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JESEN

Lepo škrlatno je drevo,
ko hladen veter veje.
V vseh barvah zažari jesen,
a sivo je nebo.
Jesensko listje kam hitiš
ujeli bi te radi,
ko z vetrom rajaš in vrtiš,
ko zlato se kolo.

Ječijo veje in drhte
brez pisane odeje,
kako jih zebe brez kopren,
Ko pride k nam jesen.

UVODNIK
Poletja je nepreklicno konec. Bilo je
lepo, dolgo in vroče, a leto zdaj stari.
Prihaja jesen, ki je eden najbolj barvitih letnih časov, s pahljačo toplih barvnih odtenkov, od zelenkasto rumene
do okraste in rdeče. Jesen pa je tudi
čas, ko nas narava obdari s pridelki,
ki so jih kmetje pridno negovali skozi
poletje. Kljub nekoliko slabši letini so
kmetje tudi letos, s svojimi pridelki bogato založili stojnice na tradicionalni
kmetijski tržnici v Ilirski Bistrici. Ta se
je odvijala že 12. leto. Številni obiskovalci, ki so se zvrstili v teh dneh pa so
tudi tokrat, pokazatelj pomena lokalno
pridelane hrane, ki ugodno vpliva na
zdravje ljudi in kakovost življenja. Med
drugim pa takšne prireditev prispevajo
tudi k razvoju turizma in prepoznavnosti naše občine.
Jesen je čas, ko otroci po poletnih
počitnicah spet odidejo v šolo. Na
naslednjih straneh si preberite utrinke
prvih šolskih dni ,športnih aktivnosti
in različnih kulturnih prireditev, ki so
se zvrstile v prvem jesenskem mesecu.
Številne prireditve vas vabijo, da jih
obiščete tudi v mesecu oktobru in tako
čimbolj izkoristite lepe jesenske dni.
Uživajte!
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KMETIJSKA TRŽNICA 2012

je pripadla najbolj izkušenemu tekmovalcu Aleksandru Vrhu,
drugo mesto je zasedel Matija Brožič, tretje mesto pa Andrej
Prelog.
Letošnje dogajanje so dodatno popestrili gostje iz LAS Bogastvo
podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah iz Ptuja, ki so poleg
predstavitve tradicionalnih lokalnih proizvodov skozi kulturni
program predstavili tudi običaje Ptujskega polja. V programu
so sodelovali Tamburaški orkester Cirkovci in Folklorna skupina
Vinko Korže iz Cirkovcev, dodatno pa so še nastopili Ansambel
Snežnik, Folklorna skupina Gradina, klapa Zvonejski Kanturi iz
Zvoneć, Kerglci izpod Ahca, pevska skupina Društva kmečkih
žena in Trio Turn.
Ob koncu je potrebno omeniti zanimivo razstavo starih traktorjev - oldtimerjev, ki so letos prišli v Il.Bistrico s pomočjo Društva
Stari traktor iz Most pri Komendi ter Društva kmetijske tehnike
Slovenije, Sekcije ljubiteljev stare kmetijske tehnike iz Ljubljane.
13 traktorjev je v soboto izpeljalo tudi promocijsko vožnjo po
Il.Bistrici in na ta način popestrilo dogajanje ob kmetijski tržnici.
Pri izvedbi prireditve so se aktivno vključila kmetijska društva
Občine Ilirska Bistrica, za kar se jim organizatorji iskreno
zahvaljujejo, kljub temu pa je bilo na samem sejmu opaziti
manjšo udeležbo domačih kmetovalcev, katerim je pravzaprav
ta prireditev namenjena. Organizatorji upajo, da je to bilo letos
le slučaj in da bo na naslednji izvedbi Kmetijske tržnice bolje.
Prireditev namreč postaja pomembna in prepoznavna v širšem
okolju, vse to pa dodatno vpliva na promocijo bistriškega
kmetijstva.III

Spretnostno tekmovanje za pokal Demetra.
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AKTUALNO

Letošnja že 12. kmetijska tržnica, ki je potekala od 21. do 23.
septembra na igrišču Osnovne šole Antona Žnideršiča v Ilirski
Bistrici je minila v znamenju krompirja in lokalno pridelane
hrane. Osrednja prireditev je bila v prireditvenemu šotoru
na igrišču pri Osnovni šoli Antona Žnideršiča. Na ogled je bila
razstava in predstavitev različnih sort krompirja, obiskovalci pa
so lahko poskusili tudi različne jedi iz krompirja. Tradicionalna
prireditev, v organizaciji Občine Ilirska Bistrica, Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom in KGZ Nova Gorica,
je tudi letos privabila številne kupce ob dobro založene stojnice
z domačimi izdelki in proizvodi, kot so jabolka, slive, zelje,
krompir, med, zelišča in izdelke iz kozjega, ovčjega, kravjega
mleka. Predstavilo se je 76 ponudnikov z Bistriškega in ostale
Slovenije ter izven meja naše države.
Organizatorji so v okviru tržnice pripravili bogat strokovni in
kulturni program, z raznimi delavnicami, posveti in nastopi.
Mnoge je najbolj razveselila ravno razglasitev zmagovalcev
tekmovanja »Občina Ilirska Bistrica - lepa in gostoljubna
2012«, kjer je v kategoriji individualna stanovanjska hiša, 1.
mesto odnesla družina Štemberger iz Novokračin, sledili pa
sta ji družina Tomažič z Gabrka in družina Štemberger Penko iz
Knežaka, v kategoriji naselja pa je zmago odneslo naselje Novokračine - sv.Katarina. V okviru prireditve je bila pripravljena
delavnica za otroke, na kateri so pripravili krompirjeve cmoke,
članice društva kmečkih in podeželskih žena pa so pripravile
krompir na različne načine, joto, mineštro iz kolerabe, štruklje
in jabolčni štrudelj. V soboto je bila izpeljana tudi predstavitev
knjige Jedi naših mam in kuharska delavnica na temo priprave
lokalnih jedi.
Seveda ni šlo niti brez tradicionalnega tekmovanja v pripravi
»krompirja v zevnici«, katerega se je v nedeljo popoldan udeležilo 7 ekip iz naše in sosednjih občin. Še posebej veseli udeležba
iz sosednje hrvaške občine Matulji in prvič letos predstavnikov
občine Divača. Na podlagi ocene komisije je letos najboljši
krompir v zevnici pripravilo Turistično društvo Pivka.
Ob razstavi sodobne tehnologije za obdelavo zemlje, je posebno pozornost pritegnil prikaz delavcev Srednje gozdarske in
lesarske šole iz Postojne o varni rabi motorne žage ter predstavnikov Zavoda za gozdove o pravilni uporabi varnostne čelade.
V sklopu kmetijske tržnice je prvič potekalo tudi spretnostno
tekmovanje gozdarjev za pokal Demetra. Tekmovalci so se
pomerili v štirih disciplinah: menjava verige in obračanje meča,
kombiniran in precizni rez ter podiranje droga na balon. Zmaga
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POSVET ''LOKALNO PRIDELANA HRANA V JAVNIH USTANOVAH IN GOSTILNAH''
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
je v sodelovanju z Občino Ilirska Bistrica in Lokalno akcijsko skupino Društvo
za razvoj podeželja med Snežnikom in
Nanosom v okviru prireditve Kmetijska
tržnica 2012 pripravil posvet ''Lokalno
pridelana hrana v javnih ustanovah in
gostilnah''.

AKTUALNO

Posvet je bil namenjen predvsem iskanju
možnosti za sodelovanje lokalnih pridelovalcev pri oskrbi javnih vzgojno izobraževalnih ustanov, domove ostarelih
in drugih javnih ustanov, zagotavljanju
zadostnih količin pridelkov in pridelavi
še kvalitetnejše hrane. V medijih, ob
raznih razpravah, načrtih oblikovanja
prihodnjih politik je zelo veliko govora
o samooskrbi. Na nekaterih področjih,
npr: zelenjadarstvu smo v večji meri
odvisni od uvoza. Premalo pridelane
hrane v nekaterih kmetijskih panogah
je zagotovo posledica tudi neorganiziranega odkupa kar se posledično izraža
v uvozu cenejše in najverjetneje tudi po
kvaliteti slabše hrane. Takšna oskrba
negativno vplive na okolje zaradi t.i.
ogljičnega odtisa, ki ga takšna hrana
zaradi načina pridelave, transporta in
skladiščenje pusti v globalnem okolju.
Zagotovo lahko rečemo že sedaj, da ima
uživanje lokalno pridelane hrane zagotovo pozitiven vpliv na zdravje ljudi,
kakovost življenja, varovanje okolja in
nenazadnje, kar velikokrat pozabljamo,
lahko pomembno krepi lokalno ekonomijo z uspešnim kmetijstvom, turizmom
in predelovalno industrijo.
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Zaradi tega je potrebno okrepiti sodelovanje pridelovalcev in potrošnikov,
v tem primeru je bil poudarek na
potrošnikih v javnih ustanovah (in restavracijah). Takšne kratke in trdne verigo
sodelovanja pri oskrbi s hrano so nujne.
To pa zahteva sodelovanje, prilagajanje,
iskanje kompromisov in spoštovanje dogovorov. Vendar na koncu imata lahko
na dolgi rok oba koristi.
Na posvetu je najprej spregovoril
mag.Marko Vizjak iz Ministrstva za
kmetijstvo in okolje. Predstavil je
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2012

potek spreminjanja zakona o javnem
naročanju in zavedanje zakonodajne
oblasti o pomenu lokalno pridelane
hrane v javnih ustanovah. Predstavil
je predloge, ki naj bi v bodoče olajšala
vključevanje lokalno pridelane hrane v
vse javne ustanove. Vrednost naročanja
preko naročilnice naj bi se dvignilo na
80.000€. Med drugim je tudi opozoril,
da so spremembe predpisov potrebne,
vendar pa so potrebni koraki tudi na
strani povečanja ponudbe.
Podobno je razmišljala ravnateljica
osnovne šole Dragotina Ketteja Ilirska
Bistrica Ester Juriševič, ki je predstavila
izkušnje in težave s katerimi se srečujejo šole pri oskrbi z lokalno pridelano
hrano. Strogi predpisi, pomanjkanje
ponudbe in zmanjševanje sredstev v
tem trenutku v marsikaterem zavodu
zmanjšujejo možnosti po večjem
vključevanju lokalno pridelane hrane.
Ugotavlja pa, da je zelo veliko odvisno
od osveščenosti vseh, ki v javnih zavodih skrbijo za prehrano in nenazadnje
staršev in družbe nasploh.
Srečko Horvat in Darja Zadnik iz Kmetijsko
gozdarskega zavoda Nova Gorica sta nam
predstavila projekt Tradicionalni slovenski zajtrk in Sheme kakovosti hrane.
Tradicionalni slovenski zajtrk je v
lanskem letu kljub nekaterim organizacijskim težavam zelo dobro uspel.
Otroci so si ob ponudbi medu, mleka,
jabolk in kruha, ki so ga brezplačno prispevali bližnji kmetje veselo oblizovali
prste. Anketa, ki je bila pripravljena ob
zaključku šolskega leta je pokazala,
da so otroci ta dogodek uvrstili med
najlepše v šolskem letu. Izkazalo se je,
da je tudi med partnerji v tem projektu
v preteklosti bilo premalo sodelovanja.
V predstavitvi Sheme kakovosti so bili
predstavljeni pridelki, ki so vključeni
v neko shemo kakovosti in so zaradi
tega pridelani in predelani po nekem
določenem postopku in/ali na nekem
določenem območju. Nekateri od teh izdelkov imajo poleg nacionalno priznane

zaščite tudi zaščito na nivoju Evropske
unije. Od štirinajstih proizvodov jih je
takšnih na območju Primorske polovica
(Ekstra deviško oljčno olje, Nanoški sir,
sir Tolminc, Šebreljski želodec, Kraški
pršut, Idrijski žlikrofi in Kraški zašinek).
Na tem območju se v shemi kakovosti
najde tudi Brkinski slivovec, Kraško
jagnjetino, Kraški ovčji sir…
Ema Deželak - gostilna Potok je predstavila blagovno znamko „Gostilna
Slovenija“, v katero je vključena tudi
njihova gostilna. Poleg nekaterih drugih zahtev je pridobitev te blagovne
znamke pogojena z ustreznim deležem
vključene lokalno pridelane ekološko
hrane na jedilnikih. Prav s tem imajo zaenkrat precejšnje težave. Zagotavljanje
zadostnih količin in nekoliko višja cena
ekološko pridelane hrane predstavljajo
težavo s katero se trenutno soočajo.
V razpravi so prisotni poudarili, da so
predpisi nemalokrat prestrogi, sredstev
za investiranje je premalo, razdrobljene
kmetijske površine otežujejo pridelavo,
organiziranega odkupa je premalo.
Lokalna skupnost na tem območju
sodeluje pri vzpostavitvi močne zadruge, z vstopom Hrvaške v EU se bo trg
bistveno razširil, pristojna ministrstva
prilagajajo zakonodajo. Vsekakor je
potrebno povezovanje pridelovalcev,
da bi lahko ponudili zadostne količine
kakovostno pridelane hrane. Vendar pa
je skupna ugotovitev, da je tesnejše sodelovanje nujno tudi med pridelovalci
in potrošniki. Kot odgovorni potrošniki
moramo vsi upoštevati vse pozitivne in
negativne posledice pridelave in porabe
lokalno pridelane hrane. Zagotovo moramo kot družba še posebno pozornost
posvetiti kvaliteti hrane pri oskrbi ranljivih skupin prebivalstva kamor sodijo
otroci, mladostniki, dijaki in študentje
ter starostniki in bolniki.
Uživanje lokalno pridelane hrane ima
pozitiven vpliv na kakovost življenja,
varovanje okolja ter nenazadnje krepi
lokalno ekonomijo z uspešnim kmetijstvom in turizmom ter kvalitetnimi
delovnimi mesti.III Vončina Jože,Vodja
oddelka za kmetijsko svetovanje

PROJEKT PESCA
nadaljevalo z izvajanjem Kmetijskih
krožkov po izbranih osnovnih šolah, povezalo se bo lokalne pridelovalce hrane
(t.i. kratka prehrambena veriga) in na
ta način vzpodbujalo večjo proizvodnjo
lokalnih proizvodov. Pomembna pa bo
tudi povezava med ostalimi partnerji v
projektu in seznanjanje otrok in mladine
z kulturnimi in prehrambnimi navadami
z obeh strani meje. Celoten projekt je
vreden 954.000,00 €, od tega je za LAS
DRPSN namenjeno 71.750,00 €.
Tokratna seja v Ilirski Bistrici je bila
prva na slovenski strani, kjer je sicer
6 partnerjev, namenjena pa je bila
dogovorom o izvajanju izobraževanja
svetovalcev in informatorjev projekta,
določitvi deset najpomembnejših sestavin lokalne hrane, ki bodo osnova za
sestavo obrokov v menzah, predstavitvi
izvajalca komunikacijskega načrta in
predstavitve projekta ter finančnemu
pregledu dosedanjega izvajanja projekta. V kratkem bo vzpostavljena posebna
spletna stran projekta, kjer se bodo

tedensko objavljale aktualne novice o
projektu, prav tako pa bo poskrbljeno
za redno obveščanje javnosti o poteku
projekta.
Projekt se v začetku oktobra nadaljuje
z zasedanjem tehničnega omizja v
Fiumincellu, pri vodilnem partnerju
projekta, z nalogo sestave jedilnikov
za šolske menze, saj bo že letos stekla
poskusna uvedba teh jedi v osnovni šoli
v Fiumincellu. Šele v naslednjem letu se
bo uvajanje jedi izvajalo tudi pri ostalih
partnerjih. Prav tako bo novembra potekalo prvo usposabljanje informatorjev in
svetovalcev na Univerzi v Trstu, spomladi
2013 pa tudi na Univerzi v Ljubljani.
O poteku projekta vas bomo redno obveščali, konkretne informacije pa lahko
pridobite pri Tamari Urbančič (040 919
396, mail tamara@razvoj-podezelja.si) ,
ki je zadolžena za izvajanje tega projekta pri Društvu za razvoj podeželja med
Snežnikom in Nanosom. III Aleš Zidar
Ministero dell‘Economia e delle Finanze

AKTUALNO

V okviru Kmetijske tržnice 2012 se je
v ponedeljek, 24. septembra 2012,
izvedla 3. seja Upravnega odbora projekta PESCA, kjer v okviru programa
čezmejnega sodelovanja Slovenija –
Italija sodelujejo tudi partnerji z našega
področja – Društvo za razvoj podeželja
med Snežnikom in Nanosom, KGZ Nova
Gorica in Občina Postojna.
Projekt PESCA nosi polni naziv Projekt
o vzgoji za zdravo prehrano in je namenjen predvsem uvedbi tipičnih italijanskih in slovenskih lokalnih proizvodov
v šolske (javne) prehrambene obrate
ter spodbujanju uporabe tradicionalnih krajevnih proizvodov čezmejnega
območja. Aktivnosti projekta so namenjene tudi vzgoji in kulturnemu razumevanju pravilnega prehranjevanja mladih
v razmerju do novih proizvodov, ki bodo
na jedilniku šol, zato bodo v tej smeri
tudi izobraženi svetovalci in učitelji. Vse
z namenom nadaljevanja projekta tudi v
bodočnosti. Konkretno se bo na področju občin Il.Bistrica, Pivka in Postojna

Ministero dell’Economia e delle Finanze
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BUČJADA
Buče so od nekdaj veljale za hrano revežev, zato jih najdemo
tudi na skromnem brkinskem jedilniku, v družbi krompirja, fižola in zelja. V tej pisani zelenjavni druščini pa je še
najmanj poznana buča, čeprav so oranžne in rumene buče

bogat vir antioksidantov, vitaminov C in E ter karotena. Prav
zato so se člani KETŠD A. Mihelčič iz Harij pred štirimi leti
odločili, da bučo postavijo na pravo mesto.
Letos jo je bučnemu pridelku sicer zagodla suša, a se kljub
temu tradiciji v Harijah niso izneverili. Konec tedna so vas
okitili z bučami, v sodelovanju s številnimi društvi in zasebnimi gostinci pripravili razstavo bučnih jedi ter pester program,
vse skupaj pa začinili z bučnimi igrami.
Obiskovalci iz bližnjih in daljnih krajev so z veseljem poizkušali bučne jedi in slaščice, še posebej pa je šla v slast stara
jed »kumpir ne ždruc«, ki jo pripravljajo iz krompirja in buč.
III P. Nikolić

