, število starejših (65 let in več) prebivalcev na enega mladega se bo do leta
2050 v Sloveniji predvidoma skoraj potrojilo. Dobrih 40 % mladih
meni, da je v Sloveniji bolje poskrbljeno za starejše kot za mlade
in skoraj dve tretjini vprašanih izraža nezadovoljstvo s splošnim
odnosom slovenske družbe do mladih.
Generalna skupščina OZN je leta 1999 razglasila 12. avgust za
mednarodni dan mladih. Tako so tudi mladi dobili dan v letu, ko
lahko opozorijo na svoj položaj, vlogo, pravice in dolžnosti ter
spomnijo na težave, s katerimi se soočajo v obdobju prehoda iz
otroštva v odraslost.

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

Mesec avgust je čas poletnih dopustov; vsaj po večini je tako.
Vročina je najhujša in takrat si res želimo biti prosti; tudi veliko delovnih organizacij ima v tem času kolektivne dopuste.
Živimo v čudnih časih, časih, ki zahtevajo borbo za preživetje
na vsakem koraku. Čas recesije, čas, ko težko najdemo zaposlitev,
čas, ko denarja ni, ali pa ga namenimo za najnujnejše in o dopustu
izven svojega okolja niti razmišljati ne moremo.
Vseeno pa je prav, da sebi in svojim najbližjim namenimo v dopustnem času nekaj sprememb. Pomislimo na zmerno rekreacijo,
kot je na primer pohod v hribe, plavanje, sprehod, rolanje ali kolesarjenje. Včasih že enodnevni izlet v drugi kraj blagodejno vpliva
na naše počutje.

Pravijo, da je delo ena izmed največjih človekovih vrednot. Težko
si je to predstavljati, ko je število brezposelnih pri nas tako visoko.
Vseeno je dopust pravica, ki izhaja iz delovnega razmerja. Začasna
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Ena pomembnejših določb Zakona o delovnih
razmerjih, ki zagotavlja počitek delavca, je, da je letni dopust mogoče izrabiti v več delih, s tem da mora en del trajati
najmanj dva tedna ter da je vsak delavec dolžan biti dva tedna na letnem dopustu v tekočem koledarskem letu, delodajalec pa mu mora to zagotoviti.
Načrtovanje dopusta je naloga delodajalca. Pri njegovi izrabi
je potrebno upoštevati potrebe delovnega procesa ter možnosti za počitek in rekreacijo delavca ter njegove družinske obveznosti. Starši šoloobveznih otrok imajo pravico izrabiti najmanj
teden dni letnega dopusta v času šolskih počitnic in vsak delavec ima pravico izrabiti en dan dopusta na dan, ki ga sam določi.
Kriteriji za določitev dopusta so opredeljeni v Zakonu o
delovnih razmerjih, kolektivni pogodbi ter internih aktih posameznega delodajalca, vendar slednja ne smeta zmanjševati
pravic, določenih z Zakonom.
Resnično ni pomembno, v katerem kraju preživljamo svoj dopust.
Pomembno je, da so z nami ljudje, ki nam veliko pomenijo in jih imamo radi. Nebo je povsod enako modro in sonce nas povsod enako
greje, samo verjeti moramo, da je tako.

 ODZIVI IZ LOK ALNIH
SKUPNOSTI
RDEČI KRIŽ – HUMANITARNA
ORGANIZACIJA
Rdeči križ Izola

R

deči križ je bil ustanovljen v drugi polovici 19. stoletja. Prvotni
namen ustanove je bila pomoč ranjenim vojakom na bojišču,
ki je temeljila na enakosti, ne glede na to, pod katero zastavo so se
borili. Henry Dunant je prvi organiziral pomoč ranjenim vojakom,
zato ga imamo za očeta Rdečega križa. Dejavnost organizacije se je
razširila po vsem svetu, ki jo v nekaterih delih sveta poznamo pod
imenom Rdeči polmesec, deluje pa povsem enako kot Rdeči križ.
Namen Rdečega Križa ni več samo pomoč vojakom, ampak tudi
pomoč žrtvam, ki trpijo zaradi elementarnih nesreč, lakote in pomanjkanja osnovnih življenjskih dobrin.
Organizacija Rdeči križ temelji na sedmih načelih: humanost, nepristranskost, nevtralnost, neodvisnost, prostovoljnost, enotnost
in univerzalnost. Po vsem svetu je 188 nacionalnih društev združenih v Mednarodni odbor Rdečega križa (MORK). Ena od teh je tudi
Rdeči Križ Slovenije (RKS), ki je razdeljen na 56 območnih združenj
Rdečega križa (OZRK). Rdeči križ Slovenije ima od države javna pooblastila za opravljanje naslednjih dejavnosti:

 KRVODAJALSTVO
Organizacija pridobivanja krvodajalcev in organiziran odvzem
krvi. Vodenje dokumentacije in arhiva za vsakega darovalca. Redno
spremljanje potrebe po krvi ter po potrebi zagotovitev določene
količine in vrste krvi.
 PRVA POMOČ
V skladu z zakonom o RK je država dala javno pooblastilo o izvajanju in usposabljanju za prvo pomoč. To pomeni, da ima organizacija Rdečega križa izučene predavatelje z licencami za usposabljanje
bodočih voznikov motornih vozil za prvo pomoč.
Poleg tega v okviru reševanja zagotavlja strokovno usposobljene
ekipe v primeru elementarne nesreče.
 PRIPRAVLJENOST V PRIMERU NESREČ
Rdeči križ Slovenije je vključen v nacionalni sistem zaščite, reševanja in pomoči. Izvaja ukrepe varstva ljudi ob naravnih in drugih
nesrečah. Zagotavlja pomoč pri odpravljanju posledic nesreč. Organizira priprave za pošiljanje humanitarne pomoči.
 POIZVEDOVALNA SLUŽBA
V primeru vojne se ustanovi Nacionalni informacijski urad, ki zbira podatke o pogrešanih, razseljenih in pregnanih osebah. (Zadnji
tak dogodek je bil ob razpadu Jugoslavije.)
Izolski Rdeči križ deluje na različnih področjih, predvsem pa pri
organiziranju krvodajalcev, pomoči socialno ogroženim in usposabljanju za prvo pomoč. Imamo tudi ekipo reševalcev za pomoč
ob elementarnih in drugih nesrečah. Izolski RK ima več kot 2000
registriranih krvodajalcev. Vodi se evidenca darovalcev, ki jih pri pomanjkanju določene krvi pokličemo.

Pomoč socialno ogroženim se vrši dvakrat tedensko z delitvijo
hrane in oblačil. V letu 2011 je bilo tako razdeljeno 13.135 kg hrane
(testenine, moka, riž, mleko itd.), 1600 prehrambnih paketov in 2000
kg različnih prehranskih artiklov, ki so jih darovali prebivalci Izole.
Pomagamo tudi 30 upravičencem s toplim obrokom; tako smo v
letu 2011 razdelili preko 7000 obrokov. Na brezplačno letovanje
smo poslali 16 otrok, 4 starejše osebe in eno družino iz socialno
šibkega okolja. Pri delitvi hrane in rabljenih oblačil sodelujejo tudi
prostovoljke in prostovoljci.
V letošnjem letu opažamo porast prosilcev za pomoč, kar kaže na
vse večjo krizo. Nujno bi potrebovali več namenskih sredstev za nakup hrane, da bi vsaj omilili stisko prenekaterih Izolank in Izolanov
in njihovih družinskih članov. Poleg krovne organizacije RKS nam je
v veliko pomoč Občina Izola, brez katere ne bi mogli izvajati določenih humanitarnih programov.
P r o m o c i j a z d r a v j a

AKTIVNI ODMORI NA

 ALI STE VEDELI?

Priporočilo:

Uporabljajmo stopnice
namesto dvigala

Z IZVAJANJEM KRATKIH A
MED DELOVNIM ČAS

> preprečimo oz. omilimo bolečine v mišicah in sklep
neprimernih obremenitvah; > razgibamo sklepe; > sprosti
delom nedejavne, in raztegnemo skrajšane mišice; > izbol
sistema; > sprostimo in odpočijemo oči; >

✎

… da nov Zakon o varnosti in
zdravju pri delu nalaga delodajalcem
izvajanje promocije zdravja na
delovnem mestu? Delodajalec lahko
izvede različne ukrepe, katerih cilj je
RAZgIBAVANJE
izboljšati zdravje in dobro počutje
zaposlenih. Eden od takih ukrepov je
lahko tudi skrb za telesno zdravje. Na
Zavodu za zdravstveno varstvo Koper
imamo na zalogi še nekaj plakatov AKTIVNI
ODMORI NA DELOVNEM MESTU. Plakat
vključuje splošna navodila in priporočila za izvajanje
aktivnih odmorov na delovnem mestu ter prikaz vaj za razgibavanje
in raztezanje. Dodatne informacije in naročila: lili.petrusa@zzv-kp.si.

Priporočilo:

1

Med odmori izvajajmo vaje za razgibavanje in r

VA J E Z A

SPLOŠNA NAVODILA
IN PRIPOROČILA:

> posamezno vajo izvedemo
5- do 10-krat (začnemo z
manjšim številom ponovitev, ki jih
postopoma povečujemo do 10);
> gibe ponavljamo počasi
in umirjeno; > v kolikor
nastopi utrujenost oz.
bolečina, s posamezno vajo
oz. sklopom vaj prenehamo;
> pri izvajanju vaj dihamo
normalno: dihanje naj bo
umirjeno, vdihujemo skozi nos,
izdihujemo skozi usta, vdiha
nikoli ne zadržujemo; > vsak
gib izvedemo v polnem obsegu
giba; > vaje izvajamo v
stabilnem položaju.

2

Glavo in vrat počasi upognite navzdol, tako, da brado čim bolj približate prsnici. Glavo počasi dvignite v začetni položaj. Glavo in
stran (kot bi želeli pogledati preko desnega ramena), za tem pa še v levo stran (kot bi želeli pogledati preko levega ramena). Glav
desno stran, tako, da se z desnim ušesom čim bolj približate desnemu ramenu (pri tem ramena ne dvigujte). Po tem glavo in
vrat upognite še v levo stran, tako, da se z levim ušesom čim bolj približate

Roki sklenite za glavo, komolca približajte pred oči. V vdihu
razprite komolca čim bolj narazen, v izdihu pa ju ponovno
približajta. Med izvedbo vaje ohranjajte vzravnano držo.

Roki sklenite za hrbtom. V vdihu
potujte z dlanmi po hrbtenici navzgor,
v izdihu pa sprostite po hrbtenici
navzdol.

SPLOŠNA NAVODILA
IN PRIPOROČILA:

> določeni položaj - razteg
zadržimo15 do 20 sekund;
> posamezno vajo - razteg
izvedemo 2- do 3-krat; > gibe
izvajamo počasi in nadzorovano;
> med izvajanjem raztega se ne
gugamo; > gibe izvajamo do meje
bolečine (razteg ne sme povzročati
bolečine); > pri izvajanju vaj
dihamo normalno: dihanje naj
bo umirjeno, vdihujemo skozi

Iztegnjeni roki, v vdihu, dvignite pred seboj. V
roki počasi spustite ob telo.

Sede na stolu ali stoje z nogama v
širini bokov se s trupom, vratom
in glavo ter desno roko upognite
v desno stran, za tem pa še v levo
stran. Pri upogibanju naj roka drsi
čim bliže tlom.

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 in bolnišnic v zdravstveni regiji Koper. | Izdajatelj: Zavod za zdravstveno
varstvo Koper,
VA J E Z A
A Z T EKvaternik
ZANJE
Vojkovo nabrežje 4a, 6000 Koper | Odgovorna oseba: Milan Krek | Glavna in odgovorna urednica: Manica Remec | Sodelavci: Liljana Petruša, Živa Žerjal,RInes
| Oblikovanje
koncepta: Slavica V. Okorn | Oblikovanje in priprava: SkupinaOpusDesign® | Lektoriranje: Martina Jelušič | Naklada: 1000 izvodov

2/2

n a

Arhiv ZZV KP

Liljana Petruša

ločitev od delovnega okolja pomeni
možnost, da si delavec odpočije
od dela oziroma da obnovi svoje
psihofizične sposobnosti za
delo. Zato je pravica do dopusta
(oziroma njegova minimalna
meja) določena z zakonom. Ta
pravi, da delavcu pripada dopust v
minimalnem trajanju štirih tednov na
leto, ki mu pripadajo po preteku največ
šestih mesecev nepretrganega dela; če
je delavec zaposlen manj kot šest mesecev,
mu pripada sorazmerni del dopusta.

Sede ali stoje, ob opori, položite desno dlan na levo stran glave in
glavo nežno povlecite proti desnemu ramenu. Hkrati potisnite levo
ramo navzdol (proti tlom). Vajo ponovite še na drugi strani.

e-pošta: zdravjezavse@zzv-kp.si

Sede na stolu ali stoje,
naslonjeni ob steno,
pokrčite desno nogo v
kolku in kolenu ter jo
z rokama približajte k
trupu. Vajo ponovite še

Sede ali stoje sklenite dlani sa prepletenim
potisnite navzgor nad glavo, dlani obrnite
stoječem položaju se lahko hkrati dvign

ZDRAVSTVENA USTREZNOST PITNE VODE IZ VODNIH SISTEMOV S KATERIMI
UPRAVLJAJO KRAJEVNE SKUPNOSTI
V občini Ilirska Bistrica je bilo v letu 2011 registriranih sedem lokalnih vodnih virov, ki služijo kot javni vodni vir. To
so Vrbovo, Vrbica, Jablanica, Trpčane, Kuteževo, Zabiče in
Podgraje. S pitno vodo oskrbujejo prebivalce vasi, kjer se
vodni viri nahajajo.

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bila voda iz vseh sistemov
občasno mikrobiološko zdravstveno neustrezna . V vseh
vzorcih so bile prisotne bakterije iz rodu E.coli, enterokoki
in koliformne bakterije. Na vodovodnih sistemih Vrbovo,
Vrbica, Jablanica in Kuteževo je šlo za minimalno število
prisotnih fekalnih bakterij in se je neskladje ustrezno
saniralo,medtem ko na sistemu Trpčane, Zabiče in Podgraje
to ni bilo možno ker se izključno uporablja surova voda .
K kvaliteti vode veliko pripomore urejenost in čistost okolice
kjer se voda zbira, kakor tudi higiensko vzdrževanje objektov za zajem vode (zajetje, vodohrani, omrežje). Žal brez
človeškega dela ne gre, zato morajo krajevne skupnosti,
ki so se odločile, da prebivalce oskrbujejo s pitno vodo iz
lastnega vira zagotoviti tudi osebje, ki bo poskrbelo , da bo
vodovodni sistem v takšnem stanju,da bo zagotavljal zdravstveno ustrezno pitno vodo. V kolikor krajevne skupnost
tega niso sposobne zagotoviti, je bolje, da se odločijo za
predajo vodnega vira ustrezni službi oziroma prebivalcem
zagotovijo pitno vodo iz drugega vira. III Andreja Rebec,
dipl. san . inž.

Z obnovo vodovodnega sistema so v letu 2010 pričeli v
Trpčanah in Zabičah. Vsa dela so se nadaljevala tudi v letu
2011, vendar še niso zaključena. Notranji nadzor po sistemu
HACCP ni urejen, dejavniki tveganja se ne obvladujejo, zato
tudi uporabniki nimajo zagotovljene zdravstveno ustrezne
pitne vode. Najslabše stanje pa je na vodovodnem sistemu
Podgraje, kjer ni urejen notranji nadzor, stanje vodovodnih
objektov pa je tudi slabo.
Na vseh sistemih je potekalo spremljanje kvalitete pitne
vode. Mikrobiološke in kemične analize je izvajal Zavod za
zdravstveno varstvo Koper .
Vsi sistemi razen Vrbice so bili vključeni v državni monitoring
pitne vode, ki ga zagotavlja Ministrstvo za zdravje in ministrstvo za okolje in prostor RS.
V spodnji tabeli so prikazani rezultati posameznih analiz
za posamezni vodovod v okviru notranjega nadzora in
državnega monitoringa.
VODOVOD

NOTRANJI NADZOR
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Mikrobiološke analize

24

DRŽAVNI MONITORING

Fizikalno kemične
analize

Mikrobiološke analize

Fizikalno kemične
analize

ustrezne

Neustrezne

ustrezne

Neustrezne

ustrezne

Neustrezne

ustrezne

Neustrezne

VRBOVO

4

0

1

0

1

1

2

0

VRBICA

4

1

1

0

-

-

-

-

JABLANICA

4

1

1

0

1

1

1

1

TRPČANE

5

3

1

0

1

1

2

0

KUTEŽEVO

6

1

1

0

1

1

2

0

ZABIČE

5

4

1

0

1

1

2

0

PODGRAJE

4

3

1

0

1

1

2

0

VAŠE PRISPEVKE PRIČAKUJEMO DO 20. V MESECU NA E-NASLOVU:
ODMEVI@ILIRSKA-BISTRICA.SI
VABLJENIKSODELOVANJU!
BISTRIŠKI ODMEVI AVGUST 2012

Malcolm Godwin: Kdo si? 101 način,
kako vidimo sami sebe
Založba Mladinska knjiga
Prevedel Niki Neubauer
Ljubljana, 2001
»Lopatasi prst srednje dolžine in zelo
mišičast kaže energijo in nekonvencionalnost, nove načine reševanja težav in
obdelave idej.«
Menda se na svet odzivamo zelo
podobno. Nekako kolektivno. Pa vendarle opisi številnih zelo nasprotnih si
telesnih, čustvenih in intelektualnih
tipov, ki jih najdemo v pričujoči knjigi,
razkrivajo kako zelo korenito različni
smo si ljudje. Hvala bogu. Ali komur
koli že. Ne zamišljam si srečevati še ene
Patre naokrog po Ilirski. Ali kod drugod.
Ali pa še koga, ki bi mi bil isti kot jaz.
Ali skoraj isti. Jao, bože. Seveda, kot
pravijo uvodoma, so nekatere tipologije
uporabne le nekaterim bralcem in kratkoročno. Ker se menda spreminjamo. In
menda (kolikokrat že slišano!) je edino
sprememba večna. In menda smo edinstveni v svoji individualnosti (kolikokrat
že slišano!) Ki jo na vsak način hočejo v
zadnjem času (ki se kar malce razvlači,
če mene vprašate, ta »zadnje čase«)
počrediti. Prebeliti še tistih par črnih
ovc, kar jih/ali nas je ostalo in jih/nas
(?) narediti snežno bele. Že dolga leta
si želim ogledala, tistega ukrivljenega
ogledala, ki popači podobo in te naredi
suhcenega ali nlpjevskega ali kratkega,
dolgega, skratka takega, da se pred njim
skoraj uščiješ od smeha. Spomnim se,
da so ga imeli sosedi, takega malega in
z nono sem rada hodila k njim na obisk
najbolj zato, da sva s sestro uganjali
pred tistim špeglom norčije ( se priporočam - če mi bo kdo kdaj karkoli želel
podariti). No, skratka, takšna zrcala so
bila v preteklosti zanimivost sejmarskih
zabavišč. In pravzaprav je zelo podobno
v življenju, ko nam taista ali podobna
ogledala držijo drugi in se na nek način,
morda nadrealističen, potrjujemo. Si
gradimo samopodobo. Sprejemamo
ali ne. Ljubimo ali ne. In ravno tako

gledamo ljudi okoli nas – na način,
ki nam ga dovoljuje naše gledišče,
morda pravo, morda popačeno, skozi
edinstvene strategije, skozi prilagajanja
vedenj, skozi podedovanosti, vzgojo
ipd. Imamo svoj edinstven oklep in
izdelan obrambni mehanizem. Včasih
koristen, drugič neustrezen. Če vzorci
vedenja postanejo stvar navade, se
lahko istovetimo z lažnim občutkom
jaza, ker se vidimo v odsevu izkrivljenih, prej omenjenih, ogledal. Ja, precej
vzorčni smo na trenutke. Pravzaprav bi
bilo hecno zavedati se bolj svoje prave
neresničnosti, se vam ne zdi? Sem
celovita? Sem zatežena? Sem notranje
usklajena? Sem inandromorfna? Sem
kavkazijska? Sem ustrezna, neustrezna?
Sem skrčena, razcepljena, shizoidna,
sem kakšna? Je moj obraz vozlast? Sem
vedro, žad ali drevo? Kateremu planetu
pripadam? Sem v svojem elementu? V
kateri polovici možgan živim? Štirje deli
knjige opisujejo telesne, čustvene, miselne in duhovne tipe. Obilo reševanja
testov. Za prepoznavanje značilnosti
v raznovrstnih oblikah vas samih ali
prezrcaljenih vas samih. Nekoč sem
sanjala, da sedim pred ogledalom in v
njem ni bilo mene, bila je neka čarovnica. Seveda sem zbežala stran in se
prebudila, sicer kdo ve, kaj bi lahko o
sebi še izbrbala. Skozi teste, trdijo, naj
bi vsekakor spoznali, če tega še doslej
ne veste, da niste sami, da obstaja
še celo krdelo takšnih, kot ste sami.
Morda vam bo to v olajšanje, morda v
razmislek, morda v napoto. Morda se
vam kaj novega razodene, vas olajša,
morda najdete v omari svoje notranjosti kakega smrdljivega okostnjaka in se
ga po kratkem postopku zlahka rešite,
ga vržete skoz okno – no, glejte le, da ne
pride skozi vrata nazaj, ali kako že gre
tista. Morda naše najslabše lastnosti
oz. tiste, za katere sami mislimo, da so,
vendarle niso najslabše. V najslabšem
primeru lahko test pomolite sosedu,
sosedi, prijatelju, in se prepričate, da
ste pa vendarle našli dobro družbo, če
doslej tega niste tako jemali. Morda

odkrijete, da ste premalo odgovorni
do samih sebe, si omogočite eno orng
brco v rit in nadaljujete tam, kjer vam
je pred časom zašuštralo. Kdo ve. Knjigo preletite, morda rešite kak test, jo
morda v celoti preberete in če morda z
odkrivanjem vseh mogočih tipov, ki jih
boste našli, sprejmete le delček sebe
(ne, ne bom rekla kar celega sebe z vso
prtljago, ker ne gre to tako na eks, razen
če ste geniji), potem je to knjiga, ki je
prišla tudi v vaše roke ob ravno pravem
času in pravi priložnosti. Morda je knjiga neke vrste nadomestek računalniške
igrice, ki jo igrate popoldneve in ponoči,
ko žene, otroci, možje spijo. Pač nadomestek. In zakaj ne. Nietzsche pravi, da
je veselo nezaupanje znamenje zdravja.
In da je vse tisto, kar je absolutno, patološko. Pač. On misli tako. Morda boste
sami mislili drugače in opazili razlike v
načinih odzivanja na svet, na družbo, na
druge. Morda odkrijete, kako je okrnjen
vaš občutek samozavesti in že takoj in
zdaj samozavestno ukažete možu (ali
ženi), da se od danes dalje ne boste
več podrejali, pomivali posode, zalivali
rož, kaj vem. Morda odkrijete sorodne
duše. Ali nesorodne, za katere ste bili
prepričani, da pa sorodne vendarle
so. Morda se po prebiranju te knjige
izoblikujete kot sveča - ali njen odsev v
ogledalu, kdo ve. Važno, da postanete
in ste svetloba. Sebi. Drugim. Že dobri
stari Sokrat, ki menda ni vedel nič, je
rekel, da neraziskano življenje ni vredno življenja. Knjiga je prikaz bogate
raznolikosti človeških tipov. Kakor koli
že, nehajte jemati sebe in življenje
preresno. Ker je že samo po sebi tako,
kakršno je. Pisec Malcolm Godwin je
polihistor in videc, rojen v Londonu,
ki je študrial arhitekturo in slikarstvo.
V Indiji je živel sedem let in tam delal
v duhovni skupnosti. Po vrnitvi je
ustanovil svojo založbo v Firencah. Je
avtor, oblikovalec, ilustrator in živi z
ženo Magdo na angleškem podeželju.
Sama pa živim čisto blizu in vam želim
prijetno poletje še naprej in veselo do
naslednjega branja, III Patricija Dodič
BISTRIŠKI ODMEVI AVGUST 2012
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SREČANJE BRKINI
Člani kulturnega društva Podgrad, sekcija MeCePz Podgrad,
smo v soboto, 2. junija, na prijateljskem srečanju gostili pevce
KD ‚‘Anton Kreč‘‘ iz Čateža ob Savi, ki ga sestavlja več zborov
in vokalnih skupin. Z društvom smo se v preteklosti že srečali,
in sicer na tradicionalnem božičnem koncertu v Čatežu ob
Savi, decembra 2011.
Pevci iz Čateža so si najprej ogledali Škocjanske jame, nato
pa premske znamenitosti (Premski grad in Kettejevo rojstno
hišo). Po sveti maši v župnijski cerkvi sv. bratov Cirila in Metoda v Podgradu, ob somaševanju obeh župnikov, Čateža
in Podgrada, je sledil priložnostni koncert obeh zborov in
skupine Trta. Prijetno druženje smo nadaljevali v lovski
koči Brkini. Ob tem smo jim pripravili in predstavili nekaj
tipičnih domačih jedi, npr. kolerabo, potico, štruklje, in se z
njimi pogovorili o utripu življenja in običajih v naših krajih
v preteklosti in danes. Predstavili smo jih tudi naše pustne
maske škoromate s predstavitvijo povorke in tipičnih likov,
ki so prisotni v povorki. Posebej zanimiv je bil gostom naš
domači dialekt, ki smo ga večkrat vpletli v pogovor.
Za prijetno glasbeno vzdušje je skrbel ansambel Trta iz Čateža, za pevsko pa smo poskrbeli vsi skupaj. Pomerili smo se
tudi v balinanju in drugih družabnih igrah.III MeCePz Podgrad

DRUŠTVO AHEC JASEN V POSTOJNI
Poletje je in čas dopustov. Večina ljudi
je na zasluženem oddihu in uživa v
brezskrbnem lenarjenju. V Postojni
sezato v poletnem času dogaja Kulturni
poletni utrip, ki smo se ga člani društva
Ahec Jasen udeležili že drugič in s tem
dokazali, da nam kulturno udejstvovanje
ni izguba časa. Tako smo 3. 7. 2012 s
svojim dvournim nastopom na trgu pred
hotelom Kras popestrili dopustniški čas
marsikateremu Postojnčanu ali bežnemu
obiskovalcu, ki je tega večera prišel mimo.
Pevci MePZ Ahec so pod vodstvom Saše
Boštjančiča zapeli nekaj pesmi, Kerglci z
Jasena pa so z glasbo z doma narejenimi
instrumenti in petjem dodobra segreli
že tako vroč večer. Instrumentalni trio
je igral na običajne instrumente, a je

vseeno požel lep aplavz. Z njimi so zapeli
pevka Lenčka Šajn Penko ter pevca Danilo Štefančič in Saša Boštjančič. Oktet
pevcev pa zaradi bolezni enega od članov
ni nastopal. Vrhunec večera je bil, ko se
je na odru z ubranim petjem predstavila
klapa Zvonejski kanturi, naši povabljenci
in veliki prijatelji z Zvoneć s Hrvaške.
Da pa nismo samo peli in igrali na in-
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Občane obveščamo, da je s 1. julijem začel voziti kopalni
avtobus na relaciji Ilirska Bistrica–Moščeniška Draga, in sicer
vsak ponedeljek, sredo in petek v juliju in avgustu.
Odhod avtobusa bo ob 8.00 z avtobusne postaje v Ilirski
Bistrici, povratek pa ob 17.30 iz Moščeniške Drage. Avtobus
bo peljal, če se bo zbralo najmanj pet potnikov.
BISTRIŠKI ODMEVI AVGUST 2012

strumente, so mladi člani gledališkega
krožka z gimnazije Ilirska Bistrica zaigrali
komedijo Občinski problemi, občani in
psi. Zelo veseli smo bili, ko je naše delo
in trud pohvalil tudi postojnski župan
Jernej Verbič, ki si je kljub obilici dela
vzel čas in nas prišel poslušat. Pozval nas
je, naj z našim delom nadaljujemo, saj s
tem bogatimo že tako okrnjeno kulturo
življenje vseh nas. Za pohvalne besede so
se mu zahvalili Saša Boštjančič ter povezovalca večera Diana in Bojan Dovgan.
Večer se je že krepko potegnil v noč, ko
smo utrujeni in polni vtisov prišli domov.
Naše delo pa še ni končano, pripraviti se
moramo na otvoritev vaškega doma, ki je
že tik pred vrati. Se vidimo in slišimo tam.
III Anica Prosen, Društvo Ahec Jasen

Cene vozovnic:
- otroci do 10 let – brezplačno,
- otroci nad 10 let ter dijaki in študenti do 27. leta –
enosmerna 2 evra, povratna 4 evre,
- upokojenci – enosmerna 2 evra, povratna 4 evre,
- ostali občani – enosmerna 4 evre, povratna 8 evrov.
Prevoze po subvencionirani ceni je omogočila Občina Ilirska Bistrica.