OTVORITEV CESTE RIBIŠKI DOM RD ILIRSKA BISTRICA V SOZAH

AKTUALNO

Dolga leta slabo prevozno makadamsko
cesto sta končno nadomestila asfaltirana odseka ceste Ribiški dom RD Bistrica
v Sozah. Člani RD Il. Bistrica so tako 21.
septembra s pomočjo župana Emila
Rojca in svetniki slavnostno odprli to
infrastrukturno pridobitev, ki bo marsikateremu ribiču in obiskovalcu jezera
Mola olajšala pot. Kot smo že omenjali
v prejšnji številki glasila, je bila pogodba
za asfaltiranje vozišča drugega (2.) odseka ceste, v dolžini 160 m od skupno
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510 m, do RD Soze, podpisana v mesecu
juniju 2012 z izvajalcem EURO MB Nizke
gradnje, d. o. o., Ilirska Bistrica. Uvedba
v delo je bila opravljena konec meseca
junija. Za ureditev odvodnjavanja in
asfaltiranje vozišča so v proračunu

zagotovljena sredstva v višini 35.020
EUR, kar je okvirno zadostovalo za asfaltiranje ceste v skupni dolžini 320 m.
RD Il. Bistrica se iskreno zahvaljuje
županu in svetnikom, ki so projekt
podprli.III

Župan je 6. 9. 2012 sklical nadaljevanje
13. seje občinskega sveta, na kateri je
bil svetnikom predstavljen osnutek
odloka o rebalansu proračuna Občine
Ilirska Bistrica. Svetniki so na mize dobili
tudi nekaj dopolnil, ki jih je na samem
začetku predstavil župan: »Komunalno
podjetje je dobilo odločbo s strani okoljske inšpektorice o zaprtju odlagališča v
Jelšanah. In sicer zaprtje velja v roku 3
mesecev od vročitve odločbe. Odločitev
je bila vročena 13. 7. 2012.To pomeni,
da po tem datumu ne bomo mogli
več odlagat smeti v Jelšanah. Nujno
potrebno je, da pristopimo k izgradnji
sortirnice. Sortirnica nam je po eni strani
pogoj, da bomo uspeli to odlagališče še
vedno urediti v nekem doglednem času,
sortirnica pa je nujno potrebna tudi za
nadaljnjo obdelavo odpadkov. Odpadki,
kot jih odlagamo, zdaj niso sprejemljivi,
saj odlagamo preveč odpadkov na
prebivalca.«
Kot je pojasnil župan, je zato občinska
uprava prišla do predloga, da uredi odlaganje odpadkov na tak način, da obdržijo
ekološke otoke, z možnostjo zgraditve
novih, v kolikor in kjer je to potrebno.
Občino bi opremili z zabojniki za ločeno
zbiranje odpadkov za papir, steklo in
plastiko, ostale odpadke pa bi občani
odlagali na ekoloških odtokih. Zabojniki,
ki so trenutno namenjeni mešanim
odpadkom, bi opremili z elektronskim
čitalcem, kar bi omogočalo komunali
obračun odpadkov (smeti).
Župan je razložil: »Kdor bo želel ločevati
odpadke, bo imel za to možnost na ekoloških odtokih, kdor tega ne bo želel, bo
odlagal v zabojnike kot do sedaj, si s tem
pridobil več kilogramov in plačal tudi večji
znesek za odvoz smeti. Sortirnica bo tako
v tem primeru ločila tiste smeti, ki jih občani ne bodo ločili. Danes bi svetnike prosil, da v rebalansu sprejmemo dodatno
postavko 80.000 evrov za projektiranje
sortirnice. V proračunu za leto 2013 bom
predlagal 800.000 evrov za postavitev te
sortirnice. V kolikor se bomo tega lotili
že letos, se bomo mogoče izognili kazni.«
Zdravko Kirn je dodal: »Imam proceduralni predlog, in sicer da bi rebalans danes
zamaknili za dva do tri tedne. S tem bi

se vse svetniške skupine uskladile glede
priprave načrta razvojnih programov
za leto 2013 in 2014, tako bi se izognili
kakršnim koli zapletom pri glasovanju na
seji. Glede današnjega predloga pa vam
predlagam da greste s posebnim sklepom
na glasovanje, saj mislim, da bo sklep z
lahkoto izglasovan.«
Občinska uprava pri tem opozori, da
ta postopek ni možen, saj je vsakršna
sprememba v proračunu rebalans.
Župan je poudaril: »Najprej bomo imeli
predstavitev rebalansa. V razpravi pa
imate svetniki pravico vse spremembe
zavrniti in dodati nove postavke, ki se
vam zdijo potrebne. Mislim, da je prelaganje rebalansa nepotrebno, saj smo
imeli predlog na mizi že pred nekaj časa.
Izgovori, da niste imeli časa za to, ne bodo
držali. Na vas je in vaša dolžnost je, da o
rebalansu razpravljate, poveste, s čim se
strinjate in s čim ne. Imate možnost vse
postavke zavrniti in predlagati nove ter
oblikovati rebalans, kot si želite. Ni ovir za
spremembo, je pa nujno, da se rebalans
sprejme.«
V nadaljevanju je bil rebalans predstavljen s strani Tine Kocijan:
»V osnutku rebalansa, ki ga imate pred
sabo, načrtujemo prihodke v višini
22.574.010 evrov in odhodke v višini
24.959.742 evrov. Z zaključnim računom
smo ugotovili tudi pravilno stanje sredstev na računu v višini 496.297 evrov, in
ga tudi vključujemo v rebalans. Na strani
prihodkov so se spremenili le davčni,
nedavčni ter transferni prihodki. Davčni
prihodki so se znižali za 22.825 evrov,
glede na realizacijo v prvem poletju. Nedavčni za 104.431 evrov. Tu naj omenim
prihodke iz naslova presežka prihodkov
nad odhodki Kraških lekarn. Znižala se je
tudi najemnina komunalne infrastrukture
za vodo v višini 42.858 evrov, ker je bil
podpisan nov aneks. Znižali so se prihodki
iz naslova komunalnih prispevkov ravno
zaradi nižje realizacije v prvem poletju.
Transferni odhodki se znižajo za 517.110
evrov. Velik zalogaj predstavlja finančna
izravnava, ki so nam jo v skladu z zakonom znižali za 102.950 evrov. Znižala pa
so se sredstva Ministrstva za zdravja, za
investicije v zdravju. Znižala so se sred-

stva za vaške domove (Dolnji Zemon in
Koseze) in sredstva Ministrstva za okolje
in prostor za oskrbo pitne vode obale in
Krasa. Dodali pa smo projekt Kindlerjev
park in Muzejska zbirka škoromati, saj
smo pridobili evropska sredstva v okviru
projektov LAS.
Na področju političnega sistema se proračunske postavke znižujejo za 23.270
evrov, in sicer znižajo se sejnine. Na področju razpolaganja z občinskim premoženjem se postavke znižujejo za 524.688
evrov. Na področju lokalne samouprave
pa se v skladu z zakonom o uravnoteženju
javnih financ zniža regres za letni dopust,
jubilejne nagrade ter osnovne plače.
Na področju pridobivanje in distribucija
energetskih se postavke povečujejo
za 29.300 evrov. Glede na programsko
klasifikacijo se je pravilno uvrstilo projekt Daljinsko ogrevanje ter dodalo nov
projekt energetski management: v višini
5.900 evrov, ki je namenjen informiranju
in osveščanju občanov na področju
energetike.
Na področju prometa se postavke povečujejo za 132.676 evrov, na področju gospodarstva se postavke znižajo za 11.448
evrov. Na področju varovanja okolja se
postavke znižujejo za 864.948 evrov. KČN
Podgrad: zniža za 270.000 evrov, sredstva
se prenesejo v 2013.
Na področju prostorskega planiranja in
stanovanjske komunalne dejavnosti se
postavke znižujejo za 206.729 evrov.
Na področju zdravstvenega varstva se
postavke povečujejo za 19.000 evrov.
Prispevki za zdrav. zavarovanje občanov
povečuje za 13.000 evrov zaradi višje realizacije. Na področju kulture in športa se
postavke povečujejo skupno za 208.636
evrov. V Domu na Vidmu načrtujemo
130.000 za ureditev prostorov CSD in
GURS.
Na področju izobraževanja se postavke
povečajo za 98.149 evrov v večini OŠ zaradi ogrevanja, saj je bila sezona kurjenja
nekoliko daljša.
Poleg osnutka pa predlagamo še dve
spremembi, eno ste prejeli na mizo že ob
redni seji v mesecu juliju in se nanaša na
pomotoma izpadle prihodke. Druga pa se
nanaša na Občinski zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov in pa nadaljevanje
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2012
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rušitve kompleksa TOK.«
Župan je odprl razpravo in opozoril
svetnike, da bo šel predlog, v kolikor
predlagatelj spremembe ne bo navedel
tudi postavke, ki se je črta iz rebalansa,
na račun zadolževanja.
Anton Šenkinc je povedal: »Glasoval
bom proti rebalansu proračuna, saj so
bile napake tudi v proračunu 2012 in se
zdaj samo ponavljajo. Že sam odlok ni v
skladu z zakonodajo. Brezmiselno je zdaj
razpravljati, saj bi potreboval tri ure in
ne pet minut. Menim, da je potrebno,
da ga občinska uprava popravi, uskladi z
zakonodajo in ga potem obravnavamo.«
Razprave ni, zato da župan rebalans
proračuna na glasovanje. Prisotnih je
18 svetnikov, od tega jih 10 glasuje proti
sprejetju osnutka o rebalansu. Župan je
opozoril svetnike:
»Svetnike sem opozoril, da imate v svojih
rokah osnutek rebalansa proračuna.
Imate pravico in dolžnost o rebalansu
razpravljati, ga dopolniti in ga spremeniti
tako, kot mislite. Zavračanje nečesa, kar
niti ne poskušate spremeniti, je s strani
svetnikov neodgovorno. Glede na to da
nujno potrebujemo sredstva, prekinjam
današnjo sejo in v roko 10 minut sklicujem izredno sejo na temo rebalansa
proračuna. Še enkrat vas opozarjam, ne
se igrati s premoženjem občanov. Tukaj
ste za to, da poveste, kaj je prav in kaj
narobe. Ne morete pa kar zavrniti nekaj,
kar niste niti poskušali spremeniti. Ne se
igrati z občani, ker če bodo smeti ostale
na ulici, boste za to odgovorni vi.«
Župan je v nadaljevanju sklical 9. izredno
sejo Občinskega sveta na temo rebalansa
proračuna ter ponovno odprl razpravo.
Rok Jenko je povedal: «Ugotavljam, da
večina svetnic in svetnikov meni, da predlagan rebalans ni sprejemljiv, zato smo
glasovali za njegovo zavrnitev, z izjemo
danes predlagane postavke občinski
zbirni center, povečanje sredstev za
80.000 evrov. Občinski upravi in županu
bi predlagal, da rebalans proračuna
spremenijo, tako da predlagajo samo
to spremembo v rebalansu, vse ostale,
ki ste jih predvideli, pa da se predhodno
uskladijo in predebatirajo s svetniškimi
skupinami.«
Župan je povedal, da je potrebno izraziti,
s čim se kdo ne strinja, zato Jenku predlaBISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2012

ga, naj obrazloži, katere spremembe ne
predlaga in zakaj.
Rok Jenko je pojasnil: »Teh pojasnil ne
bom dajal. Povedal sem, da je potrebno
opraviti posvet s svetniškimi skupinami
o vseh proračunskih prerazporeditvah
predhodno. Zato sem glasoval proti sprejetju rebalansa in bom svoje glasovanje
tudi ponovil.«
Župan je nadaljeval: » Tak dialog je neproduktiven. Svetniške skupine so imele vse
poletje čas, da se uskladijo. Svetniške skupine se lahko usklajujejo med sabo, kakor
hočejo, tukaj ni zakonskih opredelitev.«
V nadaljevanju je župan še enkrat opozoril svetnike, da v rebalansu niso vključene
samo investicije, ampak tudi postavke za
ogrevanje osnovnih šol, postavke o občinskem zbirnem centru, in da je potrebno
povedati, kaj svetnike moti. »Ogrevanje
za osnovne šole je v redu, spoštovani
svetniki. Če so druge postavke, ki niso v
redu, imate zdaj priložnost to povedati in
odgovorno o tem odločati.«
Barbara Kogovšek je razložila: »Rezultat
današnjega glasovanja ni posledica kakšnih naših igric, vendar je bilo v zadnjih
14 dnevih s strani občinske uprave na
določene svetnike izvršen psihičen pritisk, zato mislim, da je rezultat glasovanja
takšen, kot je. Glede na to da smo bili
določeni svetniki in naši družinski člani
ustrahovani. Mislim, da je to skrajno neprimerno in zato danes nisem sposobna
glasovati. Ne pravim, da je rebalans proračuna slabo pripravljen, so dobre stvari
in so slabe stvari. Sama imam tudi dva
predloga, ki pa jih danes ne bom podala,
ker se s takim načinom dela v občinskem
svetu ne strinjam … Zaradi tega manjkajo
danes tudi nekateri svetniki in je zaradi
takega odnosa je danes en svetnik na
urgenci.«
Na njene obtožbe se je odzval župan, ki
je svetnico pozval, naj javno razkrinka,
kdo in kako naj bi nanjo pritiskal. »Imam
občutek, da gre za obtožbe na moj račun,
zato vztrajam, da se zadeva razčisti … V
kolikor kdorkoli ocenjuje, da sem mu storil kaj nezakonitega in se čuti ogroženega,
obstajajo za to ustrezni organi pregona. V
kolikor to nisem jaz, potem povejte, kdo
je to. Kajti če obtožuješ brez obrazložitve,
si lažnivka.«
Nadaljnjih izjav Kogovškova ni imela, ji je
pa župan odvrnil: » Ali je možnost, da si

postavila kakšne zahteve, ki jih nisi dobila
in zato za kazen blatiš občinsko upravo in
župana?«
Podobno je razmišljal tudi podžupan
Vojko Tomšič, ki je svetnike razdelil na tri
tipe: »Na tiste, ki želimo delati v skladu
s programi, zaradi katerih so nam volivci
podelili mandat, in tiste, ki so absolutno
proti vsaki zadevi. Na žalost pa imamo še
zelo veliko trgovcev, ki postavljajo kopico
pogojev za osebne koristi in koristi svojih
družinskih članov ali lokalnih skupnosti,
iz katerih prihajajo. Te pogoje postavljajo
v zameno za podporo rebalansu. Ne
zanimajo pa jih ljudje v tej občini.«
Tomšič je pozval svetnice in svetnike, da
v kolikor ne najdejo skupnega dialoga,
občinski svet razpustijo in razpišejo
predčasne volitve. Vendar je njegov poziv
ostal brez odziva.
Kljub nenehnemu opozarjanju župana, da
je treba povedati, katere postavke niso
primerne za izvajanje in katere postavke
je treba izločiti iz proračuna oz. predlagati
nove postavke, so bili svetniki tiho.
Rudolf Celin je dejal: »Ta debata me
spominja na analogijo iz državnega
zbora. Ne vem, kaj nas je prijelo, da
smo vsi srečni, da stvar ne gre. Če so
določeni svetniki jezni na župana iz ne
vem kakšnih razlogov, to ni metoda dela,
da se na tem segmentu te stvari rešujejo.
Tukaj se prizadene področja, ki si tega ne
zaslužijo.«
Primož Rojc je rekel: »Predlagal bi, da
se ta seja prekine in se na naslednji seji
upoštevajo predlogi svetniških skupin,
ki jih lahko pripravimo v enem tednu.
Govoriti, da delamo škodo otrokom zato,
ker nočemo sprejeti rebalansa, je krivično, saj zime še ni, in tudi če sprejmemo
rebalans čez dva tedna, ne bo nič narobe.
Razumem podpornike rebalansa, ki so
dobili preplastitve, vaške domove. Ostale
krajevne skupnosti se pa zanemarjajo.«
Župan je še povedal: »Zdaj, danes in tukaj
imaš možnost, da poveš predlog za svojo
vas. To možnost imaš in drugi lahko to potrdijo. Ne govoriti, da priložnosti ni. Imeli
ste dva meseca časa, da se uskladite, in
zdaj potrebujete še dva tedna časa. To je
čisto zavlačevanje in oviranje dela.«
Ker ni bilo nadaljnje razprave, je dal župan sklep na glasovanje. Od 19 prisotnih
svetnikov je 10 glasovalo proti sprejetju
osnutka o rebalansu proračuna.