DUET O KATEREM SE GOVORI
Če si je kdo »na hitro« pridobil priljubljeno in popularnost med zahtevnim
občinstvom v tem delu Primorske, je
to 7-letna Hana Fatur, solistka z Bača,
in njen vrstnik, harmonikaš na frajto-

narci, Martin Rojc z Dolnjega Zemona
pri Il. Bistrici. Naneslo je tako, da se ta
dva otroka s pomočjo staršev z glasbo
ukvarjata od tretjega leta starosti oz.
že prej. Hana poje, kot pravi njena

mama, že od rojstva. No, glasbeno
nadarjena deklica pa že leto dni obiskuje glasbeno šolo, smer violina, pri
prof. Srečku Meh. Glede na to da jo
spremlja rek Kdor poje zlo ne misli, so jo
starši vpisali tudi v otroški pevski zbor.
Da se talenti rojevajo in s pravilnim
usmerjanjem dograjujejo, je pokazal
nadarjeni 7-letni Martin Rojc. Bodoči
Zemonski »Slak« frajtonarco razteguje
polni dve leti. Martin je učenec ilirskobistriške glasbene šole pri mentorici
Marjani Jaksetič Dovgan. Samostojni
»ognjeni krst« je Martin imel v mestu
Trojane, Hana pa v Lipici. Njun prvi
skupni nastop je bil na viziti leta 2011.
Repertoar mladega para s severa in juga
je več kot skromen. Na sporedu imata
narodne pesmi znanih izvajalcev, priljubljena pa je Slakova pesem »Po dekle«.
Zahvaljujoč staršem sta pripravila tudi
svoj prvi venček pesmi. Duet, o katerem
se bo še govorilo, je vse bolj priljubljen
med ljubitelji glasbe. III Petar Nikolič

ŽPZ PREM V SEZONO 2011 – 2012
smo vse bolj samozavestno zborovodkinjo, ki je med letom uspešno opravila
tudi zborovodsko izobraževanje in še
vedno nam stoji ob strani naš prejšnji
zborovodja Vilko Majerič. Hvaležne smo
mu za nasvete in dodatno 'piljenje' pri
interpretaciji naših pesmi.
Vesele bomo, če se bo naša 'vrsta' v
prihodnje okrepila z novimi pevkami.
Takimi, ki so pripravljene pozimi na

vajah peti v bundah in toplo podloženih čevljih in ki lahko tudi dvakrat
tedensko za par ur zapustijo svoje delo
in težave ter se ob nastopih veselijo
skupnih uspehov. V zameno se med
nami vedno najde veliko smeha, dobre
volje, prijateljski objem in razumevanje
v stiski, predvsem pa – prepevanje.III
Danica Kirn

KULTURA

Letošnjo sezono smo začele malo s
strahom, malo negotovo. Zborovodstvo
je prevzela naša pevka Meta Kirn, ki s
tem delom ni imela nobenih izkušenj.
A že na prvem nastopu v Lovranu smo
pod njenim vodstvom uspešno zapele in
samozavestno nastopile na Premskem
gradu, tokrat še pod vodstvom Vilka
Majeriča, ki je nadomeščal odsotno
Meto. Pogumno smo se lotile priprav na
božične koncerte na Kalu in v Jelšanah,
in seveda temeljitih priprav na revijo
Primorska poje z vikendom intenzivnih
vaj, in po novem letu z vajami dvakrat
tedensko. Nastop na reviji v Gorici je bil
uspešen. Potem so se vrstili še nastopi
v knjižnici, v Domu starejših občanov v
Ilirski Bistrici, v Javorju ob predstavitvi
dela naše pevke, pesnice in pisateljice
Danice Pardo, zaključile pa smo sezono z nastopom na Srečanju obmejnih
pevskih zborov. Za jesen pripravljamo
samostojni koncert v Domu na Vidmu.
Z na videz skromno sezono smo zadovoljne. Nadaljujemo s petjem, dobile
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VOX ILIRICA MED ZAMEJCI, PIHALCI IN DOMAČINI
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Konec marca se je komorni dekliški
zbor Vox Ilirica udeležil revije Primorske
poje, s popolnoma novim programom
slovenskih ljudskih pesmi so nastopile v
zamejski vasici Jamlje, kjer so bili gostje
tudi Košanski oktet, vokalna skupina
Slav´na in mešani pevski zbor Tabor
Kalc. Kot vsako leto nas je revija navdala
s prijetnimi občutki, ki se zbudijo ob
deljenju petja, druženja, spoznavanja
novih obrazov in pozdravljanja že poznanih ter z odkrivanjem krajev, ki jih
marsikdo od nas ne pozna.
Decembra 2011 smo kot gostje nastopile na božičnem koncertu Pihalnega
orkestra Ilirska Bistrica na domu na
Vidmu in na božičnem koncertu Pihalnega orkestra Vič Ljubljana v Ljubljani.
Tokrat smo, zopet na povabilo gospoda
dirigenta obeh pihalnih orkestrov Josipa
Grgasovića, nastopile kot gostje slavnostnega koncerta Pihalnega orkestra
Vič ob njihovi 30 obletnici delovanja,
ki se je zgodil 13. maja v Antonovem
domu v Ljubljani. Na koncertu so imeli
glavno vlogo slavljenci, odigrali so
skladbe različnih zvrsti. Kot gosti so
nastopili tudi Pihalni orkester Litostroj.
Me smo odpele tri ljudske a capella
skladbe, z orkestrom pa smo pripravili
tri popularne skladbe: Mister Sandman,
Dream a little Dream of me ter Lollipop,
za katere je aranžma za orkester napisal
Josip Grgasović. Petje ob spremljavi
pihalnega orkestra je bila za nas čisto
nova izkušnja, absolutno tudi zelo
dobrodošla za poslušalce, ki so se v
celotnem večeru zabavali ob melodijah
klasične, popularne, slovenske ljudske
in narodne ter dalmatinske glasbe.
Konec letošnje pevske sezone je moral
biti sproščen in zabaven. Zato smo 10.
junija v mali dvorani Doma na Vidmu
organizirale samostojen koncert z gosti,
z naslovom »Od ljudi za ljudi«. Hotele
smo, da bi se nastopajoči in občinstvo
zabavali ob kvalitetni glasbi, zato je bil
program zelo pester, vseboval je slovenske ljudske pesmi, filmske melodije ter
narodnozabavno in pop glasbo v novih
preoblekah. Gostje našega večera so bili
prof. Zoran Lupinc na harmoniki, prof.
Igor Starc na kitari, prof. Peter Klemenčič na violončelu ter za klavirjem prof.
Vjekoslava Miculinić. Priznani glasbeniki in med njimi nekateri profesorji na
BISTRIŠKI ODMEVI AVGUST 2012

bistriški glasbeni šoli so znani tudi pod
imenom Zoran Lupinc trio, Vjekoslava
pa se jim pridruži, ko je skladba napisana za štiri instrumente. K popolnemu
večeru so prispevali s Piazzolovimi
tangi, z ritmi rumbe in narodnozabavne
glasbe ter melodijo iz legendarnega
slovenskega filma. Zaključek koncerta je
bil skupen, zato zelo udaren. Zapele in
zaigrali smo dve ljudski pesmi in še eno
priredbo popularne pesmi California
dreamin´. Občinstvo je bilo popolnoma
navdušeno, poželi smo močan aplavz,
kar nam je dalo resnično vedeti, da
delamo dobro in kvalitetno ter da je
bil to eden takih koncertov, ki te ne
pusti ravnodušnega in si ga zapomniš za
dolgo časa, tako vi, dragi poslušalci, ter
mi, nastopajoči. Med koncertom smo si
vzeli tudi trenutek ali dva v katerem je
predsednica aktiva pevskih zborov Janja
Konestabo podelila Gallusova priznanja
za delovanje v zboru. Bronasto priznanje za petletno delovanje so dobile
pevke Sabina Perenič, Urška Vrh in Alina
Morano. Zlato Gallusovo priznanje za
petindvajsetletno delovanje v zboru pa
sta prejeli Marjana Potepan, ki poje v
zboru že od leta 1986 in je bila dolga
leta tudi predsednica zbora, in Elena
Sedmak, ki je pred šestimi leti prevzela
vlogo zborovodkinje, katero zelo
uspešno opravlja. V imenu vseh pevk
hvala obema za dolgoletno delo, voljo,
požrtvovalnost in motivacijo. Koncert je
ponudil tudi priložnost, da se za dobro
sodelovanje zahvalimo naši korepetitorki prof. Vjekoslavi Miculinić, ki nas

je spremljala tudi na tem koncertu, ter
Boži Rozman, ki za nas opravlja tiste
včasih neprijetne birokratske opravke.
Seveda gre velik »Hvala!« tudi glasbeni
šoli Ilirska Bistrica in ravnatelju g. Laszlu
Balazsu za prostore v katerih lahko med
letom vadimo, občini Ilirska Bistrica za
pomoč pri izvedbi koncerta ter vsem
staršem za potrpežljivost in obiskovanje
naših koncertov. Hvala tudi vsem vam,
ki ste se tistega nedeljskega popoldneva
družili z nami.
In že ko smo mislile, da odhajamo na
počitnice, nas je Društvo za krajevno
zgodovino in kulturo Ilirska Bistrica
povabilo, da sodelujemo na slavnostni
otvoritvi obnovljenih fresk svetih bratov
Cirila in Metoda priznanega slikarja
Toneta Kralja v cerkvi sv. Helene na
Premu, ki se je zgodila v petek, 6. julija.
O freskah in o njenih obnovah ter o
fundaciji Toneta Kralja so nekaj besed
povedali Tatjana Kralj, hčerka gospoda
Toneta, dr. Igor Kranjc, ki nam je delo
slikarja predstavil skozi zgodovino ter
Alex Batista, odgovoren za obnovitvena
dela. Me smo s pesmijo program začele
in nato prisotno občinstvo na koncu še
pospremile na manjšo pogostitev.
Po tem lepem poletnem večeru smo
vsaka odšle svojo pot, da si naberemo
novih moči za sezono, ki se bo septembra začela z intenzivnimi vajami ter
srečanjem vseh pevk v sedaj že dolgi
pevski karieri komornega dekliškega
zbora Vox Ilirica. Lep preostanek poletja
želimo tudi vam! III Ana Rozman

V SONČNEM VREMENU V VREMAH – DELAVNICI USTVARJALNEGA PISANJA
V soboto, 23. junija, se je odvijala literarna delavnica, ki jo je
organiziralo Literarno društvo Ilirska Bistrica. Ivko Spetič – Magajna nas je prijazno gostil v rodnih Vremah, na čudovitem vrtu,
ki pripada domačiji bratov Magajna; poskrbel je tudi za prigrizek
in dobro kapljico. Delavnico proze je vodil Tomaž Mahkovic, slikar
in pisec z Vranskega, ki že dve leti živi in ustvarja v Ilirski Bistrici.
Pozornost osmih udeležencev delavnice je Tomaž usmeril na
prostor v literaturi – prostor kot kraj dogajanja ali pa osamosvojen
motiv. Predstavil nam je nekaj prostorskih perspektiv in jih ponazoril z izbranimi odlomki različnih avtorjev. Zanimivi predstavitvi
je sledila ura pisanja; izbirali smo med štirimi možnostmi: opis
pokrajine, kot jo vidi ptica; opis pokrajine oz. stavbe, kot bi jo
videl moški, ki je v vojni izgubil sina; prostor skozi dialog dveh
ljudi; prostor, kot ga doživlja mati, ki piše hčeri v daljne kraje. Kar
»padli« smo noter in ena ura nam je bila kar premalo, tako da
so večinoma nastali fragmenti, ena od udeleženk pa je uspela v
tem času napisati pravcato kratko zgodbo. Tomaž je pokomentiral
nastala besedila in za vsakogar našel vzpodbudno besedo.
Veselo razpoloženi smo delavnico zaključili s kosilom in kar nismo
mogli narazen, toliko tem se je ponujalo v pogovor.
Po sobotni proznoprostorski smo se v nedeljo, 24. junija, srečali
še z drugo dimenzijo bivanja in literature, s poezijo in časom
v njej. Tudi tokrat sta nas, v sicer nekoliko manjši zasedbi,
pričakala s soncem obsijan vrt in odlično vzdušje. Nedeljske
delavnice smo se poleg mentorice Patricije Dodič – Patre ter
gostitelja Ivka Spetiča udeležili še Aleksander Borenovič, Tomaž

VOLOSKO

Mahkovic, Patrik Tomšič in Tanja Volk.
V teoretičnem uvodu smo se najprej posvetili različnim vidikom
časa: predstavam o času, perspektivam časa, sestavinam osebne
in javne oz. industrijske časovne krajine, nato pa smo na kratko
osvežili svoje znanje o pesniških oblikah in figurah ter prebrali
nekaj svojih in tujih pesmi na temo časa. Sledilo je bistvo delavnic, ko smo dali prostor lastni ustvarjalnosti in se posvetili
zanimivim izzivom, ki nam jih je predstavila Patricija. Tako smo
med drugim lahko izbirali med pisanjem pesmi desetletnemu
otroku v sebi ali skozi oči pravljičnega junaka, opisali dan iz
zornega kota lastnih čevljev, razmišljali o tem, kako diši letni čas
ali napisali pesem tako, da smo uporabili točno določen nabor
besed. Ura je ob prijetnem božanju sončnih žarkov in igranju
z besedami hitro minila; a smo ob tem, ko smo se spet zbrali
skupaj ter prebrali in pokomentirali naše stvaritve, ponovno
ugotovili, da lahko tudi v tako kratkem času nastanejo zelo
raznolika in dodelana besedila.
Da se prijetno druženje le ne bi prehitro izteklo, smo ga tudi po
‚uradnem‘ zaključku še nadaljevali ob dobri hrani in zanimivem
klepetu najprej v Betaniji, nato pa še v Ivkovem vrtu v senci stare
fige, kjer smo se po teh dveh dneh počutili že prav domače. Tako
se je nedeljsko popoldne že počasi prevešalo v večer, ko smo
se poslovili od prijaznega gostoljubja Magajnove domačije, z
zadovoljstvom ob uspešno izvedenih delavnicah ter že z novimi
zamislimi in načrti za prihodnje delovanje literarnega društva.
III Tanja Volk in Helena Pirih Rosa

CENJENE OBČANKE IN OBČANE
VABIMO NA STROKOVNO,
BREZPLAČNO IN
NEODVISNO SVETOVANJE V

Lepo sončno nedeljo, 17.
junija, smo se fotoklubovci
srečali s člani fotografske
sekcije Kulturno prosvetnega
društva Bazovica z reke v
Voloskem, kjer so organizirali
fotodelavnico. Tam nas je pričakal fotomodel, simpatična
Vanja. V spremstvu fotografa
Istoga Žorža, ki nam je vseskozi
svetoval in odkrival skrivnosti