BIOPLINARNA ILIRSKA BISTRICA
Na 10. izredni seji Občinskega sveta
Občine Ilirska Bistrica, ki je potekala
13. 9. 2012, so svetniki obravnavali
problematiko delovanja Bioplinarne
Ilirska Bistrica. Kot je pojasnil župan, je
občinska uprava v zadnjem času prejela
večje število pritožb prebivalcev Ilirske
Bistrice na smrad, ki se širi z območja
bioplinarne. Številni prebivalci pa so se
same seje tudi udeležili. Na sejo so bili
povabljeni tudi predsednik bioplinarne
g. Zmazek, predstavniki inšpekcije
za okolje in prostor in predstavnika
civilne iniciative.

da se voda danes bioplinarni zapre.
Danes pa sem prejel tudi telefonski
klic komandirja policijske postaje, ki je
dobil opozorilo s strani bioplinarne, da
lahko zaradi našega dejanja pride tudi
do eksplozije v bioplinarni in če prevzemam odgovornost za to dejanje. Naj
povem, da na takšne pritiske ne bom
pristal. Če bioplinarna nima sredstev
za obratovanje, je po mojem mnenju
zelo nevaren objekt, in mislim, da rok
zaprtja ni 4 mesece, kot so ga dobili s
strani gradbenega inšpektorja, ampak
je rok zaprtja takoj, če je ta objekt tako
nevaren, kot je razvidno iz današnjega

OBČINSKI ODMEVI

Župan je povedal: »Bioplinarna je last
Bio future, d. o. o. Samo podjetje je
registrirano v Sloveniji, s tem da je
lastnik zunanji kapital, podjetje iz Amsterdama. Pri podatkih, ki so razvidni
z interneta, je Bio futura od drugega
meseca letošnjega leta v blokadi in ne
more plačevati svojih obveznosti. Ugotovil sem, da Bio futura naši komunali
ne plačuje vode in da komunala odvaža
pregnito blato na naše odlagališče. Od
direktorja komunala sem zahteval, naj
opozori bioplinarno, da mora poravnati
zapadle dolgove v višini 80.000 evrov.
Prvi del 50.000 evrov je poravnalo
podjetje Knovaste, d. o. o., iz Ljubljane,
ostalih 28.000 pa do danes še ni bilo
poravnano. Na osnovi moje intervencije je direktor komunale naročil,
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podatka s policijske postaje.«
Župan je poudaril, da je po poizvedovanju ugotovil, da Bio futura v Ilirski
Bistrici ni tujek, ampak ima z nekaterimi poslovnimi subjekti tudi poslovne
odnose. Zanimiv pa je tudi podatek,
da je Bio Futura poslovala s kliničnim
centrom do leta 2011, v letu 2012 pa
po zaprtju računa Bio future, klinični
center sodeluje s podjetjem Knovaste,
d. o. o. Podjetje, ki nima nobenega
zaposlenega, je s kliničnim centrom
ustvarilo za 108.000 evrov prometa.
S tem podjetjem pa je 18.000 evrov
ustvaril tudi zavod za transfuzijo.
Župan je dodal: »V letošnjem letu
smo imeli ogromno pritožb občanov
glede smradu. Te pritožbe so bile na
začetku stihijske, potem pa so se občani organizirali in s klici na center 112
tudi opozorili na svojo stisko. Dežurni
operaterji so mi sporočili vse pritožbe.
Iz klicev lahko razberem, da so bili klici
iz različnih ulic in ob istem času, na podlagi česar lahko sklepam, da se ljudje
niso predhodno dogovarjali, ampak
so klicali, ker so čutili smrad. Večkrat
sem prosil inšpekcijske službe in druge
organe, da ugotovijo, od kod ta smrad
prihaja. V lanskemu letu smo imeli blokado komunalne čistilne naprave, vzrok
je bil zelo velika količina neznanega
blata, ki je pritekla v čistilno napravo
in ustavila delovanje. V tem primeru so
ukrepali tudi ustrezni organi pregona,
kriminalisti vendar storilca niso našli.
4. 9. 2012 je ponovno prišlo do težav
pri delovanju naše čistilne naprave
zaradi velikih količin blata. Tokrat se je
komunalno podjetje odzvalo drugače.
Ugotovili so, da tekočina prihaja iz jaška
za bioplinarno. Poklicali so dežurnega
bioplinarne, vendar se v doglednem
času ni odzval. Zato so sami vstopili
in ugotovili, da na jašku v bioplinarni
odteka ta tekočina.«
Igor Zmazek je pojasnil: »Tisti, ki me
niste še spoznali, me zdaj poznate kot
človeka, ki onesnažuje okolje in »motovili« s podjetji, s tem da sem nekdo,
ki z napol mafijskimi prijemi s polovico
Ilirske Bistrice pere denar oz. ne vem,
kaj je hotel župan s temi povezavami
povedati. Kar zadeva podjetij, ki ste
jih omenili: Bio futura je res blokirana,
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2012

mislim, da bomo kmalu prišli iz blokade.
Blokirana pa je zato, ker toliko težav, kot
smo jih imeli tukaj, jih najbrž nihče ni
pričakoval in za katere bo moral nekdo
plačati. Prosil bi, g. župan, da če se greste tako ilustracijo, da mene naslednjič
izvzamete, saj je obtoževanje brez kakršne koli podlage neprimerno. Drugič
takih izjav ne bom poslušal, ampak bom
vstal in odšel! Že na prvem sestanku
sem g. županu razložil, da bioplinarna
ne bo imela negativnih vplivov na okolje
in jih tudi nima. Zdaj smo našteli že 30
pregledov različnih inšpekcijskih služb,
ki niso ugotovile niti ene kršitve zakona.
Mi smo tukaj, da skrbimo za okolje! Mi
smo tukaj, da odpadke (hrana s pretečenim rokom) spravimo v tako stanje,

da iz tega pridobimo bioplin in med
zalagamo tri četrtine Ilirske Bistrice z
obnovljivim virom, ki se mu reče elektrika. Kar zadeva izpuste v okolje, nima
bioplinarna prav nobenega vpliva. Edini
problem, ki se kdaj pa kdaj pojavlja, je
smrad, ki se ga zavoha, ko se pripelje
odpadke, sredi največje vročine, ampak
ne v taki meri, kot ljudje govorijo. Kar
zadeva plačevanja računov in tega, da
bo bioplinarna eksplodirala, je navadna
bedarija. Poklical sem policijo zato, ker
so zaprli tudi hidrante, kar pa je nevarna
zadeva. Račune sem plačal sam, preko
mojih povezanih podjetij, kar se vas ne
tiče.«
Župan je dodal: »G. Zmazek, če ne boste
nehali lagati, vam bom vzel besedo.

Ilirska Bistrica dajala zastonj vodo, da
boste lahko vi smradili, ste se zmotili.«
G. Zmazek pa je kljub navedenim
obtožbam stvari zanikal in trdil, da ne
izliva popolnoma ničesar v kanalizacijo.
G. Batista ga je ob tem opozoril na občinsko sejo leta 2005, kjer je g. Zmazek
predstavil svojo investicijo, na kateri
je zatrdil, da bioplinarna ne bo imela
nobenih vplivov na okolje, saj celoten
proces poteka v zaprtem sistemu, zato
neprijetnih vonjav iz tega postopka
ne bo, prav tako pa ne bodo nastajale
odpadne tehnološke vode. Voda, ki bo
nastajala, pa bo tako čista, da se jo bo
spuščalo v naravno okolje, blato pa tako
obdelano, da bo lahko uporabljeno za
gnojenje kmetijskih površin.
Igor Batista je pripomnil: »G.Zmazek,
te vaše trditve ne držijo. Žalosten sem,
ker nas vlečete za nos. Sam sem se
prepričal, da vi onesnažujete okolje,
in sicer vodo, ki jo spuščate v kanalizacijsko omrežje, je gosta in temno
rjave barve; blato, ki je skladiščeno
v velikih količinah v naravnem okolju
in za katerega imate prepoved, da se
ga odlaga na kmetijsko površino, je na
prostem in škoduje okolju. Bazena, ki ga
imate, ne obvladujete tehnološko, ker
se vam zgodi, da prelije in z izpiranjem
prelitih količin onesnažujete meteorno
kanalizacijo. To so dejstva, ki jih poznam
in za katerimi stojim. Če s tem niste
seznanjeni, to pomeni, da ne nadzirate
tehnologije v bioplinarni.«
Kljub navedenim dejstvom pa je g.
Zmazek še vedno trdil, da je blato
dehidrirano, nima nobenih vplivov
na okolje in je primerno za gnojenje
kmetijskih površin. Inšpekcijska služba
iz ministrstva za kmetijstvo in okolje pa
je zatrdila, da je z odlokom neomejena
uporaba tega blata prepovedana.
Igor Zmazek je dejal: »Samo iz bioplinarne, niti teoretično takšne vonjave
ne morejo prihajati. Predlagam, da
poiščemo neodvisno organizacijo, ki
bo po mestu nastavila profesionalne
»snifferje«(vohače), pa bomo videli
kdaj, kje in komu kaj smrdi.«
Župan je odgovoril: »Poglejte, koliko
ljudi je danes prišlo sem, zato ker jim
smrdi. Če vi trdite, da ne smrdi, je očitno, da vas v Ilirski Bistrici ni. Dejstvo
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2012
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Rekli ste: »Tri četrtine Ilirske Bistrice
zalagam z energijo.« Vi imate generator
močan en MW in s tem ne pokrijete niti
ene ulice. Torej laž. Pravite, da inšpekcije niso ugotovile nezakonitosti, pregnito
blato, ki ga imate na dvorišču, ne smete
prodajati, ker ni primerno, torej lažete,
da ni nezakonitosti. Meni ste večkrat
zatrdili, da ni izliva iz vaših objektov v
kanalizacijo, dobili so vas, da izlivate
v kanalizacijo in delate škodo občini.
Rekli ste, da bi lahko s pomočjo vašega
podjetja ogrevali bazen. Vaš generator
je močan en MW in s tem ne morete
ogrevati bazena. Rekli ste, da ni prav, da
smo vam izklopili vodo, g. Zmazek, kot
direktor ste dolžni svoje stroške pokrivati, in če ste mislili, da vam bo Občina
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je, da smrdi in da smrdi iz bioplinarne.
To so dejstva.«
Ivan Simčič je opozoril tudi na neplačevanje socialnih prispevkov za delavce
bioplinarne, že od leta 2011, kar je g.
Zmazek opravičil z blokado Bio future.
Egor Zevnik (predstavnik civilne iniciative): «Upam si trditi, da so bili svetniki
s strani investitorja zavedeni in pomanjkljive informacije so pripeljale do
podpore načrta bioplinarne. Prepričani
smo, da bi se danes občinski svetniki
odločili drugače, saj so negativne
posledice na okolje jasno prepoznane.
Prišlo je do izlivanja v reko Reko, čudnih
odgovorov državnih institucij, govori
se tudi o eksploziji v bioplinarni, ki je
na srečo minila brez večje škode in ne
nazadnje je tukaj vedno prisoten smrad,
ki znižuje kakovost življenja ljudi, jim ne
omogoča zračenja prostorov, gibanja
na prostem, omejuje spanec in uničuje
zdravje. Gre za številne občane (okrog
2000), ki so bolj ali manj prizadeti zaradi
stalnega smradu. Ne zanima nas, kako
si državne institucije delijo pristojnosti,
kako si inšpekcijske službe razlagajo zakone, nas zanima čisto okolje in zdravje
občanov.«
S trditvijo, da smradu ni, se ni strinjal
niti podžupan Vojko Tomšič, ki je na
predlog g. Zmazka, da se najame profesionalno organizacijo, ki bi ugotovila
smrad, odgovoril da je 4.500 meščanov,
ki jim smrdi, zadosten dokaz. Predlagal
pa je, da se bioplinarno v takšni obliki,
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2012

kot je, zapre. Tudi drugi podžupan
Dušan Grbec je na trditve, da ne smrdi,
odreagiral z zanikanjem, saj sam dela v
neposredni bližini bioplinarne.
Dušan Grbec je pojasnil: «Skrajno neodgovorno je od vas, g. Zmazek, da trdite,
da ne smrdi. Pričakujem, da boste povedali, kako boste reševali situacijo, kako
se bo zadevo sankcioniralo, priznali, da
smrdi, in speljali zadevo do konca.«
Kljub vsem obtožbam pa je g. Zmazek
še vedno trdil, da ne smrdi.
Župan je še povedal: »Pri bioplinarni je
zelo težko ugotoviti, kateri inšpektor je za
kaj pristojen. Zato sem sklical to sejo, da
pokažemo javnosti, da se Občina Ilirska Bistrica ne strinja z delovanjem te naprave in

Agrocenter ŽABOVCA

da naslovimo na Ministrstvo za kmetijstvo
in okolje dopis, s katerim bomo kot občani
zahtevali, da ta problem uredi.«
Občinski sklep, ki pravi, da zaradi neizpolnjevanja danih zavez in obljub ter
nevzdržnih življenjskih razmer v Občini
Ilirska Bistrica preklicuje soglasje za delovanje bioplinske naprave Bioplinarne
Ilirska Bistrica in zahteva, da Bio futura,
d. o. o, takoj preneha z obratovanjem
bioplinske naprave, ter da se Bio futuri
uporabno dovoljenje ne izda, ta sklep
se posreduje pristojnim organom z
zahtevo k takojšnjemu ukrepanju, je
bil sprejet z 19 glasovi za in nobenim
proti. En član občinskega sveta pa ni
glasoval. III
Podgrajska 14, ILIRSKA BISTRICA; tel.št.: 05/ 7118 180

104€

JE
VRES
TRAJ

6,90€

1 ,99€

AKUMULATOR TOPLA
12V100AH, D+

3L

30€

OLMAFREEZE 100

N ICE

ˇ
Hladilna tekocinaantifriz

0, €
99

NTEM
KRIZA

E

5,99€

10 L

OLMA TRANSHYDRO 85W
Univerzalno olje

MACEHE

0,40€
Ugodna ponudba velja od 11.09.2012 do 31.10.2012 oz. do razprodaje zalog.
Vse cene so v EUR in vsebujejo DDV.

30 €
10 L

OLMA OLMALINE SHPD 15W40
Motorno olje visoke zmogljivosti
za diesel motorje
Ugodna ponudba velja od 05.10.2012 do 05.11.2012 oz. do razprodaje zalog.
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Izjava za javnost
Na dnevnem redu 13. seje Občinskega sveta Občine Ilirska
Bistrica, ki je potekala 5.7.2012, je bil tudi rebalans proračuna za leto 2012. Ker je bila seja prekinjena, sem sklical
nadaljevanje seje 6.9.2012. Svetniki so imeli za uskladitev
vsebine osnutka rebalansa, poleg zakonsko določenega
roka, na razpolago še dodatna dva meseca časa. V rebalansu sem kot župan predlagal, da se iz proračunskih
postavk, kjer denarja ne bomo mogli porabiti, dodatna
sredstva zagotovi in vključi v proračun za postavke, katerih
brez dodatnih sredstev ne bomo mogli realizirati, so pa
po mojem mnenju za občane pomembne. Navajam samo
najpomembnejše:
1. Projektna dokumentacija za izgradnjo vrtca
Ilirska Bistrica 76.400 €,
2. Dodatne investicije v šole 143.680 €
3. Dodatna sredstva za ogrevanja šol 32.652 €
4. Rekonstrukcija potoka Bistrica 180.000 €
(od tega 80.000 € državnih sredstev),
5. Preplastitev lokalne cesta Davor – Podstenje 48.000 €,

6. Ureditev Kindlerjevega parka 53.792 € ( od tega 38.000
€ evropskih sredstev),
7. Muzejska zbirka brkinskih škoromatov Podgrad 29.000
€ evropskih sredstev,
Predlagal sem približno sedemdeset sprememb. Naloga
svetnikov je bila, da ocenijo, kateri moji predlogi so dobri, katere od mojih predlogov ni potrebno upoštevati,
oziroma, da predstavijo svoje predloge, ki bi jih lahko
vključili v proračun. Vendar so svetniki Anton Šenkinc,
Vojko Mihelj, Tjaša Logar Vrh (Lista neodvisnih občanov
krajevnih skupnosti), Sonja Koren Čeligoj, Danica Novak
Jurač (Desus), Zdravko Kirn, Primož Rojc(neodvisna list
Skupaj naprej), Rok Jenko, Ivo Tijan (Mladi forum Šajeta)
in prestopnica Barbara Kogovšek (SD), brez razprave
ugotovili, da je vse, kar sem predlagal slabo. Barbara je
mimogrede malo »popljuvala«, potem so si malo ploskali,
»pobasali« sejnino in odšli v picerijo na kavo. In z njimi je
»splavalo po vodi« tudi 147.000 € dodatno pridobljenih
sredstev za občinski proračun.
Občina Ilirska Bistrica
Emil Rojc, župan

Prebivalci Ilirske Bistrice in okolice že nekaj
let živimo v smradu, ki se širi iz Bioplinarne
Ilirska Bistrica v lasti podjetja Bio Futura
d.o.o. iz Trzina. V času poskusnega obratovanja bioplinarne, ki je poteklo 6. 6. 2012,
se je izkazalo, da dane zaveze in obljube,
na osnovi katerih je bioplinarna dobila
soglasje za delovanje, niso bile izpolnjene.
Iz bioplinarne se redno širi smrad, ki občutno zmanjšuje kvaliteto bivanja, prekinja
nočni spanec, onemogoča zračenje bivalnih
prostorov in spanje pri odprtih oknih,
potrebno je ponovno pranje opranega
perila, nekateri ljudje imajo zaradi smradu
zdravstvene težave (bruhanje, slabost,
glavobol), preprečuje zdravo rekreacijo na
športnih objektih, uničuje posel, znižuje
vrednost nepremičnin in zmanjšuje zaupanje v pristojne službe, ki izvajajo nadzor
nad ustreznim delovanjem bioplinarne.

Poleg smradu bioplinarna onesnažuje Reko
z izlivanjem digesterskega odpadka, zaradi
izliva omenjenega tekočega odpadka v
kanalizacijo je večkrat prišlo tudi do zastoja
delovanja Centralne čistilne naprave.
Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na
10. izredni seji, 13. 9. 2012, sprejel sklep:
»Občinski svet Občine Ilirska Bistrica
zaradi neizpolnjevanja danih zavez in
obljub ter nevzdržnih življenjskih razmer v
občini Ilirska Bistrica preklicuje soglasje za
delovanje bioplinske naprave (bioplinarne)
Ilirska Bistrica v občini Ilirska Bistrica in
zahteva, da Bio Futura d.o.o. takoj preneha z obratovanjem bioplinske naprave
(bioplinarne) Ilirska Bistrica ter da se Bio
Futuri d.o.o. uporabno dovoljenje ne izda.
Ta sklep se posreduje pristojnim organom
z zahtevo po takojšnjem ukrepanju, ki bo
zagotovilo takojšnje prenehanje delovanja

bioplinske naprave (bioplinarne) Ilirska
Bistrica. Ta sklep stopi v veljavo takoj.«
Bioplinarna Ilirska Bistrica krši ustavno
pravico prebivalcev občine Ilirska Bistrica do
čistega in zdravega okolja, zato s podpisom:
1. Podpiram zgoraj zapisani sklep občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki
je bil sprejet na 10. izredni seji, 13. 9.
2012, in prizadevanja Civilne iniciative
Nove ideje po takojšnjem prenehanju
obratovanja Bioplinarne Ilirska Bistrica
in njenem zaprtju;
2. Od pristojnih občinskih in državnih
služb zahtevam takojšnje ukrepanje,
da do izdaje uporabnega dovoljenja za
Bioplinarno Ilirska Bistrica ne pride;
3. Od pristojnih služb zahtevam takojšnje
ukrepanje, ki bo zagotovilo takojšnje
prenehanje obratovanja Bioplinarne
Ilirska Bistrica in njeno zaprtje.
CI Nove ideje

Zbiranje peticije se prične naslednji dan po izidu Bistriških Odmevov. Podpisani obrazci peticije se sprejemajo po pošti ali osebno
v času poslovnega časa, in sicer v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica na Bazoviški cesti 14, levo, pisarna št. 2 in to vsak dan,
razen sobot in nedelj, od 8.00 do 14.30, ob sredah od 8.00 do 17.00.
Peticijo bo moč podpisati tudi ob različnih drugih priložnostih in na drugih mestih, o čemer boste sproti obveščeni preko sredstev
javnega obveščanja in spletne strani Novih idej.
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2012
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PETICIJA ZA ZAPRTJE BIOPLINARNE ILIRSKA BISTRICA
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PETICIJA za zaprtje Bioplinarne Ilirska Bistrica
Ime in priimek (velike tiskane črke)

Datum rojstva
Naslov stalnega bivališča (ulica, hiš. št., kraj, občina)

Kraj in datum podpisa				

Podpis

PETICIJA za zaprtje Bioplinarne Ilirska Bistrica
Ime in priimek (velike tiskane črke)

Datum rojstva
Naslov stalnega bivališča (ulica, hiš. št., kraj, občina)

Kraj in datum podpisa				

Podpis

PETICIJA za zaprtje Bioplinarne Ilirska Bistrica
Ime in priimek (velike tiskane črke)

Datum rojstva
Naslov stalnega bivališča (ulica, hiš. št., kraj, občina)

Kraj in datum podpisa				

Podpis
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PETICIJA za zaprtje Bioplinarne Ilirska Bistrica
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Ime in priimek (velike tiskane črke)

Datum rojstva
Naslov stalnega bivališča (ulica, hiš. št., kraj, občina)

Kraj in datum podpisa				
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Podpis

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica na podlagi 34. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Ur. objave Primorskih novic št. 18/95,
18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik št. 04/06, 30.6.2006), Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za
leto 2012 (Uradni list RS, št. 108/2011, z dne 29.12.2011), Pravilnika za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska
Bistrica (Uradni list RS, št. 13/2008, z dne 05.02.2008), objavlja

Predmet razpisa je:
1. Sofinanciranje izvedbe prireditev v občini Ilirska Bistrica v okviru občinskega meseca kulture, v katerem je zajeto tudi praznovanje
slovenskega kulturnega praznika v letu 2013.
Občina Ilirska Bistrica bo sofinancirala izvedbo prireditev do višine 3.204 EUR.
2. Pogoji za prijavo:
Na razpis se lahko prijavijo:
- kulturna društva,
- ostala društva in zavodi, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano kulturno dejavnost,
- zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva,
- javni skladi s področja kulturnih dejavnosti,
- samostojni kulturni ustvarjalci, katerih dosedanje delo potrjujejo javno priznani uspehi oziroma so na enem od opisanih področij ustvarili
zaključen projekt,
- pogoj je tudi korektno sodelovanje z Občino Ilirska Bistrica v obdobju zadnjih 3 let.
Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi pogoje iz 5. člena Pravilnika za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska
Bistrica.
Izbrani izvajalci kulturnega programa po tem razpisu so dolžni pri izvedbi prireditve:
- na vabilih, plakatih, oglaševanju in drugem obveščanju ter informiranju javnosti uporabiti logotip Občine Ilirska Bistrica v skladu z Odlokom
o grbu in zastavi Občine Ilirska Bistrica ter celostni podobi Občine Ilirska Bistrica oziroma navesti, da je prireditev sofinancirala Občina
Ilirska Bistrica.
- Občini Ilirska Bistrica izročiti po tri (3) izvode izdanih publikacij v zvezi s prireditvijo (plakati, vabila, brošure, knjige ter ostale tiskovine)
za potrebe domoznanskega oddelka Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica.
3. Merila za ocenjevanje predlogov so:
- program, kakovost in obseg prireditve,
- višina predvidenega sofinanciranja.
4. Navodila za izdelavo prijav:
Prijavitelj mora izdelati prijavo v slovenskem jeziku, program mora biti ovrednoten v EUR.
Prijavitelje se naproša, da predložijo izpolnjeno dokumentacijo, zloženo po naslednjem vrstnem redu:
1 – izpolnjeno in podpisano prijavo na javni razpis, iz katere so razvidni zahtevani podatki (osnovni podatki o prijavitelju, predstavitev
prireditve, reference prijavitelja, finančna konstrukcija prireditve in viri financiranja),
2 – podpisano izjavo o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega razpisa,
3 – izpolnjeno in podpisano pogodbo.
Razpisna dokumentacija je prijaviteljem na voljo na spletni strani www.ilirska-bistrica.si ali v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica v času
uradnih ur. Izjavo o izpolnjevanju pogojev in vse dokumente, ki jih je v prijavni dokumentaciji potrebno podpisati, izpolni in podpiše oseba,
zakoniti zastopnik, ali oseba, ki se v dokumentaciji izkaže s priloženim pooblastilom zakonitega zastopnika.
5. Način in rok za oddajo prijav:
Pisne prijave naj prijavitelji oddajo v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
Na ovojnici naj prijavitelj navede pripis »JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV 2013 – MESEC KULTURE – NE ODPIRAJ«. Na ovojnici
(hrbtna stran) mora biti označen naslov prijavitelja.
Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele do 12.11.2012 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. Prijave,
ki bodo prispele po roku za oddajo prijav, bodo zapečatene vrnjene prijavitelju.
6. Odpiranje prijav
Odpiranje prijav bo predvidoma 13.11.2012. Odpiranje prijav ni javno. Predloge bo ovrednotila petčlanska komisija, ki jo imenuje župan
Občine Ilirska Bistrica. Predlagatelji bodo o izbiri obveščeni predvidoma v roku 30 dni od odpiranja prijav in izbrani prijavitelj pozvan k
sklenitvi pogodbe.
Podrobnejše informacije so na voljo pri Eriki Vrh, tel. 05 7112 333.
Številka: 410-189/2012
Datum: 25.09.2012

								
					

ŽUPAN
Emil Rojc
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2012
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JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE IZVEDBE
PRIREDITEV V OBČINI ILIRSKA BISTRICA V OKVIRU OBČINSKEGA MESECA
KULTURE V LETU 2013
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METEORNE VODE
V današnjem času naravo pestijo vse večje posledice podnebnih
sprememb, ki jih ljudje iz dneva v dan bolj občutimo in te so:
dolgotrajne suše, velike temperaturne razlike in ogromne količine
padavin v kratkem času nam povedo, da moramo nekaj storiti
oziroma ukrepati.

OBČINSKI ODMEVI

Pa naj si bo to zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v ozračje,
večanje poudarka na obnovljivih virih energije, povečevanje izkoristka naravnih potencialov (veter, sonce, voda) in po mojem mnenju bistveno povečevanje vlaganja v komunalno infrastrukturo. Pri
tej točki moram poudariti meteorne, oziroma hudourniške vode.
Na tem področju je storjenega zelo malo. Ravno ta dejavnik je
eden izmed perečih in bi nas vsekakor moral skrbeti in opominjati,
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ker so posledice lahko katastrofalne. Predvsem ob močnejšem
deževju te vode nanesejo ogromne količine blata, vejevja, listja in
kamenja ter tako povzročijo zamašitev odtokov; deroča voda pa
vemo kakšno moč ima.
Če v prihodnosti ne bomo naredili nekega koraka naprej v tej smeri,
nas lahko doleti Italija, ko so pred leti severni in nekaj centralnega
dela te države, prizadele silovite padavine, ki so za seboj pustile
ogromno materialne škode. Hkrati pa so bile opozorilo, da je s
področja infrastrukture potrebno takojšnje ukrepanje.
Alarm narave že zvoni. Ljudje ga ne slišimo ali pa ga nočemo slišati.
Če ne bo nekega napredka v relativno kratkem času, ta alarm ne
bo več zvonil. Takrat bo že prepozno. III Ing. Patrik Tomšič

POZIV

OGLED GRADU PREM

Občina Ilirska Bistrica poziva oškodovance, ki so utrpeli škodo
zaradi posledic letošnje suše, da lahko do 12. oktobra 2012
prijavijo škodo v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih,
povzročeno po naravni nesreči – suši.
Prijavo lahko oddate vsak delovni dan med 8.00 in 14.00 uro,
ob sredah med 8.00 in 16.30 uro, do vključno petka, dne 12.
oktobra 2012, na Občini Ilirska Bistrica, v mali sejni sobi.
Ob prijavi škode mora prijavitelj obvezno predložiti naslednje
podatke:
1. Ime in priimek lastnika ali najemnika oziroma nosilca
kmetijskega gospodarstva,
2. Naslov nosilca
3. Davčna številka
4. KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev, če KMG-MID ni urejen, ni upravičen do državne pomoči
5. Vrsta kulture
6. Odstotek poškodovanosti
7. Površina poškodovanosti v arih
8. Površina poškodovane kulture v posameznem GERK-u
9. Številko transakcijskega računa
Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko:
05/ 71 12 315 ali pišete na elektronsko pošto:
tanja.sajina@ilirska-bistrica.si

Grad Prem in Kettejeva spominska soba sta za
obiskovalce odprta vse vikende in praznike od
13.00 do 19.00 ure.

OBVESTILO

Dom starejših občanov Ilirska Bistrica

Dne 28.9.2012 je bil v UR.L. objavljen
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v
Občini Ilirska Bistrica v letu 2012.
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(ostale dni po predhodnem dogovoru)

Za informacije v zvezi z ogledi gradu Prem
pokličite:
051/674 352 grad Prem
041/ 307 354 ( v času ko je TIC na gradu Prem zaprt)
Vljudno vabljeni!

ODDA V NAJEM
BIFFE z vso pripadajočo gostinsko opremo in možnostjo
souporabe dodatnih prostorov (terasa, toaletni prostori).
Najemni prostori se nahajajo v pritličju glavne stavbe
na naslovu Kidričeva 15, Il. Bistrica.
(Dejavnost je primerna za kakšnega upokojenega natakarja).
Dodatne informacije nudimo po telefonu številka
05 714 08 12 v obdobju od 10. do 12. oktobra v dopoldanskem času.

Zaradi napadov na domače živali so
ljudje stoletja preganjali velike zveri,
kar je pripeljalo do ohranitve zgolj
zdesetkanih ostankov njihovih nekdanjih populacij na določenih območjih.
Zmanjšanje števila konfliktov med
velikimi zvermi in rejci drobnice je torej
zelo pomemben pogoj za ohranitev
teh zavarovanih živalskih vrst, hkrati
pa bo ugodno vplival na razvoj živinoreje. Najboljši način za preprečevanje
napadov na domače živali je pravilno
gospodarjenje s čredami, ki ne smejo
nikoli ostati brez nadzora. To zagotavlja
kombinacija različnih ukrepov: uporaba
ograj, prenočevanje v oborah za živali,
uporaba pastirskih psov in psov čuvajev
ter pastirski nadzor.
Poznamo dva tipa ograj s prisotnostjo
električnega toka: fiksne in mobilne.
Fiksne ograje so finančno upravičene na
pašnikih, kjer nameravano izvajati pašo
daljši čas. Običajno uporabimo lesene
stebričke in kovinsko žico. Slabost tega
tipa je v tem, da je težko postaviti ustrezno visoko ograjo, ki zagotavlja varnost
pred zvermi, med vzdrževanjem pa moramo biti zelo pozorni na odpravljanje
šibkih točk.
Pri postavljanju ograje je potrebno
upoštevati 46. člen Pravilnika o varstvu
gozdov, ki prepoveduje »zasekovanje,
lupljenje, zarezovanje, vrtanje, zažiganje
ali drugo poškodovanje drevja in grmovja, razen takrat, ko so ta potrebna zaradi
spremljanja stanja in razvoja gozdov,
gospodarjenja z gozdovi ali znanstveno-raziskovalnega dela«. Fiksne ograje
moramo postaviti tako, da postavljajo
čim manjšo oviro za migracije divjadi.
Ograje s prisotnostjo električnega toka
omogočajo uspešno kontrolo domačih
živali in preprečujejo njihovo uhajanje iz
pašnika, hkrati pa so najboljše sredstvo
za preprečevanje vdora velikih zveri in
divjega prašiča na kmetijske površine.
Za ustrezno varovanje pred napadi so
uporabne tako žičnate elektroograje
kot tudi elektromreže. Pomembna je
predvsem višina ograje (160 cm), pokošenost travne ruše na mestu postavitve
ograje in napetost mreže med količki. V
primeru uporabe žičnatih elektroograj

je pomembno tudi število žic (min 7).
Pri postavljanju moramo paziti, da zaradi
prevelike razdalje med količki spodnja
žica ne poteka previsoko nad zemljo
(maks. 15 cm) in da se ta ne dotika
morebitnih objektov na tleh, kot so na
primer skale. Pozorni moramo biti tudi
na ustrezno ozemljitev, uporabo ustreznih izolatorjev in na pravilno izvedbo
vrat, ki morajo prevajati električni tok.
Ker lahko kot vir energije uporabimo 12
V avtomobilski akumulator oz. sončne
celice je mogoče tako elektromreže kot
tudi elektroograje postaviti tudi na od
naselij oddaljenih pašnikih. Napetost v
žicah nikoli ne sme pasti pod 5000 V. Po
postavitvi mora biti ograja neprestano
pod napetostjo, sicer zverem omogočimo iskanje šibkih točk v ograji.
V okviru projekta SloWolf poskušamo
zato opremiti najbolj prizadete rejce z
ustrezno visokimi mobilnimi električnimi mrežami. Pogoj za dodelitev teh
mrež je, da mora biti drobnica v njih
zaprta vsaj v nočnem času, ko praviloma prihaja do napadov volkov. Z veliko
vloženega truda smo k sodelovanju
pritegnili več rejcev drobnice z območja
pojavljanja volka, pri katerih so se v
preteklosti škode redno pojavljale. Pri
teh rejcih smo pašnike opremili z varovalnim kompletom, ki vključuje visoke
električne mreže (višine 145 ali 170
cm), baterijski pašni aparat, ozemljitev
za pašni aparat in merilec napetosti
toka v električni mreži. 5 kompletov je
bilo financiranih iz sredstev projekta
SloWolf, 2 pa sta bila kupljena iz javnih
sredstev, namenjenih vlaganju v gozdove. V letu 2011 ni prihajalo do škod
pri rejcih, ki so brezplačno dodeljene
električne mreže (višine 145 ali 170 cm)
uporabljali v skladu s priporočili. Rejci

so z učinkovitostjo električnih mrež
zadovoljni, hkrati pa opozarjajo, da postavljanje električnih mrež ter večerno
zapiranje in jutranje spuščanje ovac na
pašnik predstavljata dodatno delo.
V okviru projekta SloWolf promoviramo
tudi varovanje čred s psi čuvaji. Do sedaj
smo izvedli izobraževanje nekaterih
zainteresiranih rejcev drobnice, ki tega
načina varovanja še ne uporabljajo,
a bi ta način varovanja radi vpeljali v
bodoče. Poudarek izobraževanja je bil na
ustreznem ravnanju s psi ter njihovem
uvajanju v čredo. Sedmim lastnikom smo
v letu 2011 donirali mladiče pastirskih
psov. Aktivnosti povezane z doniranjem
in vzgojo pastirskih psov izvajamo v
sodelovanju z Društvom ljubiteljev in
vzrediteljev kraških ovčarjev Slovenije.
Ti prejemnike psov redno obiskujejo,
jih dodatno izobražujejo in jim nudijo
strokovno pomoč pri vzgoji. Na podlagi
izkušenj nekaterih vestnih rejcev v Sloveniji in v tujini pričakujemo, da bo tudi
ta način varovanja uspešen.
V prihodnje bo torej potrebno več
pozornosti nameniti ustreznemu
varovanju drobnice, saj je trenutni
obseg škod, ki ga povzročajo velike
zveri nesprejemljiv tako za lastnike čred
kot tudi za državo. Naše prve izkušnje
z mobilnimi električnimi mrežami kažejo, da bo v prihodnje država morala
več sredstev nameniti za zagotovitev
ustreznih zaščitnih sredstev, lastniki
drobnice pa jih bodo morali redno in
vestno uporabljati. Število škodnih
primerov bo tako bistveno zmanjšano,
država bo prihranila del sredstev, namenjenih za izplačilo škod, povečala pa se
bo tudi toleranca ljudi do velikih zveri.
III Bogdan Magajna, ZGS OE Sežana,
Andrej Sila, ZGS OE Sežana
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GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN TURIZEM
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PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI EKIP PRVE POMOČI,
CIVILNE ZAŠČITE IN RDEČEGA KRIŽA
V soboto, 22. septembra smo člani
ekipe prve pomoči PGD Podgrad, zastopali barve naše občine na regijskem
preverjanju usposobljenosti ekip prve
pomoči, civilne zaščite in rdečega križa,
ki se je odvijalo v Pivki. Znanje smo morali pokazati na štirih delovnih točkah,
množičnem streljanju v stanovanjskem
objektu, delovni nesreči pri obdelavi

lesa, nesreči otrok in novorojenčka na
otroškem igrišču ter prometni nesreči
na parkirišču nakupovalnega središča.
Tekmovanja se je udeležilo devet
ekip iz regije, ekipe iz Slovenj Gradca,
Nove Gorice ter štiri ekipe iz sosednje
Hrvaške pa so tekmovale izven konkurence. Naša ekipa je zasedla končno
sedmo mesto. Z delom na tekmovanju
smo zadovoljni, saj smo vse postopke
opravili brezhibno, potrebno pa bo
delo na sami uigranosti ekipe in poznavanju tekmovalnih pravil, saj smo
v tem segmentu izgubili največ točk.
Razlike med ekipami so bile točkovno
minimalne, tekmovanje pa zanimivo
in poučno. Delo ekipe pa se tukaj ne
konča, saj bomo 6. oktobra sodelovali
na občinski vaji, ki bo potekala v Ilirski
Bistrici. Zahvaljujemo se Luki Špilarju,
predstavniku civilne zaščite Ilirska Bistrica, da nam je omogočil sodelovanje
na tekmovanju in upamo v kvalitetno
sodelovanje tudi v prihodnje.III PGD
Podgrad
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PO POTEH MATIJE GUBCA
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Avgustovski izlet bistriških upokojencev je bil namenjen
spoznavanju davnih dogodkov – kmečkih uporov. Že ogled
Muzeja na prostem v Rogatcu je obiskovalcem ponudil vpogled na nekdanje težaško delo kmetov, nekoč podložnikov
in pozneje svobodnjakov. Vožnja po južnem delu Hrvaškega
Zagorja nudi čudovite poglede na valovit svet, poljane in
gozdove, zlasti pa očarajo številni gradovi in gradiči, izza
obzidja katerih je gospoda krojila usodo tlačanov. Krapinske toplice so le preblisk ugodja nekdaj in danes, a pot
po Gubčevih krajih – »Pot kmečkega upora 1753« – vrne
spomin v tiste čase. V kako majhni in skromni rojstni hišici
Matije Gubca se je snoval veliki slovensko-hrvaški upor, si
je težko zamisliti. Ogromen spomenik Antuna Avgustinčića
nad Gornjo Stubico prepriča o veličini upora.
Muzej Staro selo v Kumrovcu nudi popolno doživetje nekdanjih dni s prizori vsakdanjikov nekdanjih prebivalcev. Priprave
na poroko, poroka, gostija in svati, vsi v naravni velikosti in
opravljeni po starem, skorajda oživijo pred očmi obiskovalcev. Pa še domači obrtniki, kmetiči in kmetice, prvi gasilci,
izdelovalci igrač pa še kdo, ne dovolijo hitrega odhoda. Čas
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si je treba vzeti in jih spoznati. Gotovo najbolj obiskana je
hiša Josipa Broza Tita, osebnosti, katerega monumentalna
razmišljajoča podoba ob njej še vedno pritegne poglede
občudovanja in čudenja. Bil je voditelj velikega formata in
strateg. Kalorije obilne večerje smo pokurili na vzponu po
križevem potu k cerkvi sv. Roka v Šmarju pri Jelšah. Povsod
je lepo, … III FG