ENERGETSKO SVETOVALNO PISARNO
ESP ILIRSKA BISTRICA
DOM NA VIDMU GREGORČIČEVA 2
Po predhodni najavi na tajništvu občine
tel. št. 05/71 12 300
tel. št. 05/71 41 361
VSAK TOREK IN PETEK
od 17. do 18. ure (ob prijavi na obisk opišete teme razgovora)

LEPO VABLJENI
energetski svetovalec Miran PENKO in
energetski svetovalec Samo HRVATIN

KULTURA

fotografiranja modelov, smo
iskali skrite kotičke te prelepe vasice, seveda z našim
modelom v prvem planu.
Po zaključku »škljocanja«
smo ob prijetnem druženju
in pripravljenih dobrotah
sklenili, da pripravimo
skupno fotografsko razstavo
in pripravimo še več takih
srečanj. III Tomaž Kastelic
Fotoklub Sušec
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MED NARCISAMI …
Bila so nekoč leta, ko je Politika še pustila Gospodarstvu nekaj denarja tudi za
»reprezentativne« namene. Takrat smo
na račun »sindikata in firme« vsi zaposleni odšli enkrat letno z avtobusom na
skupinski izlet na katerega izmed slovenskih vrhov. Obiskali smo tako Porezen,
Krnska jezera, Krim ter še nekaj drugih
zanimivih izletniških točk. Med vsemi pa
je bila najbolj »cvetoča« izletniška točka
obisk Golice. Ko smo kot »izgubljene
ovce« po premnogih neoznačenih stezicah le uspeli prilesti gor do koče, se je
pogled razlil čez belo-rumeno cvetoče
pobočje, čisto na vrhu pa je odplaval tudi
globoko v sosednjo avstrijsko deželo.
Temu lepemu rumenemu hribu je sicer
posvečena tudi najbolj znana inštrumentalna Avsenikova skladba Golica, ki
zaključi dandanes večino koncertov in
prireditev, ter je tudi sicer edina skladba,
ki se lahko po popularnosti primerja s
»Slakovo« V dolini tihi.
In tam gor na več kot tisoč petsto metrih
nadmorske višine, tam, kjer greha že
davno baje več ni, se mi je ob planinski
koči in mrzlem pivu utrnilo zanimivo
besedilo, ki mu je pred kratkim melodijo

MED NARCISAMI
(J. Založnik/M. Vrh/R. Cafuta)

V najlepši luči ves moj svet je bil res prve dni,
ko za gorami sonce spet se v jutru prebudi.
In poleg mene tvoj nasmeh
se zdel je žarek zlat,
le ena misel, sladek greh,
a čas moj bil je mlad.
Ko pa poljub postal je led,
le pamet govori,
da zrušil se ves moj bo svet,
dodal Jure Založnik, za aranžma in »poodmikal si se mi.
stavitev glasov« pa je poskrbela gospa
Romana Cafuta. Z omenjenim lepim valč- Tja v noč doni zdaj znan napev,
kom so se tako člani mladega ansambla ko v solzah kdaj zaspim,
Žargon iz okolice Ormoža predstavili na tja preko polja si odšel, vse drugi si verjel.
letošnjem Vurberškem festivalu, njihova Tam med narcisami še vedno
simpatična pevka Maja pa mi tudi sicer
iščem zdaj sledi,
vedno prikliče nasmeh na obraz, kajti
ravno ona me vedno, ko jo vidim, med ko v vetru ziba bel se cvet,
vsemi pevkami najbolj močno spominja ga utrgam med dlani.
na tisto lepo nekdanjo deklico, s katero Tam med narcisami zdaj sama grem,
sem se tudi sam nekoč davno še mlad, ne vem, če bom še kdaj
butast in zaljubljen sprehajal do nebes
ljubila koga spet, kot tebe sem tedaj …
in nazaj, tam …//m.v.

VABILO K SODELOVANJU NA KMETIJSKI TRŽNICI 2012
Letošnja Kmetijska tržnica bo potekala soboto 22. in nedeljo 23.9.2012. K sodelovanju s sejemsko predstavitvijo vabimo
vse zainteresirane posameznike, društva, kmetije, podjetnike, ki bi želeli predstaviti svojo dejavnost, kmetijo, proizvodnjo
ali storitve.
Prijave na telefon 031 339 789 – Aleš Zidar.

KULTURA

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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5. BISTRŠKI TEK
V vročem sobotnem popoldnevu, 16
junija, je potekal že peti Bistrški tek. Prireditev, ki jo organizira Tekaško društvo
Bistrc iz Ilirske Bistrice, se je očitno med
tekaškimi navdušenci dobro prijela. To
dokazuje tako 180 zadovoljnih tekmovalcev, ki so tekmovali v mladinski in članski
konkurenci, kot tudi 24 nadobudnih
udeležencev ciciteka in njihovih staršev,
ki so jih glasno spodbujali.
Skupaj smo na Črnih njivah nad Ilirsko
Bistrico gostili torej kar 204 udeležence.
Število se iz leta v leto povečuje, kar
dokazuje, da organizator dobro opravlja
svoje delo in se obiskovalci na prizorišču
odlično počutijo.
V članski konkurenci je med ženskami
prvo mesto osvojila Neja Kršinar, s časom
42:07.1, druga je bila Valentina Bonnani
iz sosednje Italije s časom 42:26.4, tretja
pa Sergeja Lipušček, s časom 42:57.2.
Med moškimi je bil najhitrejši Tomaž
Ferjančič, 36:30.7, drugi je bil Davor Krašovec, 37:33.3, tretji pa Borut Malavašič
s časom 37:53.6
Zmagovalca sta domov odšla bogatejša
za 100 evrov, ki jih organizator že tradicionalno podeljuje najhitrejšima v moški
in ženski konkurenci.
Rekorda proge v obeh kategorijah letos
nista padla. Najhitrejša ženska na zahtevni
desetkilometrski progi je bila leta 2009
Aleksandra Fortin iz Športnega društva
Nanos Podnanos, ki je progo pretekla v

času 40:42.7. Pri moških je rekord proge
postavljen lani. S časom 34:41.9 je bil najhitrejši Jernej Šemrov iz AD Kladivar Celje.
Poleg priznanj najhitrejšim absolutno in
po kategorijah je bilo podeljenih še nekaj
zanimivih priznanj. Nagrado za najstarejšega tekača je dobil redni udeleženec
Primorskih pokalnih tekov g. Fabio Ivančič,
rojen leta 1933. Najstarejši tekačici sta
bili ga. Rada Milič in ga. Darja Verbič, obe
letnik 1952. Najmlajša udeleženka tekaške
prireditve je bila trinajstletna Urša Kosič,
članica Tekaškega društva Bistrc.
Organizator se je odločil tudi za podelitev
posebne nagrade. Enemu od tekačev je
bilo na približno osmem kilometru preizkušnje v izredno vročem vremenu slabo.
Pri njem se je ustavil in mu nesebično nudil
pomoč g. Ivan Čotar iz sosednje Hrvaške.
Za to humano gesto si je g. Čotar prislužil
nagrado za t. i. fair play, pošteno igro.
Organizator se je spomnil tudi na pravo
legendo bistriškega športnega udejstvovanja. Janko Muha, vsestranski športnik,
je namreč sodeloval na prvem teku po
ulicah Ilirske Bistrice. 13. aprila 1947 je
po takrat še makadamskih ulicah potekalo tekmovanje v teku na 1000 metrov.
Čeprav je tekel bos, je Janko osvojil drugo
mesto. V spomin na to tekmovanje je
na brunarici na Črnih njivah postavljen
spominski pano.
V mladinski konkurenci se je v 19
kategorijah za odličja potegovalo 68

tekmovalcev. Že tradicionalno se, poleg
mladih domačih tekačev, tekmovanja
udeležujejo tudi tekmovalci iz TK Kobarid, AD Posočje, ŠD Nanos Podnanos, TD
Bovec, TD Burja Vipava, OŠ Dobravlje, OŠ
Blanca, AD Nova Aurora Koper, AK Koper
ter AK Pivka.
Tudi mladi tekači iz TD Bistrc so posegli
po odličjih. V svojih kategorijah so bili:
Nina Uljan najhitrejša, Lovrenc Primc in
Sebastjan Derenčin sta osvojila drugo
mesto ter Tisa Vičič in Gašper Kosič tretja
najhitrejša.
Ponovno je odlično uvrstitev dosegla Teja
Jenko, domačinka, ki tekmuje za AD Štajerska. Teja je v kategoriji deklic letnika
1998 dosegla odlično tretje mesto. Dobre
uvrstitve na tekmovanjih in trenutno
visoko peto mesto v svoji kategoriji v
skupnem seštevku, dokazujejo, da je Teja
na pravi poti in se številne ure napornih
treningov obrestujejo. III Drago Seizović
Uradne rezultate in obsežno fotoreportažo si lahko ogledate na www.tdbistrc.org

V športnem parku Nade Žagar v
Ilirski Bistrici življenje upokojencev
dobi smisel. Eni kartajo, drugim je
popoldanska zabava igra na 64. poljih
oziroma šah, med priljubljenimi je tudi
pikada. Poleg moških članov pa imajo
v popoldanskih urah daleč od loncev
svoje mesto v hladu tudi ženske članice
balinarskega društva. V tej druščini pa
je tudi 88-letna gospa Slava Lipec, ki
je tudi danes kos mlajšim balinarkam.
Zanimanje za »kugle« se je pojavilo
že v otroštvu, ko je v svoji rojstni
vasi Velika Bukovica pazila na živino.
»V 80. letih so me prijateljice nagovarjale, naj se vključim v klub. Na začetku
je bilo težko, potem pa je iz leta v leto

krogla postajala moja vse boljša prijateljica. V meni se je pojavil tekmovalni
duh, tako sem postavila v disciplini
trojke v približevanju balinarsko nepremagljiva,« nam pove gospa Slava.
Zanimalo me je, ali ji je sedaj, ko se bliža
90. letu, kdaj to zanimanje odveč. »Ne.
Nasprotno, jaz sem kot vino – starejše
kot je, boljše je,« mi je povedala. Tudi
če ji včasih kolena in gležnji »škripajo«,
ne preneha. »Klin se s klinom zbija,
kar pomeni, da nadaljujem s hojo,« je
komentirala vztrajna gospa Slava Lipec.
Dnevno sobo gospe Slave krasijo medalje za dosežene uspehe v balinanju, ki
jih je osvajala po vsej Sloveniji. III Petar
Nikolič
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ŠOLSTVO IN ŠPORT

OBSESIJA, IMENOVANA BALINANJE
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DAN BISTRIŠKEGA TENISA 2012

ŠOLSTVO IN ŠPORT

Kljub temu da nismo imeli najlepšega
vremena, smo imeli lep teniški dan, lepo
prireditev.
Dan bistriškega tenisa 2012, ki ga je v
soboto, 2. Junija, že tradicionalno tretje
leto zapored priredil Tenis klub Ilirska
Bistrica na teniških igriščih pri OŠ A.
Žnideršiča,
je bila celodnevna prireditev, namenjena
popularizaciji tenisa v širšem okolju, tekmovalnemu srečanju in druženju vseh
generacij, sedanjih, pa tudi nekdanjih
članov kluba, staršev in ljubiteljev tenisa. Prireditve, ki se je odvijala v sklopu
praznovanj ob občinskemu prazniku, se
je udeležilo okrog 80 udeležencev. Na
njej smo izmenjali tudi mnenja o ciljih
in nalogah, ki smo si jih zadali v tem letu.
Če je bila prireditev v letu 2011 posvečena 20-letnici izgradnje teniških
igrišč, je v bila v tem letu posvečena
novim klubskim prostorom, ki smo jih
s posebnim zadovoljstvom ob tej priložnosti otvorili. Klubske prostore je klub
uredil v pritličju športne dvorane pri OŠ
A. Žnideršiča in so letošnja nedvomno
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največja pridobitev. Ob pripravljenosti
in prizadevnosti članov kluba, ki so v
ureditev klubskih prostorov in igrišč
vložili precej ur prostovoljnega dela, smo
prišli do enega od pogojev za normalno
in uspešno delo kluba.
Kljub temu da osnovni namen prireditve
ni bil tekmovalnega značaja, pa so svoje
teniško znanje predstavili tekmovalci
v vseh kategorijah. Teniško znanje so
najprej prikazali udeleženci šole tenisa
in mladi tekmovalci v kategorijah teniška
olimpijada, mini, midi, starejši dečki in
deklice, tekmovanja pa so se zaključila
s 'šampanjec' turnirjem dvojic, ko je

Najmlajši člani in udeleženci šole tenisa po
končanem tekmovanju

loparje prekrižalo 18 odraslih klubskih
članov.
Rezultati tekmovanj v posameznih
kategorijah:
- teniška olimpijada: 1. Nina Valenčič,
2. Demirela Dedič, 3. Neira Sejdinovič,
Andreja Želodec,
- mini tenis – dečki: 1. Marko Hrenovec,
2. Anže Boštjančič, 3. Gašper Straže,
- mini tenis – deklice: 1. Ana Samokec,
2. Neira Sejdinovič, 3. Sara Počkaj
- midi tenis:
I. skupina: 1. Larisa Pugelj, 2. Lea
Žnidarič, 3. Nuša Valenčič
II. skupina: 1. Žan Pugelj, 2. Lara
Štemberger, 3. Katarina Šlosar
III. skupina: 1. Žan Udovič, 2. Anže
Boštjančič, 3. Marko Hrenovec
IV. skupina: 1. Maj Gantar Šopar, 2.
Nejc Tomšič, 3. Gašper Straže
- turnir dvojic – starejši dečki, deklice: 1.
Maja Udovič, Gašper Rebec, 2. Maša
Iskra, Rok Renko, 3. Kristina Šlosar,
Luka Samokec, 4. Leon Batagelj, Matjaž Ujčič
- turnir dvojic – člani/članice: 1. Rihard
Udovič, Janko Krebelj, 2. Maja Cubr,
Joško Iskra, 3. Rado Batagelj, Ivan Ivanič, 4. Simon Černetič, Boštjan Keuc.
Ob tem se zahvaljujemo prizadevnim
članom kluba, še posebej pa izvajalcem
del, ki so v precejšnji meri sponzorirali
ureditev prostorov, pa tudi vsem donatorjem, ki so prireditev na kakršenkoli
način podprli.