FOLKLORNO DRUŠTVO GRADINA JE GOSTOVALO NA SLOVAŠKEM
Naše gostovanje po Slovaškem se je
začelo že lanskega decembra.Takrat
smo se namreč začeli pogovarjati z g.
Lucio Luigifa o nastopu na mednarodnem folklornem festivalu v mestu
Jasenova. Na Slovaškem smo bili v
petek, soboto in nedeljo.
V soboto smo bili gostje župana. Po sprejemu v županovem uradu smo si ogledali
znamenitosti in zanimivosti njihovega
kraja. Glavno dogajanje je bilo v nedeljo.
V dopoldanskih urah smo se odpravili na
stadion. Uredili smo si stojnici, na katerih smo ponujali naše dobrote. S seboj
smo pripeljali čisto pravi »špargert«, pa
ne prazen, kuhali smo namreč »kumpir
u zevnici« z ocvirki, ponudili pa smo tudi
potico in »šnopec«. Naše članice so to
vse lepo aranžirale in pripravile, seveda
niso manjkale slovenska, občinska in
evropska zastava. Bilo je zelo veliko
zanimanja in vrveža okrog stojnice. Razdelili smo vse letake in zemljevide naše
občine in ves propagandni material, ki
smo ga prinesli s seboj. Vzbudili smo
veliko zanimanja in mislim, da bo polovica Slovakov prepoznala našo občino,
ko se bo peljala proti morju na Hrvaško.
Festival se je odvijal vse popoldne, kajti
bilo je mnogo nastopajočih; poleg nas so
kot gostje iz tujine nastopile še folklorne
skupine iz Madžarske, Ukrajine in Poljske
ter številne domače folklorne skupine.
Naša folklorna skupina se je na festivalu

predstavila v bistriških nošah s spletom
»Gremo po kolač« in v tržaških nošah in
spletom »Stu ledi«, pa tudi Povle se je
pripeljal z »biciklom«. Občinstvo nas je
nagradilo z velikim aplavzom. Srce nam
je igralo, ko smo se v bistriških nošah
sprehajali po stadionu in si vsepovsod
slišal besedi Slovenija in Ilirska Bistrica,
takrat smo pozabili na vse težave in
dolgo pot, ki je bila pred nami. Pozno
ponoči smo se poslovili od prečudovitih
gostiteljev in se odpravili proti domu z
obljubo, da se vidimo decembra v Sloveniji. Vsega tega ne bi zmogli, če ne bi
imeli velike moralne podpore gospoda
župana Emila Rojca. Zelo nam je bilo žal,
da se zaradi nepredvidenih dogodkov ni
udeležil tega srečanja predstavnik naše
občine. Zahvaljujemo se gospodu županu
in občini Ilirska Bistrica za finančno pomoč, MERKANT il, d. o. o. ,Tamari Žele,
Mano, d. o. o, in Jožetu Mohorčicu za
sponzorstvo. G. Luciji pa za vso njeno
nesebično pomoč in organizacijo našega
potovanja po Slovaški. Na Slovaškem

smo se imeli prekrasno. Nastop je
uspel, predstavitev naše občine je bila
odlična, mi pa zadovoljni. Zahvaljujemo
se mestu Jasenova in njegovem županu
za tako topel sprejem – počutili smo se
kot doma. III Predsednica FS Gradina,
Mira Kirn
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KERGLCI NA SNEŽNIKU
Vaški muzikanti Kerglci izpod Ahca, sicer člani društva Ahec iz
Jasena, se že vrsto let, ob koncu poletja povzpnejo na 1796
m visoki Snežnik, na povabilo oskrbnikov planinskega doma
Draga Karolina. Kot se spodobi za prave muzikante, so le-ti na
vrh primorskega očaka ponesli svoje inštrumente. Od ranih
jutranjih ur se je tako v dolino slišalo veselo igranje domačih
pesmi. Ob takem vzdušju se je veselo razpoloženje rekordnega števila obiskovalcev hriba še povečalo. Prenekateri so
zaplesali in zapeli. Posebno pa je bilo veselo, ko so muzikanti
zaigrali eno »rundo« na vrhu Snežnika. Oskrbnika doma pa
sta zaplesala uvodni ples. V poznih popoldanskih urah so se
vrnili na Sviščake, kjer jih je toplo sprejela oskrbnica doma
Jadranka. Veselo igranje se je tu nadaljevalo do večernih
ur.III Petar Nikolič
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2012
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DOBROPOLJCI PRAZNIČNO SPREJELI KOLESARKO TJAŠO RUTAR PO VRNITVI S
SVETOVNEGA PRVENSTVA
Zadnje tedne so mediji obširno poročali o kolesarskem svetovnem prvenstvu
na Nizozemskem, saj je tja odpotovala
kar 23 članska slovenska reprezentanca
in se od tam vrnila z dvema medaljama
in več drugimi dobrimi uvrstitvami.
Odlično 24. mesto v posamični vožnji
na čas je dosegla članica reprezentance
Tjaša Rutar, državna prvakinja v tej
disciplini.
Njeni zvesti navijači sosedi iz Dobropolj
smo ji po prihodu domov pripravili – kot
ga je sama opisala – nepozaben sprejem.
Družabna srečanja ob različnih priložnostih so v Dobropoljah precej pogosta
in nam gre njihova organizacija dobro
od rok. Z glasbo v živo so – tako kot že
več prejšnjih srečanj – petkov sprejem
obogatili Lado, Bajc in prijatelji. Za
glasbeno presenečenje večera pa so
poskrbeli člani popularnega ansambla
Osminka. Glavana kuharja sta bila Valter
in Jožko, Iztok pa njun pomočnik. Prazničen šopek je spletla Jelka, slavnostni
lovorjev venec Katarina. Vesna je napi-

sala pesmico in zavila darilo. Helena je
spekla torto v obliki kolesa in pripravila
govor. Tomaž nas je poslikal. Matej je
igral na harmoniko med pavzami. Otroci
so dan prej po hišah raznesli vabila
na prireditev. Vsi ostali pa smo še kaj
manjšega postorili ali preskrbeli.
Helena Krin Batista je v pozdravnem
nagovoru povedala, da so bili v torek
popoldne, ko je Televizija Slovenije v
živo prenašala to kolesarsko tekmovanje, prižgani vsi televizorji v vasi in
pred njimi zbrani vsi vaščani. Ko se je
na zaslonu pojavila kolesarka Tjaša, smo
držali močno stisnjene pesti za dobro
vožnjo in hkrati trepetali. Napeto smo
poslušali komentatorja Tomaža Kovšco
in Primoža Čerina in se tako sproti
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SUŠA JE NAREDILA SVOJE
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Letošnja večmesečna suša je zelo vplivala na
pridelek. Le žitarice, kot so pšenica, ječmen,
oves, so bile, zahvaljujoč vremenu, pravočasno
uskladiščene. Na »udaru« sončnih žarkov in visokih temperatur, ki so presegale tudi 30 stopinj, so
se znašli koruza, čebula, česen, zelje, razne sorte
buč in drugo. Igor Pugelj iz Kosez pri Ilirski Bistrici,
ki se poleg službe ukvarja tudi s kmetijstvom, je
imel srečo, da je na njivo pri jezu, poleg zelja in
krmilne pese sadil tudi okusne jedilne buče. Za
razliko od prejšnjih let, ko je bilo kar nekaj buč
rekorderk, je ta rumeno zeleni plod malo zatajil
pri teži. Letošnja rekorderka med bučami je tehtala
23 kg, sledijo ji buče z 20,5 kg, 18,7 kg. Kvantiteta
je, ni pa kakovosti, kar pa družino Pugelj ne skrbi.
Večje buče bodo uporabili kot krmo za prašiče in
krave. Za ostanek jedilnih buč pa bo poskrbela
gospa Pugelj, ki bo naredila razne jedi po receptih
naših starih mam. III Petar Nikolič
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učili novih podrobnosti o tekmovalnem
kolesarstvu. Gledati svojo sosedo na
nastopu v tujini po televiziji, in to kar
nekaj časa, je poseben občutek. Prelita
je bila celo kaka solza. Njenega uspeha
smo bili seveda zelo veseli. Srečo ji
želimo tudi za naprej.
Tjaša Rutar pa je povedala, da je na
štartnem odru mislila tudi na vse zveste
navijače iz domačih krajev, ki jo gledajo
po televizijskem prenosu in da si je
rekla, da mora tudi zaradi njih dobro
odpeljati to preizkušnjo sezone. Progo
je na treningih v prejšnjih dneh dobro
spoznala. Med vožnjo je upoštevala
navodila trenerja iz spremljevalnega
vozila in dirko odpeljala po pričakovanjih. Hvaležna je svojim sosedom
za navijanje, vse spodbude in zvesto
spremljanje njenih kolesarskih tekem.
Ob taki podpori se je lažje truditi.
Praznovanje in druženje v Florjanovem
hramu ob obloženi mizi, prijetni glasbi
in plesu je trajalo dolgo v noč, saj smo
se zbrali v velikem številu in je bilo ves
čas pri roki mnogo sogovornikov. III KR
in TK

SHOD POPESTRIL AVGUSTOVSKO DOGAJANJE V KNEŽAKU

Praznovanje vaškega shoda se je v
zadnjih letih v Knežaku močno prijelo,
zato je nadebudna vaška mladina tudi
letošnje poletje poskrbela za živahen
avgustovski utrip.
Prvi večer so plesa željne obiskovalce na
igrišče za kneško šolo privabili fantje iz
ansambla Akordi in ustvarili vzdušje, v
katerem se je zabavalo staro in mlado. Sobotni večer so popestrili člani ansambla
Lisjaki, zadnji večer shoda pa so vzdušje

ogreli v domačih logih zelo priljubljeni
fantje iz After Party Banda.
Poleg pestrega večernega dogajanja so v
KŠTD Tabor Kalc 1869 Knežak poskrbeli
tudi za najmlajše in tako pripravili kar dvoje
otroških delavnic. Na njih so se bodoči
umetniki in umetnice poigrali s svojo domišljijo in izdelali prave male mojstrovine,
ki so si jih lahko ostali obiskovalci ogledali
na posebni razstavi. Domači javnosti se je
z iskreno in nekoliko skrivnostno predstavi-

tvijo tujih krajev, kultur in lastnih doživetij
predstavila tudi perspektivna avtorica Anamarija Ludvik iz Koritnic. Vrhunsko izbrano
serijo fotografskih kolažev je poimenovala
Povsod sem doma in s kreativno obdelanimi podobami osvetlila temo globalnosti
in stapljanja različnih kultur, a hkrati na
izjemno subtilen način prikazala še vedno
prisotne in dobrodošle razlike med njimi,
ki sodobnemu človeku dajejo možnost za
novo odkritje sebe in tistega, kar ga obdaja.
Za nekoliko bolj humoristično obarvani del
shoda pa so v goste prišli člani in članice
Kulturnega društva Domovina z Ospa s
svojo izvirno odrsko postavitvijo Ali ženske kdaj odnehajo?, ob kateri so se lahko
gledalci in gledalke dodobra sprostili in se
smejali še dolgo v noč.
Na sam veliki šmaren se je z orgelskim
koncertom v župnijski cerkvi predstavila
še mlada organistka Sara Česnik in tako
na svoj način polepšala praznični dan ter
zaključila letošnje dogajanje ob kneškem
shodu. III Jernej Biščak

Gozdna pristava Mašun je že tradicionalno prizorišče srečanja upokojencev bistriškega in izolskega upokojenskega
društva ter slovenskih upokojencev iz Trsta, ki so z bistriškim
društvom pobrateni.
»Lepo je v naši domovini biti mlad, v deželi, kjer so vsi ljudje
kot brat in brat. In toplo sonce, ki nas greje …« je v soboto, 19.
julija tega leta, zadonelo iz grl pevk in pevcev MePZ Avgust
Šuligoj in ŽePZ Sinji galeb iz Izole, ki ju je vodila Eneja Baloh,
spremljal pa ansambel Nostalgija.
Srečanje med upokojenci poteka že vrsto let, namenjeno pa
je medsebojnemu dogovarjanju, načrtovanju dela, predvsem
pa kulturnim užitkom in zabavi, kot je po pozdravu gostov
in vseh prisotnih v uvodu poudaril predsednik bistriških
upokojencev Franc Gombač, ki je tudi vodil kulturni program.
Predsednica Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS) dr.
Mateja Kožuh Novak je med drugim opozorila na jesenske
volitve, ko bomo morali dobro razmisliti, komu bomo zaupali
mandat v DZ, ki nam bo znal prisluhniti in se bo zavzemal za
ublažitev težav sto tisoč upokojencev ter jim zagotovil pravice
in normalno življenje. Podpredsednik južnoprimorskih upokojencev Marjan Pavlič in predstavnica tržaških upokojencev
Pierina Furlan sta prisotne v imenu svojih sredin pozdravila,
spregovorila o trenutnih problemih upokojencev, in zaželela
nadaljnjih uspehov in prijetno zabavo na srečanju.
Prisotnim pa se je predstavil domačin Kristjan Zadel, ki bo

na jesenskih državnozborskih volitvah kandidat DeSUS na
Bistriškem.
Veliko navdušenje sta požela bistriški upokojenski zbor, ki je
pod vodstvom Dimitrija Grlja zapel tri pesmi, in izolski ženski
zbor tudi s tremi zapetimi pesmimi pod taktirko Eneje Baloh.
Aplavzu pa ni hotelo biti konca ob igranju zimzelenih melodij
bistriških Nostalgikov. V veselem in sproščenem razpoloženju je potekalo srečanje, snežniški gozdovi pa so prisluhnili
združenim glasovom obeh zborov in vseh prisotnih, ki so ob
spremljavi Nostalgije zapeli, da bo prišla pomlad in kako je
lepo v naši domovini biti mlad. III
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PRVO SREČANJE VALINOVE RODBINE
Dne 2. 9. 2012 smo se pri Novakovem
mlinu pri Topolcu zbrali sorodniki, ki
izhajamo iz rodbine Škrab, po domače
Valinovi s Topolca.
Očetu Ivanu in materi Jožefi se je rodilo
sedem otrok. Pet hčera in dva sinova.
Tri izmed hčera so še žive in so se
srečanja udeležile. Najstarejša udeleženka je stara 92 let, najmlajša – njena
pravnukinja – pa 4 mesece. Vseh skupaj

nas je bilo 67 odraslih in 15 otrok.
V skrbi, kako bo z vremenom, nas je
nedelja prijetno presenetila. Vreme je
bilo čudovito, temu primerno pa tudi
vzdušje. Imeli smo 7 harmonikašev,
kitarista in bobnarja, ki šteje šele 7 let.
Moramo poudariti, da so vsi muzikanti
člani družine, zato nam ni bilo potrebno
iskati drugih glasbenikov. Pogostili smo
se z golažem in polento, pa tudi peciva,

ki so ga spekle udeleženke srečanja, je
bilo v izobilju.
Ure, ki smo jih prebili skupaj, so prehitro
minile, saj smo si imeli veliko povedati.
Obujali smo spomine na otroštvo,
otroci so se zabavali z raznimi igrami in
ob zvokih glasbe smo zaplesali.
V poznih večernih urah smo se razšli, z
željo, da se naslednje leto ob istem času
zopet srečamo. III DS MM

AVTOBUSA PRED NEVESTINO HIŠO
ODMEVI IZ NAŠIH KRAJEV

Joj, kaj vse se je dogajalo drugo soboto
v mesecu septembru na Veliki Bukovici.
Tam je bilo veselo in polno pričakovanj,
saj so nevesto omožili v sosednjo
Hrvaško. Že v zgodnjem dopoldnevu
so se zbrali nevestini svatje in veliko
vaščanov. Pričakovali so prihod ženina
z njegovimi svati. In imeli so kaj videti.
Ženina in svate je pripeljal avtobus. Ker
se ne da neveste kar tako iz hiše, se je
moral ženin izkazati v pripravi kuhe.
Pričela se je vojna med napetostjo in
sproščenostjo. Igrice so bile zanimive in
so ljudi nasmejale do solz. Ženin se je
izkazal, naloge je odlično opravil, zato
je dobil, po kar je prišel. Pri tem mu
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je vztrajno pomagal poročna priča. Po
pogostitvi so se svatje in ženin z avtobusom odpeljali novim dogodivščinam
naproti. Saj res, tudi nevesta in njeni
svatje so se odpeljali s svojim avtobusom. III Alenka Dolgan

SREČANJE GENERACIJE 1942

kot naših sedemdeset let. Privoščili smo si
dobro glasbo – »Bajc in prijatelji« z odlično
pevko naše generacije Marijo Uljan. Skupaj
smo ustvarili neverjetno vzdušje, kot če bi
jih imeli polovico manj. Naši fantje nas niso
pustili sedeti, pa tudi me dame smo imele
svoj trenutek »dame birajo« in res ni jih
bilo treba prositi. Postrežba je bila dobra,
hrana tudi, Karmen »dobi štiri zvezdice«
za odlično pripravljeno ribo. Ob devetih pa
nas je presenetil telofonski klic iz Kanade.

IGRE NARAVE
Narava nam letos ni postregla samo z ekstremnimi temperaturami in dolgotrajno sušo, ampak tudi z igrivimi oblikami
svojih stvaritev, kot so na primer tile krompirji v obliki srca.
Zrasli pa so na njivi mojega soseda Jožeta Žnidaršiča s Prema št. 15, enega zadnjih večjih pridelovalcev krompirja ob
vznožju Brkinov.
Očitno nima samo on rad krompirja, ampak tudi ta njega,
sicer se mu ne bi na tako prisrčen način oddolžil za trud, ki
ga je imel z njim. Naj pripomnim, da je poleg tega tudi lastnik
celih 750 gramov težkega krompirja velikana, sorte Jely. Ima
kdo večjega, oziroma težjega? III Jožko Stegu

Prenosnik je romal od rok do rok, kajti
Alexsander Lavrenčič je hotel z vsakim od
nas spregovoriti besedo ali dve. Od njega
smo prejeli lepo čestitko, pa tudi lepo
darilo, za katero smo mu iz srca hvaležni.
»Žurali« smo, kot se spodobi, do pozne
ure, močno čez polnoč. Srečni in zadovoljni
smo se razšli v upanju, da se čez pet let
spet dobimo in poveselimo, če nas prej ne
obišče Angel smrti. Taka je stvar narave. III
Neta Vergan

AVTOHIŠA SMRDELJ D. O. O.
BAZOVIŠKA CESTA 44, ILIRSKA BISTRICA
TEL. 05/71 41 175, 05/71 00 760

POSKRBIMO ZA VSE NA VAŠEM VOZILU, DA DELUJE BREZHIBNO!
• SERVIS ZA VSA VOZILA
• TRGOVINA Z REZERVNIMI DELI
• OPTIKA VOZIL
• GUME
• ZAVAROVANJA (Zavarovalnica Maribor)
• PRIPRAVA VOZILA NA TEHNIČNI PREGLED

S tem kuponom imate -20% popusta
na olje, pri menjavi v našem servisu!
Popust velja do 31.10.2012!
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2012
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Kako hitro minejo leta. Se rodiš, greš v
šolo mogoče, celo študiraš ali pa se izučiš
kakšnega poklica, se poročiš, imaš otroke
… ali pa tudi ne. Kakor koli že, od Abrahama naprej se vse spremeni, vsaj kar se
let tiče. Okrogle obletnice so vedno nekaj
posebnega, so prehod v novo desetletje.
Ko si mlad, deset dodanih let na podlago,
deset ali dvajset let niti ni tako veliko. Po
Abrahamu pa že po malem škriplje. Nismo
več mladi, pa tudi stari še ne. Naša civilizacija je besedo star izrinila iz vsakdanjega
besednjaka, da o medijih niti ne govorim.
Pa vendar zahodna civilizacije je stara in to
zeloo stara. Besede star res ne maramo,
seniorji ja, a star ne. Mislite, da ne? Samo
poglejte, kolikokrat uporabite to besedo
zase ali pa za druge. Priznam, niti jaz je ne.
Sredi vojne vihre smo se rodili in presenetljivo dočakali celih sedemdeset let. Petnajstega septembra smo se zbrali v gostilni pri
Danilu. Povabljenih je bilo veliko, odzvalo
se jih je, kaj naj rečem, ne ravno veliko. Ura
do večerje je minila, kot bi mignil, oziroma
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KJE POISKATI POMOČ ČLOVEKU, KO SVOJCI NE ZMOREJO VEČ
Ko pogledamo skozi okno, ob sprehodu
po ulici ali pa ob vožnji z avtomobili zelo
pogosto spremljamo hitenje ljudi in avtomobilov. Vprašamo se kam vsi hitijo
in le kam se jim mudi? Današnji čas nam
narekuje zelo hiter tempo življenja,
ki mu mlajši in malo starejši zmorejo
slediti. Doma pa ostajajo naši dragi
ostareli svojci pa tudi invalidne osebe,
ki temu tempu fizično ne zmorejo slediti. Večkrat se zgodi, da le nemočno
zrejo skozi okno. Svojci se pogosto
soočajo s stisko, ker sami ne morejo
poskrbeti za njihove potrebe v tej meri
kot bi želeli oziroma kot jo njihovi svojci
potrebujejo. V želji po pomoči naredijo
kar lahko ter hitijo naprej za drugimi
obveznostmi. Zaradi nenehnega hitenja
se večkrat počutijo nemočni in v stiski,
saj ne zmorejo opraviti vse tako kot bi
si želeli.
V takšnih situacijah lahko pomagamo na
Centru za socialno delo Ilirska Bistrica,
saj izvajamo socialno varstveno storitev pomoč družini na domu, ki lahko
razbremeni svojce in pomaga ostarelim
ljudem in ostalim invalidnim osebam
ter osebam s kroničnimi boleznimi, ki

ob skrbi zase potrebujejo pomoč in
podporo s strani druge osebe. Storitev
izvajamo ob delavnikih med 7. in 15.
uro ter ob vikendih in praznikih med 7.
in 12. uro. Cena storitve med delavniki
znaša 5,70 EUR, ob vikendih in praznikih
pa 7,50 EUR (od 1.10.2012 dalje).
Naše socialne oskrbovalke nudijo uporabnikom gospodinjsko pomoč ki obsega prinos kosila, pomivanje posode,
čiščenje bivalnega prostora, postiljanje
in čiščenje spalnega prostora, pomoč
pri temeljnih dnevnih opravil, ki obsega pomoč pri oblačenju, slačenju,
umivanju, hranjenju, in pomoč pri
ohranjanju socialnih stikov, ki obsega
spremljanje upravičenca pri opravljanju
nujnih obveznosti (v trgovini, na banki,
pošti,…), vzpostavljanje socialne mreže
ter informiranje ustanov o stanju in
potrebah upravičenca.
Ob delu z ljudmi je zelo pomembno, da vzdržujemo topel in iskren
odnos. Mi smo njihovi zaupniki in
pomočniki v trenutkih in situacijah,
ko pomoč potrebujejo. Naša skrb in
delo je nagrajeno takrat, ko vidimo
zadovoljstvo in nasmeh na obrazu

SOCIALNO VARSTVO IN ZDRAVJE

DROBTINICA 2012
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Ob svetovnem dnevu hrane – 16. oktobru,
bomo v okviru Rdečega križa Slovenije
organizirali že dvanajsto Drobtinico, ki bo
tokrat potekala
v soboto, 13. oktobra 2012 pred trgovino TUŠ v Ilirski
Bistrici.
Na stojnici vam bomo ponudili kruh in pecivo, v zameno za
prostovoljni prispevek. Zbrana sredstva bomo namenili za nakup
hrane.
Odrasli moramo prevzeti odgovornost in razmisliti,
kaj zares potrebujemo in koliko tega v povprečju
porabimo in se skladno s tem ravnati v trgovinah,
restavracijah ali na tržnici. Načrtujmo mesečne nakupe, spremljamo zaloge v domači shrambi, prebirajmo
deklaracije in oznake na hrani ter učinkovito »reciklirajmo« ostanke obrokov.
Sprejeti moramo odgovornost, da kupujemo tisto, kar
potrebujemo in porabimo tisto, kar kupimo.
Hvala, ker boste sodelovali.

BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2012

naših uporabnikov in njihovih svojcev.
Mi predstavljamo pomoč takrat, ko
ljudje ne zmorejo več sami prenašati
določenih bremen. Ob opravljanju
storitve se posvetimo uporabnikom
in sledimo njihovim potrebam. Prav
tako pa smo vedno na razpolago tudi
svojcem. Slednji se večkrat soočajo s
stisko tudi takrat, ko zaprosijo druge
ljudi ali službe za pomoč njihovim
najdražjim. Navedena stiska je zelo
razumljiva, dobro pa je, da se ljudje,
ki jo doživljajo, o njej pogovorijo in se
je razbremenijo, saj bo le tako njihovo
življenje potekalo bolj umirjeno; lahko
bodo počeli stvari, ki jim jih služba ali
družina narekuje, med tem časom pa
bo tudi dobro poskrbljeno za njihove
domače. Ob vključitvi v ponujene
oblike pomoči, ljudje ne bodo več
osamljeno zrli skozi okno in spremljali
hitenje ljudi po ulici, ampak bodo tudi
sami aktivni v okviru njihovih zmožnosti z ustrezno obliko pomoči. III Center
za socialno delo Ilirska Bistrica,Katja
MUHA,koordinatorka storitve Pomoč
družini na domu

Potapljaško društvo MOLA organizira v
sodelovanju s KŠIB-om

USPOSABLJANJE ZA
VODITELJA ČOLNA
do 24m dolžine
(ne glede na moč in vrsto motorja),

Termin: 12., 13. oktober 2012 v Ilirski Bistrici.
Pogoj za opravljanje izpita je starost 16 let.
Za prijavo in dodatne informacije pokličite na tel:
031323481, ali na e-mail: pdmola@gmail.com

SIMBIOZ@ BO LETOS POVEZALA SLOVENIJO MED 15. IN 19. OKTOBROM

Na delavnicah bomo odkrivali osnove računalništva in
raziskovali, kaj računalnik je in kako napisati besedilo, pokukali bomo v svet interneta ter brskali po spletu, seznanili
se bomo z elektronsko pošto in ustvarili elektronski naslov,
skočili bomo v svet socialnih omrežij in se pobliže spoznali
z omrežjem Facebook ter si pogledali, kako deluje mobilna
telefonija. Projekt, ki je prejel nagrado Evropskega parlamenta Državljan Evrope, je lani poskrbel za kar 96% zadovoljnih
udeležencev in 93% samozavestnih uporabnikov računalnika.
Tudi letos bodo mladi v duhu prostovoljstva delili svoje znanje
in starejše popeljali v svet računalnika, interneta ter mobilne
telefonije. K projektu Simbioz@ lahko pristopi vsak, saj lahko
sodelujete kot prostovoljec, udeleženec na delavnicah ali
član organizacijske ekipe na terenu. Prijave za prostovoljce
in udeležence potekajo do 11.10.2012. Prijave so možne
preko telefonske številke 040 940 888, spletne strani www.
simbioza.eu ter Info točk na Si.mobilovih izpostavah. Veseli
bomo vaše pomoči in aktivnega sodelovanja v vseslovenskem
prostovoljskem in medgeneracijskem projektu. Ostanimo v
stiku tudi v letu 2012!
Več informacij glede delavnic (in pomoč pri vpisu) na območju Ilirske Bistrice lahko dobite tudi na naslednjih info
točkah: Osnovna šola Rudija Mahniča - Brkinca Pregarje,
Klub študentov Ilirska Bistrica (KŠIB), Osnovna šola Pod-

DONACIJA DOHODNINE
RDEČEMU KRIŽU
Vabimo vas, da nas obiščete na
Rdečem križu v Ilirski Bistrici,
Bazoviška 28
(nad Oranž barom),
kjer boste izpolnili obrazec
Zahteva za namenitev dohodnine za donacije
in tako namenili 0,5% dohodnine za Rdeči križ.
Prispevali boste za lajšanje vsakdanjih stisk ljudi,
ki so potisnjeni na rob preživetja.
URADNE URE:
ponedeljek, sreda in petek od 9. do 12. ure

gora – Kuteževo, Šolski center Postojna, Gimnazija Ilirska
Bistrica, Knjižnica Makse Samsa (vpisno mesto) in Občina
Ilirska Bistrica.
Na območju občine Ilirska Bistrica bodo brezplačne delavnice
učenja veščin računalništva in mobilne telefonije za starejše
potekale na sledečih lokacijah:

Knjižnica Makse Samsa (zasedeno),
Osnovna šola Rudija Mahniča Brkinca Pregarje
(tel.: 05 78 95 160),
Osnovna šola Podgora – Kuteževo
(tel.: 05 71 48 513)
in
Šolski center Postojna,
Gimnazija Ilirska Bistrica (tel.: 05 71 11 113).

OBVESTILO

V torek, 23. oktobra 2012
bomo
od 10. do 13. ure
zbirali oblačila in drugo blago,
v našem skladišču pod Gimnazijo.
Potrebujemo:
pralne stroje,
štedilnike na elektriko,
plin,
drva
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2012

SOCIALNO VARSTVO IN ZDRAVJE

Največji vseslovenski prostovoljski projekt Simbioz@ bo
tudi letos gradil most med generacijami. Brezplačne delavnice računalniškega opismenjevanja starejših bodo v okviru
različnih modulov potekale od 15. do 19. oktobra.
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DOGODKOV
1. oktober,
SVETOVNI DAN
STAREJŠIH
5. oktober,
SVETOVNI DAN
UČITELJEV
6. oktober,
SVETOVNI DAN
STOMISTOV

SVETOVNI DAN
BIVALNEGA OKOLJA
10. oktober,
SVETOVNI DAN
DUŠEVNEGA
ZDRAVJA
11. oktober,
SVETOVNI DAN
BOJA PROTI
BOLEČINI
12. oktober,
SVETOVNI DAN
REVMATSKIH
BOLEZNI
15. oktober,
SVETOVNI DAN HOJE
16. oktober,
SVETOVNI DAN
HRBTENIČNIH
BOLEZNI IN OKVAR
SVETOVNI DAN
HRANE
17. oktober,
SVETOVNI DAN
BOJA PROTI
REVŠČINI
SVETOVNI DAN
TRAVME
20. oktober,
SVETOVNI DAN
PSORIAZE
29. oktober,
SVETOVNI DAN
PSORIAZE
1.-7. oktober,
TEDEN OTROKA

TEMA MESECA
oktober
LUSKAVICA
(Psoriasis vulgaris)
Marko Vok

20.

Luskavica (psoriaza) je ena najpogostejših kožnih bolezni, za
katero je značilno pojavljanje luščečih se plakov na različnih delih
telesa. Prizadene okoli 1 do 2 % človeštva. Po nekaterih ocenah
ima v Sloveniji psoriazo okoli 35.000 ljudi.

B

olezen je nedvomno dedna, vendar je dedovanje zapleteno in
zaenkrat ni povsem pojasnjeno. Verjetnost, da zbolijo otroci psoriatikov, je zelo velika. Če ima eden od staršev luskavico, obstaja verjetnost, da bo zbolelo 15-20 % njunih otrok. Če sta bolna oba starša, bo
verjetno bolnih 60-70 % otrok. Bolezen se lahko pojavi v vsakem obdobju človeškega življenja, najpogosteje pa med 20 in 30 letom starosti. Luskavica se neredko pojavlja tudi pri otrocih in mladostnikih.
Podeduje se dovzetnost za nastanek psoriaze, kar ne pomeni, da
se bo bolezen nujno tudi razvila. Sprožilni dejavniki, ki spremenijo
dispozicijo v manifestno bolezen so infekcije, poškodbe, nekatera
zdravila, psihični stres, alkohol, imunska pomanjkljivost, izjemoma
UV žarki itn., pogosto pa le-ti niso očitni in jasni. Za psoriazo je značilno, da je prehod celic iz bazalne v roženo plast epidermisa pospešen;
z 28 dni pri zdravih ljudeh se pri psoriatikih skrajša na 4 do 7 dni. V
psoriatičnem plaku pride tudi do razširitve in namnožitve krvnih žil
ter kopičenja vnetnih celic, kar se vse skupaj kaže kot luščenje, rdečica in zadebelitev kože. Novejše raziskave so pokazale, da v nastanku
psoriaze primarno vlogo igrajo imunološki dejavniki.
Bolnikovo splošno stanje ni prizadeto, razen pri hujših oblikah
luskavice. Srbež je običajno bolj izjema kot pravilo. Potek bolezni je
strogo individualen, različen od posameznika do posameznika. Izboljšanja so opazna zlasti poleti, pozimi pa se bolezen splošno poslabša in ponavlja. Za dalj časa lahko popolnoma izgine in se iz neznanega vzroka spet pojavi. Bolezen lahko tudi celo življenje ostane
omejena na komolcih in kolenih, drugič pa se pojavlja z večjimi plaki
na različnih delih telesa. Potek bolezni je lahko akutno eruptiven ali
kronično stacionaren. Velikost plakov je zelo različna: od kapljice do
več dlani skupaj. Včasih srečamo bolnike, ki imajo spremenjeno kožo
od glave do pete; pri njih govorimo o eritrodermični psoriazi. Psoriatični plaki se najpogosteje pojavljajo na komolcih, kolenih, lasišču in
križnici. Neredko se luskavica pojavlja tudi na dlaneh,
stopalih in nohtih, na sluznicah pa je zelo redka.
Pri približno 10 % bolnikov z luskavico bolezen prizadene tudi sklepe in takrat govorimo o psoriatičnem artritisu ali artropatski psoriazi. Prizadeti so lahko različni
sklepi. Revmatološki krvni testi so praviloma negativni.

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

Poteka psoriaze ni mogoče napovedati. Bolezen je pogosto
moteča in jo je težko zdraviti, vendar praviloma ni življenjsko
ogrožajoča. Luskavica, še posebej v težjih oblikah, zelo vpliva
na kakovost življenja.
Kot so pokazali rezultati nekaterih raziskav, bolniki z luskavico
ocenjujejo kakovost svojega življenja enako ali še slabše kakor tisti
s hudimi boleznimi, kot sta npr. sladkorna bolezen ali rak. Pogosto
so depresivni ali imajo veliko drugih psihičnih težav. Prizadene jih
odzivanje okolja na njihov videz in se težje vključujejo v vsakdanje
življenje. So težje zaposljivi in zaslužijo manj denarja, dnevna nega
kože pa zahteva veliko časa, energije in sredstev.

Zdravljenje luskavice
Zdravljenje ni preprosto in je odvisno od več dejavnikov:
starost bolnika, razširjenost bolezni, lokalizacija sprememb,
spremljajoče bolezni, uspešnost predhodnega zdravljenja,
dostopnost različnih oblik zdravljenja itn. Vsak posameznik se
različno odziva na bolezen in zdravljenje, pa tudi sama bolezen
se pogosto različno odzove na iste načine zdravljenja. Zaradi
tega bolniki z luskavico potrebujejo individualni pristop – dober
nasvet za enega bolnika ni nujno dober tudi za drugega.
Danes razpolagamo s številnimi načini zdravljenja luskavice:
 Splošni ukrepi. Vsak bolnik mora vedeti, kakšno bolezen
ima, njegova družina in okolica pa se morata seznaniti s tem, da
luskavica ni nalezljiva in tudi v večini primerov ni nevarna bolezen. Če bolnika spoznanje o bolezni zelo psihično prizadene, mu
bodo pogovor, psihoterapija ali blag sedativ pomagali prebroditi
krizo. Bolniki z luskavico imajo neredko t. i. metabolni sindrom, ki
vključuje debelost, inzulinsko resistenco, sladkorno bolezen, visok
krvni pritisk, zvišane krvne maščobe in večje tveganje za pojav srčnožilnih bolezni. Zaradi tega je zelo pomembno zdravljenje tudi
teh bolezni. Tudi pitje alkohola lahko poslabša psoriazo, zato se
priporoča izogibanje alkoholu. Bolniki se morajo izogibati poškodbam in okužbam. Potrebno je tudi takojšnje zdravljenje okvarjenih
zob ali odstranitev kronično vnetih tonzil. Kronična vnetja, kjerkoli
v organizmu, namreč negativno vplivajo na potek bolezni.
 Lokalno zdravljenje. Lokalno zdravljenje s pripravki, ki se nanašajo na kožo, predstavlja temeljno zdravljenje vseh oblik luskavice.
Pri veliki večini bolnikov z blagimi oblikami bolezni je to tudi edino
zdravljenje. Najpogosteje se uporabljajo pripravki, ki vsebujejo kortikosteroide. Ker le-ti po dolgotrajni uporabi lahko povzročijo tanjšanje kože, je priporočljivo zdravljenje v presledkih. Poleg kortikosteroidnih mazil so pri nas za lokalno
zdravljenje na voljo tudi pripravki, ki vsebujejo analog
vitamina D kalcipotriol, bodisi kot edino učinkovino ali v
kombinaciji s kortikosteroidom. Zelo pomembna je tudi
redna nega kože s t. i. indiferentimi mazili, katerih naloFotolia
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ga je mehčanje kože in odstranjevanje poroženelih oblog v predelu
psoriatičnega plaka. Za zelo debele obloge uporabljamo keratolitike,
tj. pripravke s salicilno kislino ali ureo.
 Obsevalno zdravljenje ali fototerapija. Obsevalno zdravljenje z umetnimi viri ultravijolične (UV) svetlobe se izvaja pri bolnikih
z razširjenimi oblikami bolezni. SUP (selektivna ultravijolična fototerapija) je zdravljenje z UVB žarki s spektrom od 280 do 320 nm. V zadnjih letih se izvaja tudi ozkospektralna UVB terapija s spektrom 311
nm. PUVA (fotokemoterapija) je zdravljenje z UVA žarki z dodatkom
fotosenzibilizatorja, ki ga bolnik zaužije uro ali dve pred obsevanjem
in ki poveča občutljivost kože na UVA žarke. Zgolj UVA žarki pri zdravljenju psoriaze niso zadostno učinkoviti. Posebna oblika fotokemoterapije je kopelna PUVA, pri kateri se bolnik pred obsevanjem
okopa v raztopini fotosenzibilizatorja. Na ta način se izogne morebitnim negativnim učinkom zaužitega fotosenzibilizatorja (predvsem
na jetra). Kljub pomislekom, ki jih poraja spoznanje o rakotvornem
učinku UV žarkov na kožo, ima fototerapija še vedno svoje pomembno mesto v zdravljenju psoriaze.
 Sistemsko zdravljenje psoriaze. Sistemsko zdravljenje se izvaja pri bolnikih s hujšo obliko bolezni. Za hudo psoriazo velja tista,
ki zavzema več kot 10 odstotkov telesne površine. Sistemsko zdravljenje pride v poštev tudi pri manjšem odstotku prizadete kože, če
so prizadeti posebni predeli, kot so dlani, podplati, obraz, spolovilo
in sklepi, ali če bolezen bolnika močno duševno obremenjuje. Uporabljajo se naslednja zdravila: metotreksat, ciklosporin, acitetrin in
od leta 2005 biološka zdravila.
 Biološka zdravila. Biološka zdravila se predpišejo bolnikom
s hudo obliko psoriaze, ki standardne sistemske terapije niso prenašali, ker je imela prehude neželene učinke ali pa jim je zdravniki
niso mogli predpisati zaradi drugih bolezni. Biološka zdravila imajo
razmeroma visoko učinkovitost. Trenutno so na voljo štiri biološka
zdravila za zdravljenje luskavice. Zdravljenje z biološkimi zdravili je za
bolnika enostavno, podobno zdravljenju z inzulinom.
 Klimatsko in zdraviliško zdravljenje. Na bolezen ugodno
vpliva klimatsko zdravljenje v obmorskih krajih, pa tudi v nekaterih
zdraviliščih po Sloveniji, saj izpostavljanje soncu ugodno vpliva na
večino bolnikov s psoriazo. Pri manjšem številu bolnikov lahko UV
žarki poslabšajo bolezen. Za vse pa velja, da se na soncu ne smejo
opeči, saj sončne opekline, tako kot druge poškodbe kože, lahko
močno poslabšajo bolezen (Koebnerjev fenomen).