(Predsedniku kluba sta pri otvoritvi klubskih
prostorov pomagali Ana in Sara)
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DESET ŽENSK BREZ VODNIKA?!
Letos sem se tudi sama pridružila Ženski
planinski sekciji Ilirska Bistrica, neformalni skupini planink, ki dan državnosti
proslavi v hribih. Ko so mi lani nekatere
od njih navdušeno pripovedovale o
svojih pohodih, sem sklenila, da se jim
pridružim; prepričale so me s pojasnilom,
da jim je bistvena pot sama, kar pomeni,
da ne hitijo (uradno predvideni čas se
obvezno prekorači), torej ni potrebna
posebna kondicija; da uživajo v razgledih,
fotografiranju lepot, pogovorih, dobri
hrani. To leto je bil pohod dvodnevni,
24. in 25. junija; smer – Kamniške Alpe;
prvi dan – Korošica, drugi dan Raduha in
ogled Snežne jame; udeleženke pa Ana,
Božidara, Denis, Diana, Grozdana, Metka,
Milena, Mirjam, Slavica in jaz – novopečena članica sekcije.
V nedeljo smo se v res sproščenem vzdušju, med neprestanimi dovtipi in smehom,
povzpele na planoto, ki je bila v tem času
polna rož, tako da nam je kar dih zastajal
in so se fotoaparati skoraj pregreli. Ta
mesec se res upravičeno imenuje rožnik!
Doživele smo veliko pozornosti, zlasti z
moške strani, saj so take ženske odprave
v planinah očitno precej redke.
Na zadnjem sedlu nad Domom na Korošici
(1808 m) nam je vsem, ki smo bile tu prvič, zastal dih: pred domom se širi ravnica,
velika za skoraj štiri nogometna igrišča!
Gre za gorsko kotanjo (341x260 m) na
južnem pobočju Ojstrice; po močnem
deževju se kotanja za kratek čas (največ
za nekaj ur, redko več dni) napolni s hudourniškimi vodami z bližnjih pobočij. »Pa
to ni res!« sem osupnila ob pogledu na

to čudo. Ravan seveda kar vabi ljubitelje
nogometa; vsaj dve tradicionalni tekmi se
odvijata tu vsako leto: ena med Gorenjci
in Štajerci – poteka kar ves dan, igralci se
vključujejo in odhajajo, edini pogoj je enako število tekmovalcev na obeh straneh. V
drugi se pomerijo pravi nogometaši, celo
reprezentanti. Ta dan o nogometu ni bilo
niti sledu, rožice so veselo nastavljale
soncu svoje bele, vijolične, rumene in
modre obrazke. Upam oziroma vem, da
bodo do prvega teptanja po »igrišču« že
uspele odcveteti in spustiti v zemljo seme
za novo rast naslednje leto. V domu odlična mineštra, gasilski posnetek z Dedcem
v ozadju (na nasprotni strani pa se dviguje
Baba; imena v planinah so sočna, ni kaj)
in potem vračanje na izhodišče po vzporedni poti mimo stare Kocbekove koče na
Molički planini in čudovite kapelice Sv.
Cirila in Metoda.
S planine Podvežak smo se nato odpeljale
kar 40 km daleč do Koče na Loki, kjer
smo prespale. Zjutraj se je sedem žensk
podalo na Raduho, od koder tokrat žal ni

bilo lepega razgleda, saj se je vsepovsod
razlezla nizka oblačnost. Bila sem med
tistimi tremi, ki so turo prešpricale, od
nahrbtnika so me namreč zelo bolele
rame.
Ob dogovorjeni uri smo se srečale ob
vznožju Raduhe, kjer se nahaja Snežna
jama, najviše ležeča podzemna jama
v Sloveniji, ena najlepših tovrstnih v
Evropi. Vanjo se spustiš po lestvi (preko
130 klinov), držeč v eni roki karbidovko.
Kovinska držala so presneto mrzla; vsem
tistim brez rokavic je odtekla vsa toplota
iz dlani. Ob spustu je vedno hladneje,
dokler ne pristaneš na dnu, kjer je temperatura nič ali celo manj. Nič posebnega,
če si dovolj oblečen in primerno obut.
Jama je res zelo zanimiva, vsem radovednim priporočam vsaj ogled fotografij na
kateri od spletnih strani, še najbolje pa
je vzeti si čas za obisk v živo. Žal so bili
trije ledeni stebri v prvi, Ledeni dvorani,
tokrat že podrti, saj so bili zaradi letošnje
suhe zime tanjši kot sicer. Pohod ob soju
karbidovk in zanimivem pripovedovanju
vodnika jamarja je res doživetje!
Po ogledu jame smo se ravno še uspele
naložiti v avtomobila, ko je začelo rositi
in kasneje padati, še pozneje pa liti kot iz
škafa, da je spralo ves prah s pločevine. Še
postanek v eni izmed gostiln ob poti, super kosilo – in posadka v dveh prostornih
avtih je krenila v smeri proti Primorski.
Odlični šoferki, neumorni pogovori, vmes
kinkanje od utrujenosti ... in seveda sklep,
da drugo leto dan državnosti ponovno
proslavimo s pohodom v hribe.III Helena
Pirih Rosa

6. BALINARSKI TURNIR KS KOSEZE
Jože Batista z Male Bukovice, lovoriko
naj zbijalca pa je osvojil Frane Primc iz
Velike Bukovice.
Tako tekmovalci kot gledalci so bili

navdušeni nad prijaznim ambijetnom in
odlično kuhinjo za katero sta poskrbela
Rudi Fitnikov in Janez Rjunow.III Marjan
Mikuletič
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V prijetni senci mogočnih lip se je 6. in 7.
julija na Mali Bukovici pomerilo šest moštev iz Kosez ter Male in Velike Bukovice.
V petek se je odvijalo predtekmovanje
ekip razdeljenih v dve skupini. V sobotnem nadaljevanju sta se za vstop v finale
pomerili ekipi Male in Velike Bukovice in
obe ekipi iz Kosez. V finalu smo gledali
napeto tekmo prve ekipe Male Bukovice
(Vinko Božič, Jože Batista, Marjan Mikuletič), ki je gladko s 13:0 premagala prvo
ekipo Kosez (Marko Jagodnik, Henrik
Pugelj, Jernej Pugelj).
V odmoru se je za pokal najboljšega
bližalca in zbijalca pomerilo dvajset
igralcev. Kot naj bližalec se je izkazal
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KŠTD TABOR KALC 1869 USPEŠNO TUDI NA ŠPORTNEM PODROČJU
KŠTD Tabor Kalc 1869 Knežak poleg
uspešnega dela na kulturnem svoje delo
vedno bolj usmerja tudi na turistično in
športno področje. Članice in člani so bili
tako aktivni tudi v maju in juniju, saj so
poleg uspešnega zaključnega koncerta
Kulturi dajemo krila izpeljali kar dve pomembni športno-rekreacijski prireditvi.
Ob svetovnem dnevu gibanja se je KŠTD
Tabor Kalc 1869 pridružil vseslovenskim
aktivnostim medgeneracijskega druženja
in pripravil Vikend medgeneracijske
rekreacije. V soboto, 12. 5., popoldne
je tako v telovadnici OŠ Knežak potekal
turnir v odbojki, kjer so ob glasnem
navijanju med ekipami potekali zagrizeni
boji za točke. Turnirja so se udeležile tri
ekipe: Knežak – junior, Knežak – senior
in gostujoča ekipa ŠD Duhec iz Ilirske
Bistrice, ki je tudi slavila in prejela pokal,
vsi udeleženci turnirja pa so prejeli še
priložnostna darila. Na skromen in prijeten način je bil cilj medgeneracijskega
druženja dosežen, prijateljstva pa še bolj
okrepljena. Za naslednji dan, nedeljo, 13.
5., je bilo vse pripravljeno za tradicionalni
pohod po okolici Knežaka, a je svojo moč
pokazala narava, tako da je bil zaradi
slabega vremena pohod, na katerem se
radi družijo krajani vseh generacij, prvič
v 11 letih odpovedan.
Po nekaj letih pomoči Društvu PIŠKOTEK
pri organizaciji Kneškega teka, so letošnjo organizacijo te športne prireditve
prevzeli člani KŠTD Tabor Kalc 1869 in
po intenzivnih pripravah v soboto, 2.
junija, že izpeljali 14. kneški tek. Gre za
eno večjih športno-turističnih prireditev
v Občini Ilirska Bistrica, ki je potekala tudi
v okviru prireditev ob počastitvi občin-

skega praznika. Tek sodi v sklop tekov za
Primorski pokal in v akcijo Olimpijskega
komiteja Slovenija teče za zdravje, poleg
tega pa se organizatorji trudijo prireditev
izpeljati še kot Naravi prijazno prireditev,
ki je projekt pod okriljem Športne unije
Slovenije.
Po dolgotrajnem deževju so v prijetni
svežini mašunskih gozdov najprej izvedli
Njami tek na 100 m za najmlajše udeležence (otroke do 7 let), kjer je prve
tekaške korake naredilo 10 nadebudnih
otrok. Vsi so prejeli medalje in darilo
sponzorja. Ob 16. uri je bil na vrsti tek na
12 km za članice in člane. Skupaj je bilo
106 udeležencev, kar je nekoliko manj kot
v lanskem letu, saj je bilo na isti dan še kar
nekaj pomembnih tekaških prireditev. V
11 starostnih kategorijah moških je teklo
81 tekačev, tekačic, ki so tekmovale v 5
kategorijah, pa je bilo 25.
V cilj je med tekači prvi prispel Borut
Malavašič (Etiketa Žiri) s časom 42.43,
sledila pa sta mu Mirko Janjatovič (KGT
Papež Kamnik) in Kristjan Ipavec (ŠD
Nanos Podnanos). Med tekačicami so
bile najhitrejše Daniela Da Forno (Atletica
Cadore) s časom 49.20, Kristina Bele (AK
Pivka) in Sergeja Lipušček iz Idrije. V
sklopu prireditve je bil izveden še rekre-

acijski tek na 3 km, na progi pa je bilo to
popoldne tudi nekaj pohodnikov.
Za vse udeležence je bilo lepo poskrbljeno pred tekom in po njem, saj so
se lahko okrepčali z napitki, sadjem in
toplim obrokom. Poleg spominskega
darila so v kar dveh krogih žrebanja
dobili še praktične nagrade. Prvi trije
v vsaki kategoriji so odnesli z Mašuna
medalje, za absolutno uvrstitev pa pokal
in nagrade sponzorjev. Tudi na najstarejše
in najmlajše udeležence prireditelji niso
pozabili. Pozitivni odzivi in zahvale udeležencev, ki so odhajali domov zadovoljni,
so največja zahvala za trud organizatorjev,
ki so prireditev uspešno izpeljali pod taktirko izkušenih in za ohranitev tega teka
zaslužnih Vojka Mihlja in Stojana Bilca.
Verjamemo, da bodo mladi organizatorji,
ki se ob tej priložnosti tudi zahvaljujejo
in priporočajo vsem sponzorjem, donatorjem in sodelavcem, ki so pripomogli k
izvedbi 14. kneškega teka, kljub letošnjim
težavam pri zagotavljanju sredstev lahko
nadaljevali tradicijo te prireditve in ji
mogoče dodali še nove vrednote.
Dneva Športne unije Slovenije in Eko
avanture, ki sta potekala 26. maja v Bohinju, se je zaradi drugih obveznosti večine
članov društva udeležila le skromna ekipa
predstavnikov društva. Na tem zabavnem
športnem druženju so udeleženci v
določenem času lahko nabirali točke s
sodelovanjem v 7 športnih panogah in
uživali v raznih pustolovščinah. Predstavniki iz Knežaka so se dobro odrezali
in kljub hudi konkurenci dosegli dovolj
točk za uvrstitev v zlato sredino – na 14.
mesto med 33. ekipami rekreativcev iz
cele Slovenije.III Jernej Biščak
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Leto je naokrog in kljub prepričanju, da je lanski pohod od
DOMA do TRIGLAVA zadnji, sva se odločila najin podvig ponoviti. Cilj ni bil premagati še enkrat iste razdalje, ampak sva
si želela dodati piko na i in podaljšati pohod preko Snežnika.
Na šestdnevnemu pohodu in s tem prehojenih 200 km so
sledile etape Dolnji Zemon – Gornji Zemon, Snežnik, Mašun,
Predjamski grad, Cerkno, Bohinjska Bistrica, koča Planika,
TRIGLAV, ter spust na Pokljuko. Na tej poti sva se tudi letos
pridružila pohodnikom z imenom Erazmovi potepuhi, ki so
uspešno zaključili že peti tradicionalni pohod na Triglav.
Zahvaljujeva se vsem, ki so pripomogli k uspešno zaključenem
BISTRIŠKI ODMEVI AVGUST 2012

pohodu, še posebej gostišču Mašun, Marjanu Štefančiču in
Erazmovim potepuhom.III Uroš Primc in David Kocjan
Kam nas bo vodila pot naslednje leto!?

SREČANJE ČLANOV DRUŠTVA SOŽITJE
Leto je naokoli in Društvo Sožitje Ilirska Bistrica je v okviru
redne dejavnosti – rehabilitacijskega programa – vse člane
povabilo na športne igre. Prijetno druženje smo tako kot lani
izvedli v dolini reke Posrtvice na Izletniški kmetiji Peternelj.
Vreme se je neprestano poigravalo in tako skušalo skaliti
pričakovanja glede našega druženja. Prijeten ambient neokrnjene narave s prijaznimi gostitelji pa nam je dal vedeti,
da bo naše druženje prav posebno.
Povabilu na druženje so se odzvali skoraj vsi člani in članice
Društva Sožitje, prostovoljke in drugi gostje. Druženje smo
začeli s pozdravom predsednika Borisa Frankoviča, ki je vsem
zbranim namenil nekaj vzpodbudnih besed. V govoru je podal
tudi kratek pregled dosedanjega dela v društvu, s poudarkom
na spremembah v socialni politiki. Pridnim prostovoljkam
se je zahvalil za nesebično pomoč na področju realizacije
društvenega programa aktivnosti.
Pod vodstvom Darje Grilj so prostovoljke izpeljale igre, kjer
so se morali tekmovalci pošteno potruditi in pokazati vse
svoje znanje in moči. Pri izvedbi posameznih iger so poleg
prostovoljk pomagali tudi starši.
Ob prijetnem in veselem druženju, izmenjavanju izkušenj
ter premlevanju novic je dopoldne hitro minilo. Poseben

čar dnevu so dodali zvoki našega, posebej za to priložnost
sestavljenega ansambla. Ogreli so naša srca in ob poskočnih
vižah smo se tudi veselo zavrteli.
Športno, družabno srečanje društva se je v popoldanskih
urah zaključevalo s skrbno postrežbo kosila. Ob dobri hrani
je bilo prav prijetno pogledati v zadovoljne oči naših članov.
Skupnemu zadovoljstvu je svoje prispevala tudi ga. Darinka
Žbogar z zaključno mislijo. Atlantic Grupa je poskrbela, da
varovanci niso domov odšli praznih rok. Priskrbeli so nam
nekaj sponzorskih daril, s katerimi smo druženje še dodatno
popestrili. III Člani Društva Sožitje Ilirska Bistrica

Ob koncu vsakega leta, tudi šolskega, radi
delamo obračune za nazaj. Naše šolsko
leto se je izteklo, veliko zanimivega se je
zgodilo, večkrat smo bili uspešni.
Zelo radi se spomnimo Področnih športnih iger prilagojenih programov, ki so se
letos odvile v Sečovljah. Tega tekmovanja
v atletiki se učenci in učitelji prilagojenega programa Osnovne šole Antona
Žnideršiča iz Ilirske Bistrice udeležujemo
tradicionalno, tradicionalno pa je postalo
tudi pobiranje medalj.
Atletika je najstarejši in temeljni šport.
Obsega teke na različne razdalje, skoke
in mete. Takšno je tudi naše tekmovanje.
Učenci so sodelovali v teku na 60 in 300m,
skoku v daljino ter metu vortexa.
Met vortexa je manj znana disciplina,
ki je zamenjala met žogice. Žoga je v

obliki rakete. Stimulira pravilno metanje
v daljino, razgibavanje celotnega telesa,
omogoča pa tudi natančnejše podajanje
med igralci. Učenke so največji uspeh
dosegle v tej disciplini, kjer sta dobili
bronasti medalji pri mlajših in starejših
deklicah.
Pred tekmovanjem so učenci največ
trenirali teke. Vložili so veliko truda.