Sklepne misli ➔

Že skoraj tri desetletja sem dermatolog. Psoriaza je vedno v središču pozornosti vsakega dermatologa, saj je pogosta, kompleksna,
nepojasnjena, ima tisoč obrazov; skratka, zanimiva.

Moji učitelji so vsakemu novo obolelemu bolniku rekli, da se
mora naučiti živeti s psoriazo. Danes bolniki tega nočejo slišati.
A da ne zvenim malodušno, naj zaključim z naslovom knjige
Franca Jamnika, ki je pred nekaj leti izšla ob 30. obletnici Društva
psoriatikov Slovenije in katero toplo priporočam v branje:
»Upanje obstaja – za boljše življenje z luskavico«.

oktober
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 AKTUALNO
BODIMO SLIŠANI
Mag. Tamara Štemberger Kolnik
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tome so kirurško narejene odprtine prebavnega, urinarnega ali
dihalnega trakta na površini kože. Glede na funkcijo so dihalne,

hranilne, izločalne. Lahko so začasne ali trajne. Izločalna stoma je najpogostejša posledica operativnega zdravljenja raka širokega črevesa,
danke, sečnega mehurja, lahko je tudi posledica zdravljenja vnetnega obolenja črevesa, poškodbe danke in sečnega mehurja, prirojenih
anomalij in drugih bolezni. Dihalne stome so posledica motenj, ki
nastopijo na dihalni poti in motijo prehod zraka v pljuča. Hranilne
stome pa so posledica zdravljenja obolenj, pri katerih se pojavijo težave s prehranjevanjem.
Če se tokrat osredotočimo na pacienta z izločalno stomo, lahko rečemo, da je teh pacientov po ugotovitvah iz leta 2008 v Sloveniji približno 1400, njihovo število pa je spremenljivo in trenutno narašča.

Stoma pacientu »obrne življenje na glavo«, saj povzroči veliko
spremembo na področju osnovnih fizioloških potreb pacienta.
Pacient s stomo se sreča s težavami pri prehranjevanju, izločanju
urina in blata, osebni higieni, sprejemanju svoje lastne telesne
podobe, spremembami v spolnem življenju, pri socializaciji.
Ali me bodo moji še imeli radi, ali grem lahko v gledališče, kako bom
jaz šel na plažo, ali bom sploh kdaj lahko spet šel med ljudi? To so pogosta vprašanja, ki si jih postavijo pacienti s stomo, ko po operativnem
posegu prihajajo v domače okolje. Pa vendar ti pacienti živijo oziroma
lahko rečemo, da zaživijo življenje drugače, vodijo jih drugačne vrednote, tiste, ki so potrebne, da cenijo življenje. Imajo svoja regijska društva,
ki se združujejo v Zvezo ILCO Slovenije. V društvu pacienti med seboj
poskrbijo za druženje na izletih, delavnice ročnih spretnosti s prostovoljci, ki delijo svojo lastno izkušnjo in s tem pripomorejo k sprejemanju
izzivov življenja novih članov. Omogočajo svetovanje svojcem, prirejajo kulturne prireditve in kopanja v zdraviliščih. Na kratko bi lahko rekli,
da poskrbijo za člane društva in jim omogočijo lažje sprejemanje drugačnosti v njihovem življenju. Z Zvezo ILCO Slovenije in posameznimi
regijskimi društvi sodeluje tudi stroka. V njihovo dejavnost se vključujejo strokovnjaki na področju zdravstvene nege, psihologije, medicine,
sociologije, fizioterapije in drugi. Predvsem bi tukaj omenila strokovno
usposobljene medicinske sestre – enterostomalne terapevtke, ki delujejo po vsej Sloveniji, v bolnišnicah in v domačem okolju. To so medicinske sestre, ki imajo znanje in izkušnje in so vedno pripravljene svetovati
pacientom s stomo in jih usmerjati ob vseh preprekah, ki se pojavijo.

S skupnimi močmi smo pacienti in enterostomalne terapevtke
letos izdali publikacijo »Stoma – nov začetek«, ki je namenjena
vsem novo operiranim pacientom s stomo in vsebuje vse
osnovne informacije za pacienta, ki prihaja iz bolnišnice v
domače okolje. V bolnišnici povprašajte zanjo.

 N A P O V E D N I K
✎

… Zdravstveni dom Lucija bo 6. 10. 2012 organiziral aktivnosti promocije zdravja »Skupaj delamo za zdravje« s pričetkom
ob 7. uri pred Zdravstvenim domom Lucija.
… V petek, 19. 10. 2012, se bo v okviru Dnevov zdravja v
Mestni občini Koper odvijal »TRIS« (trije svetovni dnevi skupaj:
hoje, hrane in duševnega zdravja). Lokacija še ni določena. Za
informacije: tamarask@zd-koper.si in nevenka.razman@zzv-kp.
si. Dogodek organizirata Zavod za zdravstveno varstvo Koper in
Zdravstveni dom Koper.
… Zdravstveni dom Sežana in Občina Sežana napovedujeta »Razgibajmo Kras«. Pričetek organizirane telovadbe bo 25.
10. 2012 ob 6.30 v veliki telovadnici Ljudske univerze Sežana.
Tečaj nordijske hoje pa prične 16. 10. 2012. Zbirno mesto: parkirišče pred urgenco Zdravstvenega doma Sežana ob 16.30.

✎

✎

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,
Vojkovo nabrežje 4a, 6000 Koper | Odgovorna oseba: Milan Krek | Glavna in odgovorna urednica: Manica Remec | Sodelavci: Liljana Petruša, Živa Žerjal, Ines Kvaternik | Oblikovanje
koncepta: Slavica V. Okorn | Oblikovanje in priprava: SkupinaOpusDesign® | Lektoriranje: Martina Jelušič | Naklada: 1000 izvodov
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e-pošta: zdravjezavse@zzv-kp.si

OŠ ANTONA ŽNIDERŠIČA ILIRSKA BISTRICA, OE LJUDSKA UNIVERZA

BREZPLAČNO PO NOVA ZNANJA
Jeseni bomo pričeli z izvedbo:

Informacijsko izobraževanje

Računalniška pismenost za odrasle
(Word, e-pošta, inetrnet …)
60-urni javno veljavni tečaji so namenjeni vsem, ki bi se radi
priučili uporabe računalnika za vsakdanjo, pa tudi službeno
rabo. Udeleženci ne potrebujejo nikakršnega predznanja,
saj začnemo popolnoma od začetka in znanje počasi nadgrajujemo. Naučili se boste uporabljati program za pisanje,
shranjevanje in obdelavo besedil, poiskati informacije na
internetu, odprli boste svoj internetni naslov in uporabljali
spletno pošto. Ker so tečaji sofinancirani s strani Ministrstva
izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Evropskih socialnih skladov, so za udeležence brezplačni.

Računalniško digitalno opismenjevanje

To so 50-urni nadaljevalni tečaji računalništva. Potrebno je
obvladati osnovno računalniško znanje, da ga v tem tečaju
lahko nadgradimo. Vabljeni vsi, ki ste se dela z računalnikom
priučili sami ali pa ste že obiskovali osnovne tečaje.
Tečaji so sofinancirani s strani Ministrstva izobraževanje,

NOVA ŠPORTNA
TRGOVINA

SOCIALNO VARSTVO IN ZDRAVJE

NA BAZOVIŠKI CESTI 44, V ILIRSKI BISTRICI (pred gostilno “DANILO”)

28

•
PROFESIONALNA ŠPORTNA PREHRANA ZA TEKAČE, KOLESARJE
	in OSTALE ŠPORTNIKE – izotonični in beljakovinski napitki, multivitamini,
regeneracijski napitki, topilci maščob, dietni napitki…
•
PRIPOMOČKI ZA KREPITEV MOČI IN PROFESIONALNA FITNES
		 OPREMA – uteži za roke in noge, gimnastične žoge in blazine, kettlebell…
•
VRHUNSKA ŠPORTNA OBLAČILA TER OBLAČILA ZA PROSTI ČAS

POPUSTI ZA ČLANE ŠPORTNIH DRUŠTEV,
POPUSTI PRI NAKUPU VEČJIH KOLIČIN ARTIKLOV
OBIŠČITE NAS TUDI NA FACEBOOK STRANI
http://www.facebook.com/dana.sport.31

VSAK 1. TEDEN V MESECU NOVA AKCIJA !!!
URNIK:
PON.-PET. 08.30-12.00 in 15.00-18.30,
SOB. 08.30-13.00
INFO: 057/897-390

BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2012

znanost, kulturo in šport ter Evropskih socialnih skladov ter
so za udeležence brezplačni.

Usposabljanja za vseživljenjsko uspešnost – Beremo in
pišemo skupaj.

Program je namenjen staršem, skrbnikom pa tudi dedkom in
babicam otrok v nižjih razredih osnovne šole (1.–4.). Usposabljanje poteka v obliki delavnic, na katerih imajo glavno
vlogo starši in otroci. Po govorne, bralne, pisne in računske
spretnosti, komunikacijo, aktivno socialne spretnosti … se
oboji podajo preko poslušanja glasbe, prebiranja pravljic,
plesa, iger in tudi kuhanja. Vsako srečanje je zaključena
delavnica. Program pomeni za otroka kakovostno popotnico
za nadaljnje šolsko delo, saj spodbuja razvijanje njegove samostojnosti, zaupanje v svoje sposobnosti in iznajdljivost pri
iskanju potrebnih virov znanja. Staršem pa nudi vso potrebno
samozavest, ki jo potrebujejo pri spopadanju z otrokovimi
šolskimi strahovi.
Program je za udeležence brezplačen.
Rozmanova 25b, Ilirska Bistrica
Telefon: 05 714 50 22, e-pošta: stikssvetom-oskpaz@guest.
arnes.si

Misel o knjigi …
»Kako se lahko odrasli ljudje tako spremenijo, da za ničeva gesla postanejo
zveri, sem se bil spraševal. Živimo drug
z drugim, dokler se slogani ne povežejo
prek čustev v množico. V organizem,
v katerem se mali človeški pohlepi
združijo v gonilo, zasebne iluzije pa v
ideologijo. Ko se povezava spet razklene, nekateri stopijo iz organizma s
čisto vestjo: nisem kriv, saj nisem bil
jaz! (…) ni pozabe, je le čakanje. Tisti,
ki se izgovarjajo nanjo, so vsak trenutek
zreli za vstop v nov organizem, ker se iz
prejšnjega niso nič naučili.«
Boleča resničnost sodobnega sveta.
»Sonce zahaja, kar v ozki dolini vedno
počne.« Aktualne teme. Senzibilna
ustvarjalnost pisca, ki ima za sabo nekaj
dobrih – ne, zelo dobrih – literarnih
»pridelkov«. V enem svojih internetnih
blogov, mimo katerih ne morem, pravi
Mazzini takole: »Naš kralj se imenuje
Matjaž in ne počne nič. Čaka, da se
mu brada devetkrat ovije okoli mize,
kar ni najbolj aktivna vloga, ki si jo
lahko najdete v življenju. Peter Klepec
je naša zgodba o odraščanju. Ponavadi
v takih zgodbah nastopa otrok, ki opravi
preizkus, dobi moč, se poslovi od matere in zaživi polno življenje odraslega.
Petra Klepca na silo odvedejo od doma,
zaželi in dobi si nadnaravnih moči, ki
jih izkoristi za to, da se vrne v prejšnje
stanje, torej k materi – sledi srečen
konec: »Rada sta se imela in se nista
več ločila.« Zgodba o Martinu Krpanu
ima zanimivo strukturo: boj s krutim
sovražnikom je neprimerno krajši od
drugega dela, v katerem naš junak
poskuša vse, da bi se vrnil domov prav
tako reven, kot je odpotoval na Dunaj.
Cesar mu ponuja celo »Jerico, mojo
edino hčer«. Junak porabi skoraj dve
strani za izgovore, čemu ne bi postal
princ. Cesarica ga nato užali, kar Krpan
takoj izkoristi in hoče oditi brez nagrade. Cesar ga hoče ustaviti, sledi nekaj
strani Krpanovega trmoglavljenja. V
tem trenutku poseže vmes minister
Gregor, ki je prepoznal psihični profil

junaka in ga predlaga za dvornega
norca. Še nekaj strani in Krpan zaprosi
za pisno dovoljenje (listek!), da bi počel
tisto, kar že itak počne in pri čemer ga,
supermana, nihče ne more ustaviti.
Cesarju je ob takem bedaku nerodno,
zato navrže še mošnjo cekinov in Krpan
obljubi pomoč tudi v prihodnje. Martin
Krpan je pripoved o pogodbi, ki je bila
sklenjena, nakar se ena od pogodbenih
strank na vsak način poskuša izviti, da
ne bi bila deležna nagrade; do konca
škodi samemu sebi in odide z drobižem
namesto z bogastvom, kar je definicija
pravega balkanskega inata. Skratka,
zgodba o idealnem tlačanu, ki pride, odreši cesarstvo, v zameno pobere ostanke
in se vrne čakat na naslednjo priložnost,
ko ga bo plemstvo, ki nad njim viha nos,
spet potrebovalo. Aktivni smo, torej, če
nam cesar ukaže – za njegovo in ne za
lastno korist. Nagrade nočemo, ker smo
skromni, vedno pa smo na voljo. Bebci,
skratka.« Dlak na jeziku dotični avtor
seveda nima. Pred kratkim je izstopil iz
Društva slovenskih pisateljev, naletel na
pol takega, pol drugačnega javnega in
nejavnega mnenja. In ker se z avtorjem
v marsičem zelo strinjam, ne morem, da
ga tako ali drugače ne citiram. Pričujoča
knjiga govori o nekoliko drugačnih
tematikah. O precej drugačnih junakih.
O dramatičnih zgodbah odraščanja,
nasilja, ljubosumja, odtujenosti. Nič novega na zahodu, bi rekel Remarque. Pa
vendarle. Svojstveno pisanje, snovno in
tematsko bogato, refleksivno razgibano,
zgoščeno in berljivo. Begunec z Balkana
si v Nemčiji ustvari novo družino, otroci
nimajo njegovih potez in so zato na neki
način varni. Zločinec, haaški zapornik
– zgodba nedavne balkanske morije,
problematika nacionalnega sovraštva.
In ugotovitev, značilna za Balkan:
zgodovina služi le kot seznam za maščevanja in ne kot učbenik. Univerzalnost
trpljenja. Nobene pozabe. Otroštvo in
čas odraščanja, ki v nas gojita vsa kasnejša kristaliziranja naših ravnanj. Ali
vsaj tako nekako. Zoperstavljanje liku
cankarjanske matere je tema v zgodbi,
ki nakocini kožo. Življenje, ki se rado
zatika. Kritični uvidi v sodobnost in tu

in tam stvarna opazka čez Slovence, kot
npr.: Slovenci smo tako majhno ljudstvo,
da skrivnosti ne smejo ostati le neizrečene, marveč celo neizoblikovane v mislih.
Devet literarnih zgodb spremljajo odlične črno-bele fotografije Roberta Kruha,
ki se vsebinsko nikakor ne oddaljijo od
tematike v pripovedih. Žalostni – včasih
tudi tragični – konci nas kljub vsemu ne
odvrnejo od tega, da bi ponovno posegli
po Mazzinijevih delih. Po katerem koli
njegovem delu. Nemška loterija je bila
lani na seznamu Primorci beremo.
Sicer pa je avtor 13 objavljenih knjig
in računalniški strokovnjak ter avtor 9
priročnikov. Je avtor scenarijev za dva
nagrajena celovečerna filma in režiser
štirih kratkih filmov. Prejel je številne
nagrade in je redni član Evropske filmske akademije. In morda še odlomčič iz
knjige, ki jo toplo priporočam in želim
prijeten vstop v barvito jesen.
»Vstala je. Na tistih svojih paličicah, ki
jih je še imela namesto nog, je stala. Se
zazibala, veter, odprto okno, zibala se
je, padla bi, zdravnik jo je ujel. Zasmejal
se je, prasec, smejal se je. Deluje, deluje, je zavpil in ona se je naslanjala nanj,
zložila se je v njegove roke, le njena
glava se je počasi obračala, dokler me
ni zagledala. V očeh sem videla, da me
je prepoznala. Deset let je že od tega. In
tako zdaj včasih pride, no enkrat na leto,
na božično kosilo, pride z družino, ista
kot pred boleznijo, trmasta, svojeglava,
gledam tiste otroke pa njenega moža,
samo zato jih je pripeljala, da se baha s
tistim, česar jaz nimam, upam, da bodo
nehali hoditi in da bodo pošiljali samo
še voščilnice, da jih kar pustim v nabiralniku. Prekleta, prekleta zdravila!«
Objem do naslednjega prebiranja,
Patricija Dodič.
Društvo za ohranitev zgodovinskih vrednot 18.maj naproša
vse občane, ki imajo kakršnokoli
slikovno gradivo o požigu vasi
v Podstenjah, Ratečevem Brdu,
Gornji in Dolnji Bitnji, Knežaku ali
Koritnicah, da jih kontaktirajo na
tel. 031 829 443.
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2012
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Miha Mazzini, Duhovi, Goga, 2010