Pozorni so morali biti na eksploziven start
brez prestopa, na hiter tek brez menjave
proge ter na šprinterski zaključek brez
prezgodnjega ustavljanja.
Nalogo so uspešno opravili, poleg uvrstitve v finale pri mlajših deklicah v teku na
60 m, se je uspeh izkazal v isti kategoriji
starejših deklic z bronasto medaljo ter
pri starejših dečkih v teku na 300 m, prav
tako z bronasto medaljo.
Šport je aktivnost, ki omogoča koristno
preživljanje prostega časa, spodbuja
zdrav razvoj človeka ter empatijo. Športniki so za učence zdrav zgled, radi se
vživijo v njihove uspehe in z navijanjem
postanejo del njih. Mi smo svojo ekipo
navijačev pripeljali s seboj, vsak je navijal
za vsakega in uspeli smo! III Darinka
Gržina, defektologinja
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Letošnja generacija zaključnih letnikov
srednješolskega izobraževanja iz ŠCPostojna strojnih tehnikov SSI in PTI je bila ena
uspešnejših. Fantje so prišli do spoznanja,
da je energija poleg hrane najpomembnejša dobrina, brez katere si današnjega
življenja ne moremo predstavljati. Pridobivanje električne energije, toplotne
energije, pogonskih goriv in surovin je
pripeljalo do pereče okoljske problematike. Primanjkovanje fosilnih goriv,
visoke cene energentov krojijo finančno
in gospodarsko politiko. Nenadzorovano
izkoriščanje energetskih virov in surovin
posledično
pelje v vedno večje podnebne spremembe. Z gotovostjo lahko trdimo, da časa za
sprenevedanje ni več, ampak je nujno pristopiti k ukrepom učinkovite rabe energije
in sanaciji okolja.
Prav ta spoznanja so fante opogumili,
da tudi sami lahko veliko pripomorejo k
izboljšanju obstoječih razmer. V sklopu
zaključnih projektnih nalog- četrte izpitne
enote v programu SSI -STROJNI TEHNIK so
našli izziv za obravnavo aktualnih vsebin
za katere so predvideli zanimive in uporabne rešitve, ki jih je moč tudi realizirati.
Dijaki so tekom štiriletnega šolanja pri
strokovnih modulih pa tudi pri drugih
predmetih pridobili različna znanja, ki so
jih obogatila in odprla pot k samostojnemu razmišljanju in ustvarjanju.
Alibabič Armin, Nik Stegel, Gašper Urbančič so s področja VARSTVO OKOLJA
IN ENERGIJA imeli temo Predelava vozila
Golf1 in izdelava naprave za rafinacijo
odpadnega jedilnega olja.
Ervin Vičič je s področja UČINKOVITA
RABA ENERGIJE imel temo Izdelava učila
energetsko varna hiša.
Teo Šalamon je s področja OBNOVLJIVI
VIRI imel temo PROIZVODNJA EL. ENERGIJE IN TOPLOTNE ENERGIJE IZ BIOPLINA.
Tadej Hrvatin je s področja UČINKOVITA
RABA ENERGIJE imel temo Toplotne
razmere na stanovanjskem objektu Levstikova 53a in predvideni ukrepi za sanacijo.
Uroš Černigoj s področja UČINKOVITA
RABA ENERGIJE imel temo Uporaba termokamere za določanje toplotnih izgub.
Dijaki Alibabič Armin, Nik Stegel, Gašper
Urbančič so izdelali študijo izvedljivosti
predelave vozila na odpadno jedilno olje
in jo studi realizirali. Namen zamisli je
bil, da v sklopu navedene problematike
BISTRIŠKI ODMEVI AVGUST 2012

najdejo ustrezno pot, ki bo pomenila
izboljšanje parametrov okolja, zmanjšanje
obremenjevanja okolja. Odpadno jedilno
olje ima določeno kurilno vrednost in je
kot pogonsko gorivo praktično brezplačno,
kar je izrednega pomena za njihove prazne
žepe. Zamisel so predstavili prof. URE in
Energetskih sistemov g. Adu Barbišu, ki je
dijake seznanil z začetnimi informacijami.
Na podlagi tega je tudi nastala konkretna
tema naloge, ki vključuje realne probleme
in zakonske podlage, ki se navezujejo na
to področje, konkretno predelavo vozila
in izdelavo filtrirne naprave. Ponujeno je
bilo kar nekaj variant, a žal vsaka je imela
veliko dela in velike stroške.
Prvotno so nameravali izdelati najbolj
primerno mešanico biogoriva: plinsko olje
+ jedilno olje + etanol + metanol… Na podlagi meritev energetske vrednosti kot tudi
PH in opravljenih analiz na tehničnem pregledu bi dobili najbolj primerno gorivo za
pogon vozila. Konec leta 2011 so pričeli z
aktivnostmi in pridobivanju informacij. Na
pobudo mentorja so se udeležili predstavitve v Jablah pri Mengšu dne, 13.10.2011
in na KIS dne, 13.03.2012, kjer so dobili
nadaljne usmeritve, s področja stroke (dr.
Jejčič Viktor, mag. Tomaž Poje, dr. Tone
Godeša). Konec februarja oz. marca 2012
so uspeli priti v kontakt z dr. Tone Godeša.
Po predhodnem dogovoru z g. Godešo so
ga obiskali in mu predstavili vsebino. Na
podlagi njegovih pojasnil in izkušenj so
se trdno odločili, da bodo vozilo Golf1
predelali in kot pogonsko gorivo uporabili
čisto filtrirano odpadno jedilno olje.
Rešitev in izvedba vključuje dvorezervo-

arni sistem. Ob motorju je vgrajen prenosnik toplote, ki izkorišča toplotno energijo
hladilne tekočine motorja za segrevanje
jedilnega olja na optimalno delovno
temperaturo. Optimalna temperatura
omogoča dobro viskoznost odpadnega
jedilnega olja.
Ob fiksno izbrani varianti so jih spremljale
različne težave, ki so jim večkrat dale misliti ali bodo sploh lahko izvedli projekt.
Mentor jih je še posebej vspodbujal in
bodril rekoč, da za vsak problem je moč
najti ustrezno rešitev.
Nekaj najbolj perečih ovir, ki so dijake
spremljale pri izdelavi same študije in
realizacije zamisli:
Težave pri pridobivanju ustreznega dovoljenja CURS(carinska uprava republike
Slovenije).
Kronično pomanjkanje finančnih sredstev.
Težave pri dobavi potrebnega materiala in
sestavnih delov, ki morajo
biti ustrezne kvalitete in so take konstrukcije, da jih lahko vgradimo v vozilo.
Tudi tu so ob spodbudah in pomoči mentorja na vrsto naslovov naslovili številne
prošnje za finančno pomoč in pomoč v
materialu.
V domačih prostorih so tudi praktično
s postopki preoblikovanja, varjenja in
rezanja predelali vozilo Golf1 in izdelali
filtrirno napravo za filtriranje odpadnega
jedilnega olja.
Kljub gospodarski in finančni krizi so se
nekateri odzvali in so jim priskočili na
pomoč z materialom CIMOS Senožeče ga.
Darja Kobal, finančna pomoč pa slovenski
ultra kolesar Franci Horvat …
Vzporedno s tem so iskali možnost pridobitve odpadnega jedilnega olja. Dogovorili
so se s kar nekaj dobavitelji odpadnih jedilnih olj, (šolska kuhinja, Hotel Jama, nekaj
gostinskih obratov, gospodinjstva…)
Dne 9.6.2012 je bila na pred vhodom v ŠCP
uradna predstavitev Predelanega vozila
GOLf1 in filtrirne naprave za odpadno
jedilno olje. Predstavitve so se udeležili
dijaki, osnovnošolci, učitelji naše šole in
drugih šol, ostalo zainteresirana javnost,
predstavniki sedme sile.
Ob tej priložnosti so se dijaki zahvalili
vsem, ki so jim kakorkoli priskočili na
pomoč, jih podpirali, vspodbujali, da
so uspešno prišli do cilja. Posebej so se
zahvalili: staršem, mentorju, vodstvu
šole, predstavnikom KIS: g. Tone Godeša,

g. Viktor Jejčič; Tomaž Poje, g. Murovcu
in njeni hčerki ga. Ireni, ki sta potek dogodkov zabeležila s kvalitetnim slikovnim
gradivom. Ob koncu pa jih je obiskala tudi
lokalna TV in posnela pomembne dogodke
in probno vožnjo na kamero.
Dijak Ervin Vičič je dobro poznavanje teoretičnih osnov s prenosa toplote izkoristil
za izdelavo učila energetsko varna hiška.
Za izdelavo hiške je bilo napravljeno veliko
variant. Pomembno je, da je učilo enostavno in robustno, stroški za nabavljene dele
in vgrajene komponente pa nizki. Zunanja
površina ovoja hiške in streha je izdelana
iz vodoodporne vezane plošče, obložene z
stiropor izolacijo. Debelino izolacije je moč
spreminjati. Ogrevanje notranjosti hiške je
zagotovljeno z dvema žarnicami moči 15W

in 40W. V notranjosti hiške so na različnih
koncih vgrajeni temperaturni senzorji, ki
so povezani s temperaturnimi displeji, na
katerih odčitavamo trenutne temperature.
Glede na različne zunanje temperature je
moč ob zagotavljanju notranje temperature 20stopinj po PURES-u meriti čas, ko
z žarnicama zagotovimo potrebno toploto
v notranjosti hiške.
Teo Šalamon je v nalogi PROIZVODNJA
EL. ENERGIJE IN TOPLOTNE ENERGIJE IZ
BIOPLINA proučil bistriško bioplinsko
elektrarno.
Tadej Hrvatin je v nalogi Toplotne razmere
na stanovanjskem objektu Levstikova 53a
in predvideni ukrepi za sanacijo opravil
teoretične izračune potrebne toplote za
ogrevanje novejšega dela stanovanjskega

objekta v katerem prebiva petčlanska
družina in starejšega dela stanovanjskega
objekta v karerem živita stric in teta. Za
oba objekta je bilo potrebno predvideti
rešitve, glede na pravilnik PURES. Po
izdelavi računskega dela je zadeve preveri
še s Fibranovim–Archimed programskim
orodjem.
Uroš Černigoj je v nalogi na temo Uporaba
termokamere za določanje toplotnih izgub
proučil predpise s področja merjenja, vrste
in načine meritev temperatur s poudarkom na Termokameri.
Fantje so dokazali, da se z znanjem, trudom in požrtvovalnim delom, da marsikaj
koristnega narediti za planet, državo in
nenazadnje tudi za lokalno skupnost iz
katere izhajajo. III Peter Nikolič

VALETA NA OŠ DRAGOTINA KETTEJA
V četrtek, 14. junija 2012, se je od osnovnošolskih klopi
poslovila še ena generacija učencev.
Ob tej priložnosti so se devetošolci sprehodili do starega dela
mesta in četrtkovo popoldne popestrili s pesmijo in s plesom.
Za starše, sorodnike in učitelje so pripravili zanimiv program.
Predstavili so se s petjem in verzi. S številnimi fotografijami
so v spomin priklicali preteklih devet let.
Ravnateljica je učencem podelila priznanja in pohvale. Teh
je bilo veliko, saj so učenci
pridno tekmovali in zastopali šolo na različnih področjih.
Največ priznanj je osvojila Barbara Škrlj.
Od 34 učencev bi 9. razred z odličnim uspehom zaključilo 7
učencev. Najuspešnejša učenka v tem šolskem letu je bila

Špela Pugelj, ki je dosegla najvišje ocene pri vseh predmetih.
Ob koncu so devetošolci ključ, ki so ga celo leto skrbno
varovali, predali bodočim učencem zaključnega razreda.
Po zaključenem uradnem delu smo se skupaj posladkali in
poklepetali. III Učenci OŠ Dragotina Ketteja

V letošnjem šolskem letu sodelujemo z
OŠ Pećine z Reke. Njihovi tretješolci so bili
pri nas decembra. V petek, 25. 5., smo se
odzvali njihovemu vabilu in jih obiskali.
Zjutraj smo se zbrali pred šolo, se vkrcali
na avtobus in se v veselem pričakovanju
odpeljali proti Hrvaški. Najprej smo v Jelšanah prečkali slovensko-hrvaško mejo.
Pot smo nadaljevali po avtocesti. Pogled
na morje, ki se je kopalo v jutranjem
soncu, nas je očaral. Peljali smo se skozi
mesto Reka na hribček nad mestom, kjer
OŠ Pećine stoji. Prijatelji, učenci 3. razreda, so nas že nestrpno čakali. Ponovno
srečanje je bilo zelo prisrčno, glasno,
veselo. Ko smo izmenjali pozdrave, so
nas povabili na malico. Zatem pa so nas
popeljali na ogled šole. Ker se skupaj z

njimi šolajo tudi slepi in slabovidni otroci, so nam prikazali, kako poteka pouk.
Preizkusili smo pripomočke, ki jih ti otroci
uporabljajo. Obiskali smo tudi njihovo
knjižnico. Naši prijatelji so nam želeli
pokazati mesto. Najprej smo se spustili
navzdol do reke Rečine in se sprehodili
po Korzu do Pomorsko-zgodovinskega
muzeja, kjer smo si ogledali zanimivo
razstavo o Titaniku. Nato smo obiskali
Prirodoslovni muzej. Kustos Boštjan Surina (po rodu Bistričan) nam je predstavil
živalski svet reške okolice. Zelo so nas
navdušile nagačene morske in kopenske
živali v naravni velikosti. Najbolj pa nas je
pritegnil akvarij z morskimi živalmi. Pot
smo nadaljevali mimo znamenitih Reških
vrat, ki izvirajo še iz rimskih časov, do

pristanišča in naprej na tržnico. Barvitost,
pestrost, glasnost in gneča so nas čisto
prevzeli. Rečino smo prečkali čez Most
braniteljev, ki so ga zgradili v spomin
borcem, ki so sodelovali v vojni 1991.
Vrnili smo se v šolo, kjer so nas pogostili
z okusnim kosilom. Po njem smo se napotili na bližnjo plažo, kjer smo se igrali,
pogovarjali, metali kamenčke v vodo ter
si v morju osvežili pregrete nožice. Pozno
popoldne smo se vrnili v šolo, se žalostni
poslovili in si obljubili nadaljnje sodelovanje. Eni drugim smo zaželeli vesele in
razigrane počitnice.
Z novimi doživetji in prelepimi spomini na
druženje smo se vrnili domov.III Učenci
3. b razreda OŠ D. Ketteja z učiteljico
Nevico Iskra
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NA DUNAJU
Dijaki 2. letnika Gimnazije Ilirska Bistrica smo 31. maj in 1.
junij preživeli na Dunaju. Prvi dan smo si ogledali mogočen
dvorec Schönbrunn, njegove vrtove in sobane. Tako smo
videli Zrcalno dvorano, v kateri je imel šestletni Mozart svoj
prvi koncert, sobano, kjer je zajtrkovala Marija Terezija,
itd. Obiskali smo tudi Dunajski živalski vrt, ki je nastal na
prostoru, kjer je Marija Terezija vzdrževala živali, katere
je prejemala v dar. Naslednji dan smo si ogledali zanimivo
in pisano hišo, nenavadnih oblik – t. i. Hundertwasserjevo
hišo. Kasneje smo se še sprehodili po Dunaju, kjer smo videli
Zacherjevo hišo, katere arhitekt je Jože Plečnik, grobnico
Habsburžanov, parlament, opero, Cerkev sv. Avguština in še
mnogo zanimivih stvari.
Zahvala za spremstvo gre profesoricama Sonji Škrlj Počkaj in

Katji Koren Valenčič, za polno lepih trenutkov na izletu pa
je zaslužen celoten 2. A oddelek Gimnazije Ilirska Bistrica.
III Kaja Boštjančič, 2. A

PODELITEV MATURITETNIH SPRIČEVAL NA GIMNAZIJI ILIRSKA BISTRICA
V ponedeljek, 16. julija, smo se letošnji
maturanti Gimnazije Ilirska Bistrica –
vsaj velika večina izmed nas – končno
odahnili. Tega dne je namreč Državni
izpitni center – RIC Ljubljana objavil
rezultate splošne mature 2012. Delež
uspešnih maturantov na Šolskem centru
Postojna znaša 92 %, kar je primerljivo
s slovenskim povprečjem. Rezultate
smo si maturanti lahko z vnosom šifre,
pod katero smo opravljali izpite splošne
mature, ogledali na spletu. Ob 13.00 pa
je v prostorih Gimnazije Ilirska Bistrica
potekala slavnostna razglasitev rezultatov in podelitev maturitetnih spričeval.
Spričevala sta podelila predstojnik
Gimnazije Ilirska Bistrica g. Gorazd Brne

in tajnica šolske maturitetne komisije
ga. Mojca Ota. Podelitvi so prisostvovali
tudi ponosni profesorji in profesorice,

katerim gre precej zaslug za dosežene
rezultate.Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem profesorjem in profesoricam
za predano poučevanje, zaupanje in
potrpljenje, ki ste ga izkazovali vsa štiri
leta, katera ste delili z nami. Z upanjem,
da se bomo še naprej – poslej morebiti
bolj sproščeno kot v šolskih klopeh –
srečevali in da se bomo z doseženim
številom točk, ki smo jih dosegli na
splošni maturi, uspeli vpisati na študijske programe, ki smo si jih izbrali, ter da
bomo študij uspešno dokončali, smo se
razšli in se predali poletnemu vzdušju
ter najdaljšim počitnicam doslej.III
5 generacija maturantov Gimnazije
Ilirska Bistrica
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Dijakinje in dijaki 2. letnika Gimnazije Ilirska Bistrica smo
pod vodstvom prof. Mateje Rebec Hreščak in prof. Mojce
Ota 18. junija 2012 izvedli kulturno-naravoslovni projektni
dan v Sežani, Tomaju in Štanjelu. Najprej smo obiskali
Botanični park v Sežani, ki je nastal okoli nekdanje vile
družine Scaramangà, v njem že vse od leta 1848 zbirajo
številne rastline, ki izhajajo z različnih koncev sveta. Vrt je
zelo velik in poln cvetočih dreves, grmov in drugih rastlin, ki
v sprehajalcu pričarajo posebno vzdušje.
Po ogledu vrta smo se odpravili v Tomaj, kjer smo si ogledali
hišo družine Kosovel. Tam je znani slovenski pesnik Srečko
Kosovel živel sicer le kratek čas, saj je pri dvaindvajsetih letih
umrl. Družina se je namreč tja preselila precej pozno, Srečko
BISTRIŠKI ODMEVI AVGUST 2012

pa je po končani gradnji hiše zbolel za meningitisom. Slovenskemu narodu je kljub svoji kratki življenjski dobi zapustil
neprecenljivo zapuščino, saj je napisal več kot 1000 pesmi o
Krasu, smrti, ljubezenskem čustvovanju, pa tudi o družbenih
krivicah, o usodi Evrope in preobrazbi sveta. Znamenite so
tudi njegove konstruktivistične pesmi oz. konsi, ki sodijo v
najmodernejši tip slovenske poezije. Nato smo se napotili v
Štanjel, kjer je galerija slovenskega slikarja in grafika Lojzeta
Spacala. Ogledali smo si njegova umetniška dela, ki so precej
abstraktna in nenavadna. Ekskurzija nam je bila zelo všeč, saj
smo si ogledali veliko zanimivosti in znamenitosti tega dela
naše dežele, še najbolj pa smo bili veseli tega, da je pouk
potekal malo drugače. III Kristina Šlosar, 2. A

V vsej človeški zgodovini ni prišlo do
sprememb v tolikšnem obsegu, kot v
20. stoletju. Toda vse glasnejša so vprašanja, ali so nova družbena razmerja in
napredek v znanosti dejansko spremenila sodobno družbo dovolj radikalno,
da ta ni več enaka moderni.
Preprosta prazgodovinska družba,
ki ni poznala osebne lastnine se je
postopoma razvila do te mere, da
je prišlo do stalne naselitve, obrti,
kmetijstva in trgovine. Toda zmotno
bi bilo prepričanje, da so se poglavitne spremembe zgodile na področju
ekonomije. Vrednost subjekta je bila v
prazgodovinski družbi kljub različnosti,
različnim sposobnostim in potrebam,
konstantna – nespremenljiva in enaka
vrednostim vseh ostalih subjektov (na
tem mestu velja opozoriti na relativno
neomejenost naravnih virov). Kakor
hitro pa so bili v novi družbi določeni
novi standardi, je potekla nepovratna
sprememba. Kakovostna zemljišča so
bila omejena, njihov (po novem) lastnik
pa je hitro spoznal svojo prednost v
primerjavi s preostalimi pripadniki
skupnosti. Polarizacija poznejše hierarhično urejene razredne družbe je
docela spremenila omenjeno stanje in
omogočila spreminjanje statusa ter manipuliranje z njim. Ta je od tedaj sicer
relativno rastla in padala, toda v družbi
je prišlo do več zanimivih sprememb,
ki jih lahko povežemo v trend spreminjanja sistema. Opažamo konstantno
rast moči in vpliva Kapitala, ki mu je
postala zgodnjekapitalistična ureditev
pretesna. Vedenjski vzorci, povezani
s pridobivanjem dobička kot najvišjo
vrednoto se niso najbolje skladali s
sistemom, v katerem sta imela največjo
moč plemstvo in duhovščina. Z izdelki
množične potrošnje še nenasičeno
tržišče ter obubožano kmetstvo sta nudila oporo vzponu razreda kapitalistov.
Sledilo je obdobje liberalizma. Prosti
trg je bil osvobojen, takšna miselnost
je prežela tudi politiko, kot tako in ta je
postala bolj neodvisna kot kdajkoli. Kolektivni duh je postal ječa za Subjekta,
ki je lahko svojo edinstvenost totalno
razvil le v individualizmu. Pluralizem
je postal pomembnejša od enakosti.
Hierarhija se je pokazala v novi luči,

kot temeljna lastnost večine družbenih
organizacij. Brezosebni racionalizem
je Subjekta pretvoril v Objekt, ki po
natančno določenih postopkih dela
natančno določeno delo, katerega srž
je dobiček.
Država se je sekularizirala, prepustila
prosti trg njegovi samoregulaciji in
dobila v tem pogledu manjšo vlogo kot
v preteklosti. Nasprotno pa državljani
še vedno pričakujejo od države veliko
vlogo pri urejanju državnih razmer in
skrbi za pravico, zaradi česar prihaja
do konfliktov. Stečaj podjetja je sicer
legalen, ne pa tudi legitimen, saj so
delavci nezadovoljni z neplačilom svojega dela in pričakujejo poseg države,
ki je nemočna. Vse pogostejše so kritike
zahodnih demokratičnih sistemov, saj
sicer ustoličijo koalicijo, ki jo podpira
večina prebivalstva, toda nimajo vzvodov, s katerimi bi ljudstvo nadzorovalo
vse družbene sfere in razmerja. Tako
lahko posredniki v parlamentih sprejemajo zakone, ki jim večina ljudstva
nasprotuje in to lahko izrazi svojo voljo
le tako, da gre na ulice, kjer ga pričakajo
pendreki (Grčija). Badiou pravilno ugotavlja, da je ime resničnega sovražnika
danes »demokracija«. Osebna svoboda
in kup različnih pravic ter svoboščin sta
pogosto zlorabljena in makiavelistično
upravičujeta vse, kar je dobro za konsolidacijo javnih financ, četudi za ceno
nižjih plač in socialnih transferjev ali
Izbrisanih. Tako sta besedi država (v
ožjem smislu) in sploh politika izrazito
negativno stigmatizirani.
Po drugi strani nosi posameznik večjo
odgovornost za svoje odločitve in se
je pogosto prisiljen znajti sam, čemur
se, kar velja vsaj za postsocialistične
tranzicijske države, relativno velik delež
ljudi še vedno ni najbolje prilagodil in
celovito/pravilno dojel sistema. Sodobna ideologija namreč neprimerno bolj
ceni svobodo od socialne stabilnosti,
kar je gotovo zgodovinska novost, vsaj
v tem obsegu in intenziteti. Toda razdor
med dejansko svobodo in neko samooklicano demokratičnostjo je bizarno
izrazit in kar je še bolj tragično, ni videti, da bi demokracija ponujala kakšen
odgovor svojim neskončnim kritikom,
ali da bi se evolucijsko dopolnjevala in

razvijala. Videti je, kakor da bi obstala
na neki namišljeni metademokratični
točki, od koder vodijo vse poti v totalitarizem. (Zopet) postaja jasno, da ima
le neposredna demokracija potencial,
da celovito izraža interese družbe kot
celote in ne prinese diktature večine
nad manjšino. Sploh grozljive so
demokratične tvorbe, ki nastajajo pri
uvozu demokracij, ki jih ne torej prinese
evolucijska spirala dialektike, marveč
enote NATA.
Neoliberalna miselnost na videz ni
doživela hujšega pretresa ob svojem
nadaljnjem razvijanju in tehnoloških
inovacijah in občutek imamo, da živimo
v (naj)višjem stadiju postdemokratične
postkapitalistične…moderne družbe!
Še več, zdi se, da sta materializem
in potrošništvo do kraja prežela vse
sfere družbe in je Subjekt še dodatno
desubjektificiran in lahko obstaja le v
neki virtualni realnosti, brez vseh osebnostnih lastnosti in dejanske moči. Toda
dogajanje v zadnjem času je tovrstna
sklepanja postavilo na majave noge.
Postmoderna družba se razlikuje od
moderne v več lastnostih, ki nakazujejo
potencialno gibanje družbe v prihodnosti, tj. gibanje, s katerim se družba
oddaljuje od vseh preteklih tendenc.
Zlasti velja izpostaviti spremembe na
področju kritične miselnosti. Prizadeti
posamezniki so se na izbruh zadnje
krize odzvali na izviren, na trenutke
celo učinkovit način. V borbi za svoje
privilegije se je bil posameznik prisiljen
povezati s sebi podobnimi in kolektivno
nastopati proti nekim, sicer abstraktno
določenim nasprotnikom. Protest, kot
sicer stara oblika izražanja nestrinjanja,
se je ob uporabi sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije in
ambicioznih ciljih kritik, nevarnejši kot
kdajkoli (arabska pomlad), pokazal v
povsem novi luči.
To so znanilci nove epohe, ki jim različna odkritja na področju tehnologije
in novi stari vzorci gibanja prebivalstva
po svoji revolucionarnosti ne sežejo
do kolen. Jasno je le to, da vse skupaj
ni preveč jasno. Če se ljudstvo zave
svoje neizmerne moči, bo ravnalo z njo
preudarno?III Svit Laris, 3. A
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ZAKLJUČEK SEZONE
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V preteklih mesecih ste lahko občasno
spremljali ženski mali nogomet preko
aktivnosti ekipe Kalc Vizija. Za dekleti
je nadvse uspešna začetniška sezona
z vidnimi rezultati. V desetih mesecih,
ki so pretekli od ustanovitve ekipe, so
že zaslužile lepo zbirko pokalov - na
petih turnirjih, ki so se jih udeležile
niso niti enkrat odšle domov praznih
rok: osvojile so eno tretje (na Festivalu
malega nogometa, kjer so debitirale)
in kar štiri prva mesta (na domačem
turnirju v Ilirski Bistrici, v Izoli, na Fešti
Alfa Romeo na Gorjanskem in na Pokalu
Gorjanskega). Poleg omenjenih sta na
domova dveh igralk odšla tudi kipca
za najboljšo igralko turnirja Fešte Alfa
Romeo (tega je odnesla Lara Paliska) ter
najboljšo strelko Pokala Gorjanskega
(ki si ga je zaslužila Monika Požar).
Ne smemo pozabiti, da so dekleta v
slovenskem prostoru nase opozorila
že po štirih mesecih treniranja. Takrat
so se preizkusile na Turnirju zimske
ženske futsbal lige (v organizaciji NZS),
kjer so presenetile marsikoga in s tremi
zmagami, dvema remijema in le enim
porazom za las zgrešile napredovanje
v finalne obračune prvih štirih ekip v
Sloveniji. Da bi se preizkusile še izven
slovenskih meja so se v juniju prijavile
na turnir Trofeo Leggea v Umagu, kjer
so zaigrale v konkurenci 28 ekip iz celotne Italije. Odlično so začele, briljirale
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v prvem dnevu tekmovanja, kjer so
zmagale v vseh treh nadvse atraktivnih
dvobojih. Izkazale so se tudi v prvih
dvobojih drugega dne ter se prebile do
četrt finala. Žal ob (pre)kratki klopi in
ob precej poškodbah igralk ni šlo naprej. Naletele so na močnejše tekmice
iz Udin in izpadle ter si izborile mesto
nekje med 5 do 8 najboljših. Priznati
moramo, da kaj takega ni pričakoval
nihče – niti igralke same, ki pa so si
omenjene uspehe zagotovo zaslužile
z resnim pristopom, trdim delom in
veliko zagnanostjo.
V tem letu so doživele marsikaj. Obogatile so se s pomembnimi izkušnjami,
se prvič srečale tudi s (k sreči le lažjimi)

poškodbami, postopoma utrdile svoja
telesa in se nenazadnje tudi psihično
okrepile. Kdor jih je spremljal na kateri
od prvih preizkušenj, bo zagotovo opazil, da so mnogo bolj samozavestne.
Sprva je bil pri večini prisoten močan
motiv izogniti se neuspehu, v trudu
skriti svojo ranljivost, dati vse od sebe,
da se ne osramotijo. Danes jih močneje
žene motiv po uspehu: tvegati, dokazati
se, boriti se z močnimi in jih premagati.
Upravičeno, saj so dokazale, da se lahko
enakovredno kosajo z najmočnejšimi.
Njihova motivacija na visoki ravni, saj
ob zaključku sezone že sanjajo (pa tudi
načrtujejo) nadaljevanje.
Ob pregledu sezone ne moremo mimo
tistih, ki so ekipi stali ob strani: tako
moralno kot finančno. Zagotoviti je
bilo treba osnovne pogoje za delo
(opremo, prostor, prevoze...), brez
česar bi težko hodili uspešno pot, ki je
za njimi. Vsem, ki so to omogočili, se
dekleta iskreno zahvaljujejo: na prvem
mestu sponzorju ženske ekipe Tamari
Kalc in njenemu podjetju Kalc Vizija;
Občini Ilirska Bistrica; Vitotu Celinu in
njegovi gostilni Majda Bar. Pomagali so
še: Janja Spetič iz Bara Oranž, Elektro
Rolih, Okrepčevalnica Vrh, Robert Šlosar, Zidarstvo Udovič, Uljančič Jože, Bar
Lev Postojna, Simon iz Jelšan, Gostilna s
prenočišči Potok in Knegrad. III ŠKD Krt
in ekipa kalc Vizije

SONCE SE SMEJE 2012
»Sonce se smeje, kuka skoz veje in
zavriska prav glasno…« in tako je bilo
tudi na letošnji vrtčevi prireditvi, ki
smo jo izvedli v mesecu maju. Ponovno smo se družili, ustvarjali in se zabavali. V sodelovanju z zdravstvenim
domom je potekalo merjenje srčnega
utripa in krvnega tlaka, dve delavnici v
izvedbi strokovnih delavk, ena v izvedbi tabornikov, eno pa je izvedla Banka
Koper. Gostili smo tudi Prostovoljno
gasilsko društvo Ilirska Bistrica, Frizerski salon Mitja hair team, Čebelarsko
društvo Antona Žnideršiča, kmetijo
Urbančič iz Gabrija in Foto klub Sušec.
Že tradicionalno pa so naše strokovne
delavke na stojnicah prodajale otroške izdelke.
V zaključnem delu prireditve se je z
dvema plesoma predstavila vrtčeva
plesna skupina, ki je celo šolsko leto
delovala pod vodstvom Milojke J. Rolih
in Tine Penko ter vrtčev otroški pevski
zbor »Čebelice« pod vodstvom Erike I.
Tomažič. Podelili smo bogate nagrade
za otroke, ki so se udeležili jutranjega
pohoda, skupina strokovnih delavk pa
nas je presenetila z lutkovno predstavo
z naslovom »Spet zeleno«. Slavnostno
smo tudi izobesili eko zastavo ter zastavo projekta Zdravje v vrtcu. Prireditev
smo sklenili z vrtčevo eko himno, ki smo
jo zapeli vsi zaposleni skupaj z otroškim

pevskih zborom »Čebelice«.
Bilo nam je zopet lepo, sončno in pisano. Zahvaljujem se vsem, ki ste na kakršen koli način pripomogli, da smo spet
organizirali naše »Sonce«. Brez vas nam
ne bi uspelo. Na prvem mestu velika
zahvala g. Andreju Bergoču in podjetju
TELES, d. o. o., ki nam nesebično pomaga pri vseh projektih v vrtcu, in tudi
»Sonce« ne bi bilo takšno kot je brez
njegove pomoči. Hvala tudi g. Silvestru
Kmetcu, g. Simonu Urbančiču (gostilna
Pri Matetu), gasilcema Boštjanu Batisti
in Boštjanu Rutarju, Ivanu in Andreji iz
Mitja hair teama,
ge. Tamari Urbančič iz Gabrija, ga.
Andreji Rebec iz ZD, ge. Barbari

Peruzin in ge. Tatjani Balajič iz Banke
Koper, mladim tabornikom iz Roda
snežniških ruševcev, Policijski postaji
Ilirska Bistrica, Čebelarskemu društvu
Antona Žnidaršiča, g. Karlu Jaksetiču iz
Zavarovalnice Adriatic Slovenica (predstavništvo Il. Bistrica), ge. Sanji Udovič
iz Zavarovalnice Tilia (predstavništvo Il.
Bistrica), Društvu za razvoj podeželja
med Snežnikom in Nanosom, podjetju
SIB inštalacije, d. o. o., podjetju RIVAL
VTS, d. o. o. in Občini Ilirska Bistrica.
Nenazadnje pa gre zahvala tudi vsem
zaposlenim v Vrtcu Jožefe Maslo Ilirska
Bistrica, ki so spet dokazali, da znamo
in zmoremo. Hvala za vašo podporo!III
Vodja prireditve: dipl. vzg. Vesna Rutar

V soboto dopoldne, 16.6.2912 smo se pred vrtcem zbrali
starši, bratci, sestrice in otroci iz skupine »Zajčki«. Skupaj
smo se odpeljali z avtomobili do »Vrbiških gur« in tam parkirali. V dolgi koloni smo se počasi vzpenjali proti vrhu Kozleka.
Med potjo smo občudovali cvetje in poslušali žvrgolenje ptic.
V koči na vrhu Kozleka so nas pričakali Marjan, Joža, Irena
in Bine. Vsak si je poiskal svoj prostor za počitek in se malo
okrepčal z dobrotami iz nahrbtnika. Po kratkem počitku so
otroci začeli raziskovati okolico, starši pa so malo poklepetali
in se sprostili. Pred vrnitvijo v dolino pa smo vse počistili in
smeti odnesli v nahrbtniku.
Skupno druženje je bilo zelo prijetno. Hvala staršem, ki ste se
udeležili izleta, mami, ki je poskrbela, da so nam odprli kočo,
ter Marjanu, Joži, Ireni in Binetu, ki ste nas lepo sprejeli ob
prihodu na Kozlek. Želiva, da preživite lepo poletje z otroki
in se vsi skupaj vidimo septembra.III Helena in Miranda
BISTRIŠKI ODMEVI AVGUST 2012
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ZAKLJUČNI IZLET NA KOZLEK
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PREŽIVLJANJE POLETNIH DNI V VRTCU JOŽEFE MASLO ILIRSKA BISTRICA
Otroci iz skupin RIBICE in ČEBELICE se v vročih poletnih dneh
zelo veliko družijo in skupaj preživljajo dopoldneve, ko so
njihovi starši v službah. Ker je zelo vroče pijejo veliko tekočine
in se igrajo v senci na vrtčevem igrišču. Za njih skrbimo
Lucija, Andreja, Bojana, Erika.III Strokovne sodelavke vrtca
Jožefe Maslo Ilirska Bistrica

ZAKLJUČNA VRTČEVA PRIREDITEV V VRTCU PRI OŠ TONETA TOMŠIČA KNEŽAK

NAŠI MLADI IN NAJMLAJŠI

Tudi v vrtcu v Knežaku se je začelo poletje in s tem čas, ko veliko otrok poletje
preživi v krogu družine. V petek, 22. 6.
2012, smo se otroci vseh treh skupin:
Mavric, Sončkov in Zvezdic, zbrali na
skupni zaključni vrtčevi prireditvi. Vzgojiteljice smo otrokom pripravile pravljično presenečenje. Preoblekle smo se v
medveda, srno, lisico, veverico, zajca in
miško, ter otrokom zaigrale glasbeno
igro Pod medvedovim dežnikom. Sledila
pa je predstavitev otrok posameznih
skupin. Otroci so se nam predstavili s
petjem, plesom in glasbeno gledališko
igro, predšolski otroci pa so zaplesali
še ples Cici maturanti. Po končani prireditvi smo nadaljevali druženje s starši
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in otroki ter se ohladili s sladoledom.
Tako smo se vsi skupaj poslovili in si

ZAPORA CESTE V ČASU
DIRKE

GHD
18.17.GHD
NAGRADNA
ŽREBANJA
VSTOPNIC

EVROPSKO PRVENSTVO V GORSKIH DIRKAH

v soboto, 25. avgusta 2012, od
8.00 do 21.00 ure in v nedeljo,
26. avgusta 2012, od 7.00 do
24.00 ure.

Sobota, 27. avgust: uradni treningi

25.

Nedelja, 28. avgust: dve tekmovalni vožnji,

26.

prva na sporedu ob 10.00, druga ob 13.00

na cesti med Ilirsko
Bistrico in Šembijami

Več na www.ghd-ilirskabistrica.si
medijski sponzor:
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ILIRSKA
ILIRSKABISTRICA
BISTRICA
27.-28. avgust
avgust 2012
2011
25.-26.

Občane obveščamo, da bo cestni odsek med Ilirsko Bistrico in Šembijami
zaradi gorsko-hitrostne dirke Ilirska
Bistrica 2012 zaprt:
•

zaželeli PRIJETNE POČITNICE.III Vrtec
pri OŠ Toneta Tomšiča Knežak

Predprodaja vstopnic na vseh bencinskih servisih Petrol in na www.eventim.si.
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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. avgusta 2012. Med prispelimi
pravilnimi rešitvami bomo izžrebali tri nagrajence, ki bodo prejeli praktične nagrade, ki jih podarja podjetje KGZ Krpan. Izžrebani nagrajenci nagradne križanke, objavljene v 50. št.

RAZVEDRILO

pomočnik:
enja, vaea,
aviles,selena, vonau

peter
ternovšek

Bistriških odmevov so: Simon Rojc,Zabiče 34A, Marija Barbiš, Moistrova 6, Ilirska Bistrica, Elena Ujčič, Dolenje 11, Jelšane. Nagrajencem čestitamo!
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KAJ

KJE

KDAJ

KDO

INFO

Shod v Topolcu-tekmovanje v kuhanju
klasičnega golaža

Topolc

4.avgusta
ob 13.30

Turistično društvo Topolc

Nejc Sales
031 277 890

Shod v Hujah

Huje

4 - 8. avgusta

ŠKD Huje

Shod v Knežaku
20.00 -Zabava z Akordi

Knežak,
pri osnovni šoli

10. avgusta ob

KŠTD Tabor Kalc 1869 Knežak

Anton Urbančič,
031208451

Shod v Knežaku
19.00- Otroške delavnice
20.00- Zabava z Navihanimi Lisjaki

Knežak,
pri osnovni šoli

11.avgusta

KŠTD Tabor Kalc 1869 Knežak

Klemen Pecman,
040364383

Shod v Pregarjah

Pregarje

11.avgusta

KTD Pregarje

Shod v Knežaku:
11.00 - Nastop lokalnih harmonikašev
(po maši)
19.00 - Otroške delavnice
20.00 - Gledališka predstava & Zabava
z After party bandom

Knežak,
pri osnovni šoli

12.avgusta

KŠTD Tabor Kalc 1869 Knežak

Peter Sedmak, 041823068
Martin Novak, 031369132

Tekmovanje v spretnostnem jahanju
»Mlake«

Mala Bukovica

12.avgusta ob
14.00

Društvo rejcev hladnokrvnih
konj Furman

Aleš Batista
040 738 264

100-letnica gasilskega društva Jelšane

Športno igrišče,
Jelšane

18.avgust od
16.30 dalje

PGD Jelšane

Prireditev »Na meji brez meje«

Jelšane

18.avgust

Občina Ilirska Bistrica

Gremo na božjo pot

Soze

15.avgust ob
18.00

KD Alojza Mihelčiča Harije

18.lovska maša in zabava na prostem

Mašun

19. avgust

Gostišče Mašun

Počitniški teden za dekleta
(od 12. -17. leta)

Dom matere
Terezije pri
notredamskih
sestrah,
Vodnikova ul. 13

19. - 23. avgust
2012

ZAVOD ND, Ilirska Bistrica

prijave:
urska.lever@rkc.si
ali 051-356-722

Ivan Simčič
031 650 456

Predstavitev raziskav projekta arheološki park Dolnji Zemon

Dvorana,
Dolnji Zemon

24.avgusta ob
19.00

Občina Ilirska Bistrica,
Društvo za razvoj podeželja
med Snežnikom in Nanosom,
UP,Inštitut za dediščino
sredozemlja, PMK- Enota
Ilirska Bistrica,

»Mala južna«

Dolnji Zemon

24 - 26 avgusta
ob 17h

Kulturno društvo Ilirska Bistrica

Otvoritev 18. gorsko-hitrostne
dirke Ilirska Bistrica

plac,
Ilirska Bistrica

24.avgusta ob
19.30

ASD SA-I Ljubljana

Druga etapa ekipnega kolesarjenja
po Sloveniji

Štart ob 9h
v Postojni

24. avgusta

Rekreatur

18.Gorsko hitrostna dirka
Ilirska Bistrica

Ilirska
Bistrica- Šembije

25. in 26
avgusta

ASD SA-I Ljubljana

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