29

ZADNJA BESEDA
Tudi letošnje poletje je bilo zelo dolgo, vroče in sušno.
Sploh avgust nam je postregel z rekordnimi temperaturami,
in sreča, da so bili takrat naši vrli parlamentarni izvoljenci
na zasluženih dopustih ter niso dodatno pregrevali že tako
razgretih glav običajnega ljudstva. Proti visokim temperaturam se je večina ljudi takrat borila s pivom, klimo in senco,
tisti bolj »avanturistični« pa smo občasno izkoristili ponudbo
kopalnega avtobusa ter se odšli po stari navadi in občinski
subvencionirani ceni ohladit v legendarno in bratsko Moščeniško Drago na »našo« plažo.
Sama cena vozovnice je sicer najbolj »pisana na kožo« penzionistom in študentariji, a tudi sam osebno za tistih osem
evropejcev s svojim proletarskim avtom ne pridem dlje kot
do Jelšan in nazaj, tako da vsako leto izkoristim ugodje, ki mi
ga ponuja naša občina.
Kopalni avtobusi so vedno polni smeha, dobre volje, modrosti
zrelih let ter razigranosti brezskrbne mladosti, a ko že resen
in zrel človek pomisli, da bo ob tistih lepih zagorelih nogah
študentk in bujnih dekoltejih vseh bistriških mladenk dobil inspiracijo za kakšno vročo ljubezensko vižo, se nepričakovano
pojavi drugačna, a zato nič bolj slaba, izvirna in hudomušna
ideja …
Mlad parček poleg mene, neveden in pijan od prve ljubezni, v
nenehni izmenjavi zgornjih telesnih tekočin in stalne besedne
zveze »Ljubim te ... Jaz pa tebe še bolj!« ter poljubov … je
tam pri cestni tabli Lovran prišel nekoč do velikega problema.
Ona:«Ugasni zdaj klimo tu nad nama, mene že zebe!« On:
»Mene pa ne zebe, meni je pa še vedno vroče. Sploh pa bomo

k‘r hmali u Moščeniški…« Ona: »Pa ugasn‘ no že enkrat to
stvar, k‘ mi je mraz za …«
In sedaj moje drago, izkušeno in že stoletja preizkušano ter
zatirano ljudstvo, tu na tem mestu lahko samo in zgolj trikrat
ugibate, čigava je v tisti težki in neugodni poletni situaciji
bila takrat …//mv

ZADNJA BESEDA
(Ž. Ramšak/M. Vrh/B. Golavšek)
Ko gleda me soseda in z mano pokramlja
o avtih in vremenu, pogled zaide »tja«,
takrat do mene pride, moja ženkica,
za roko me odvleče, tja, kjer sem doma.
Prižgem si televizor, bi gledal nogomet,
že spet do mene pride, hladna kakor led,
na »limonade« stare preklopi moj program,
jaz pa večer preživljam, žalosten in sam.
Saj zadnjo besedo prav vedno ona ima,
ji vse gre od rok in se na vse spozna.
Te zadnje besede nikoli ne da,
prav vsaka je njena, drugače ne zna.
Ko pozna ura bije, si nežnosti želim,
pod deko se mi skrije, že spet zelo trpim,
„Otroci še ne spijo, je zraven glavobol.“
Ne reši aspirin to, ne reši lekadol… ;(

V imenu pevskega zbora
»Dragottina Ketteja«
spomin

ALEKSANDRU TERNOVCU
Prezgodaj lipa je poslednjič odcvetela,
prezgodaj utihnil je tvoj tenorski spev,
v žalost te spremljala okoliška dežela,
ker si nenadno v večni mir odšel.

KULTURA

Naj rahla zemlja tvoj grob pokriva,
zapustil svoj značaj si vsem v spomin,
tvoj družabni smeh, ki vedno zlo razkriva,
naj ta misel preživetim bo v opomin.
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Nekdanji pevec sotenorist
Franc Sila
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OD KOSEZ PREK STIČNE DO MAKEDONIJE

S prepevanjem je skupina pevk olepšala
otvoritev Velikonočne razstave in na velikonočni ponedeljek pripravila koncert
z naslovom Pozdrav pomladi. Povabili
so otroški zbor Zvonček, pod vodstvom
Anije Janežič, ki je na koncertu navdušil
občinstvo in požel velik aplavz.
Društvo sveti Florijan iz Dobropolj, ki je
tesno povezano s prostovoljnim gasilstvom, je ob svojem prazniku povabilo
ŽPS Kalino, ki je z veseljem okronala njihova prizadevanja in počastila gasilce in
ostale prisotne s svojim prepevanjem.
Gasilci izhajajo iz ljudi, ki prostovoljno
delajo za ljudi, zato je njihova vključenost v narodno kulturo in izročila,
kakor tudi čaščenje legende o svojem
zavetniku-patronu
sv. Florijanu, povsem razumljiva.
ŽPS Kalina je že večkrat nastopala v knjižnici Makse Samsa. Letos je popestrila
program ob otvoritvi slikarske razstave
Likovnega društva France Pavlovec
Ilirska Bistrica.
Pevke ženskega pevske skupine Kalina
so se sredi junija udeležile 43. Tabora
slovenskih pevskih zborov v Stični. Pod
vodstvom dirigenta Igorja Švare je iz številnih grl zadonelo po vsem Šentvidu, ko
se je oglasil mogočen zbor, sestavljen iz
več kot sto zborov in skupin iz Slovenije,
Hrvaške, Italije, Srbije in Makedonije.
Srečali smo se z znanci, starimi prijatelji
in sklenili nova prijateljstva. Vzdušje je
bilo izjemno. Ostal nam bo lep spomin
na prijetno druženje in nepozaben dan.
Božala je glasba, božala je pesem.
ŽPS Kalina si skupaj z zborovodkinjo
Janjo Konestabo vsako leto zastavi projekt. Tokrat smo pevke skupaj s svojimi
pevskimi prijatelji obiskali republiko
Makedonijo. Na pot smo se odpravili
z letalom in tako prihranili kar veliko
časa, stisnjenega med štiri dni, kolikor

je trajal obisk. Pevke smo se z veseljem
odzvale povabilu Slovenskega društva
Triglav iz Bitole. V Bitoli živi štiriindvajset slovenskih družin, ki so povezane
v društvo. Ker pa gre v glavnem za
mešane zakone, je vanj vključenih tudi
veliko Makedoncev. V njem potekajo
naslednje društvene dejavnosti: dopolnilni pouk slovenščine, oživljanje
ljudskih običajev in slovenske kuhinje,
prireditve ob slovenskih praznikih,
dejavna je knjižnica, nekaj mesecev pa
deluje tudi pevski zbor.
Koncert ŽPS Kalina, ki se je odvijal v
dvorani Kulturnega doma Bitola, je
privabil precejšnje število Slovencev
in drugih ljubiteljev zborovskega petja.
Na začetku nas je prisrčno pozdravila
predsednica Združenja ga. Tanja Franc
in g. Mihajlo Mojsov, častni konzul Republike Slovenije v Bitoli. Poslušalci so
z zanimanjem prisluhnili programu, ki
je bil izključno slovensko naravnan, najbolj pa so ogrele njihove dlani živahne
ljudske pesmi. Rdeča nit povezovalnega
teksta je poudarjala klenost Slovencev,
ki se s svojo trdoživostjo, živahnostjo in
veseljem do življenja znamo ohraniti,
kamorkoli nas že življenjska pot zanese.
Naše druženje je sovpadalo s praznikom
samostojnosti Makedonije, zato je TV
snemala delček našega koncerta in
naredila intervju z zborovodkinjo, Janjo
Konestabo, prof. Veleposlaništvo RS v
Skopju je oglašalo nastop ŽPS Kalina na

svoji spletni strani.
Po koncertu smo doživeli prijetno
presenečenje – člani združenja so
želeli naslednji dan preživeti z nami.
Z večjim avtobusom smo prepotovali
od Mavrovega jezera, do največjega
pravoslavnega samostana sv. Jovana
Bigorskega, mimo Debarja, ženskega
samostana sv. Jurija v Rajčici, do Vevčanov in Struge. V Vevčanih se je odvijal
družabni del. Ob živi glasbi smo družno
zaplesali – kaj drugega kot makedonsko
oro. Na začetku smo se malo spotikali, a
smo se kar hitro ujeli in razposajenemu
veselju ni hotelo biti konca.
Naslednji dan so nas gostitelji popeljali
po Bitoli in dodobra smo začutili utrip
tega čudovitega mesta. Sledil pa je izlet
do Ohrida, enega najlepših biserov te
dežele, Ohridskega jezera in sv. Nauma.
In pevke ne bi bile pevke, če ne bi iz
srca zapele na ladjici sredi jezera in s
tem očarale tudi čolnarja. V nedeljo
smo se poslovili od naših gostiteljev in
izrednega vodiča Gorana.
ŽPS Kalina bo še naprej zelenela in
cvetela ter sodelovala pri soustvarjanju
kulturnih dogodkov med društvi doma
in po svetu.
Skupina Kalina se zahvaljuje zborovodkinji Janji Konestabo, ki jih s svojo
strokovnostjo in izbranimi pesmimi
pripravlja na naslednje nastope z intenzivnimi vajami v Čižičah, na otoku Krku.
III Elka Možina
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2012

KULTURA

Tudi v kriznih časih je možno veliko narediti, če je dobra ideja in želja. Tako se
je Ženska pevska skupina Kalina, pod
vodstvom požrtvovalne zborovodkinje
Janje Konestabo, udeležila Revije
Primorska poje v Kulturnem domu v
Vipavi.
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KULTURNO DOGAJANJE V MESECU SEPTEMBRU V KNJIŽNICI
Knjižnica Makse Samsa
MAKSE SAMSA
Ilirska Bistrica

V Knjižnici Makse Samsa je bilo v prvem jesenskem mesecu
zelo prijetno saj so se dogajale zanimive stvari.
Dne 17. Septembra smo počastili »DAN ZLATIH KNJIG«
in obletnico rojstva in smrti pisatelja Franceta Bevka ter
začetek bralne značke. Ta dan so naše prostore obiskali
učenci dveh tretjih razredov OŠ Dragotin Kette.
Učenci so se najprej seznanili z življenjepisom pisatelja, v
nadaljevanju jim je bila predstavljena knjiga »Peter Klepec.
Na koncu pa so si izdelali tudi vsak svoje kazalo, ki jim bo
služilo kot pripomoček pri prijetnem večernem branju.
Petek 21. Septembra smo v knjižnici organizirali prireditev,
na kateri je potekala podelitev priznanj in nagrad udeležencem počitniške bralne značke »Bralni črv«. Letos smo
jo izvedli že 11 leto. Kar dokazuje, da otroci kljub počitniškemu lenarjenju radi posežejo tudi po dobrih knjigah. Pri
»Bralnem črvu« je sodelovalo 45 otrok, ki so si med šolskimi
počitnicami vzeli tudi nekaj časa za prebiranje knjig in za
ustvarjanje lepih ilustracij. Razstava izdelkov udeležencev
bralne značke je na ogled na mladinskem oddelku.
Vsem sodelujočim sta knjižničarki Vlasta in Tamara pripravili

OTROCI POZOR!!!
NOČ ČAROVNIC V KNJIŽNICI
Vabimo vse osnovnošolce, da se nam pridružite
na nori zabavi
v sredo, 31. oktobra ob 2012
od 17.00 do 19.00 ure v prostorih naše knjižnice.
UDEŽENCI PRIREDITVE, KI BODO S SEBOJ
PRINESLI IZREZLJANO BUČO,
BODO SODELOVALI PRI IZBORU NAJ BUČE.
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Pridite – noro bo.
Več informacij dobite v knjižnici (tel. 05 71-44-188)
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lepo presenečenje in jim odigrali lutkovno igrico » Prepir v
gozdu«, katero so si otroci ogledali z velikim zanimanjem.
Letos so lahko učenci v knjižnici tudi reševali kviza z naslovoma »Rastem s knjigo » ( od 1. do 5. razreda OŠ) in »
Najstnik v objemu s knjigo« ( od 6. do 9. razreda OŠ).
Kviz je reševalo 85 učencev, dva izmed njih sta bila za
trud nagrajena z lepima knjižnima nagradama. III Knjižnica
Makse Samsa, Vlasta Kirn.

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

Z ANSAMBLOM SNEŽNIK PESEM ODMEVA ŽE 30 LET

polke Frankom Jankovichem, nastop
na Slovenefestu v Pittsburgu, v Yukonu
ter pikniku ob 50. letnici slovenskega
radija v Evanstownu. Primorski klub v
Clevelandu pa je ansamblu podelil tudi
častno priznanje iz rok slovenskega
konzula Karla B. Bonuttija.
Leta 1997 se je zasedba ansambla spremenila; Jožetu in Ivanu so se pridružili
Franjo Penko, Klavdijo Šlosel in Barbara
Cerkovnik. V tej zasedbi so leta 1998
izdali svojo drugo zgoščenko »Brkinska
slivovka« ter posneli dva videospota:
Ovčar in Brkinska Slivovka. Barbaro
Cerkovnik pa je kasneje zamenjala
pevka Nataša Šorc.
Ansambel je vseskozi redno sodeloval
na prireditvi »Prijatelji, ostanimo prijatelji«, festivalu narodno zabavne glasbe
Števerjanu, Vurberku, bili pa so tudi
redni gostje radijskih in televizijskih
hiš po Sloveniji.
Leta 2001 je ansambel Snežnik postal
zopet trio, in sicer Jožeta, Ivana in
Stojana Dujmoviča. Že v naslednjem
letu 2002 so izdali svojo tretjo kaseto
z naslovom »Moji gozdovi«, ki so jo
predstavili ob svojem jubileju 20.
letnici igranja v Podtabru. V letu 2005
so nastopali v vojaški bazi Butmir v
Sarajevu v BIH ob nacionalnem dnevu

slovenske vojske ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Ob 25-letnici svojega
delovanja so na svečanosti v Domu na
Vidmu predstavili svojim ljubiteljem
narodnozabavne glasbe svojo četrto
izdajo – zgoščenko z naslovom »Darilo
Nevesti«.
26. februarja 2008 se je ansambel
Snežnik v zasedbi Jožeta, Ivana, Danila
Čekada in Mira Paškvana podal na novo
turnejo v tujino, in sicer v Avstralijo. Na
povabilo naših rojakov in v sodelovanju s slovensko izseljensko matico so
sodelovali v Melbournu in Sydneyju.
Glavni organizator turneje je bil Peter
Mandelj iz Melbourna, dolgoletni
predsednik Zveze slovenskih društev v
državi Viktoriji. Gostovanje pa je podprla tudi Slovenska izseljenska matica.
Večino nastopov so imeli v Melbournu,
nastopili pa so tudi v Sydneyu. Fantje
so s svojim ubranim petjem in igranjem
ponesli med rojake delček te naše čudovite Slovenije.
Na njihovih dosedanjih petih zgoščenkah so zbrane pesmi, ki poudarjajo
lepoto naših domačih krajev, opisujejo
naše običaje in navade ter ponesejo slovensko narodno zabavno glasbo v srca
številnih ljubiteljev te glasbe doma in
po svetu. Pisci besedil in glasbe njihovih
pesmi so priznani slovenski glasbeni
ustvarjalci narodnozabavne glasbe: Ivan
Sivec, Ivan Malavašič, Franci Lipičnik,
Igor Podpečan, Franc Šegovc, Brane
Klavžar in še bi lahko naštevali. Precej
pesmi pa so tudi njihova avtorska dela.
Vse dosedanje zgoščenke so izdali pri
založbi Zlati zvoki.
Vsa leta svojega delovanja so člani
ansambla pogosto sodelovali na humanitarnih prireditvah v bližnji in daljni
okolici. Glavno vodilo ansambla je, da
zna vedno z veseljem zaigrati in zapeti
ter ponesti našo glasbo vsepovsod.
Prav zato so fantje še dandanes tako
zelo priljubljeni med svojimi poslušalci.
III Romana Kompan
Snežnikovci – še na mnoga leta naj
odmeva Vaša pesem!
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Naš, bistriški narodnozabavni ansambel
Snežnik v letošnjem letu praznuje tri
desetletja svojega delovanja. Glasbena
praznovanja so se začela že v mesecu
juniju, ko so v Knjižnici Makse Samsa v
Ilirski Bistrici prikazali svojo bogato fotografsko razstavo, nato so izdali svojo
jubilejno peto zgoščenko z naslovom
»Naj pesem odmeva«, v mesecu juliju
pa so na Mašunu v osrčju snežniških
gozdov priredili svoj veliki koncert »S
prijatelji za prijatelje« in nanj privabili
približno 2.000 obiskovalcev, 6. oktobra
pa se bodo že tradicionalno povzpeli na
Snežnik, od koder bo zadonela njihova
glasba.
Začetki ansambla Snežnik segajo v leto
1982, ko sta Jože in Ivan skupaj s kitaristom Francem Maljevcem ustanovili
ansambel Trio Jožeta Jenka. Svoj prvi
nastop so imeli na Bregih na Hrvaškem
9. 10. 1982. Ta datum je za člane ansambla še vedno zelo pomemben, saj
se vsako leto člani ansambla Snežnik
skupaj s svojimi prijatelji in znanci povzpnejo na vrh Snežnika. Med leti 1988
in 1994 so poleg Jožeta in Ivana pri
ansamblu igrali Danilo Čekada, Vladimir
Žnidaršič, Borut Jenko in Anton Batista.
Svojo prvo zgoščenko z naslovom
»Trije muzikantje« so Jože, Ivan in
Danilo Čekada izdali leta 1994. Poleg
zgoščenke so v letu 1995 posneli svoj
prvi videospot za televizijo Na morski
peščini. Naš primorski očak Snežnik
pa je navdihnil tudi Jožeta in napisal
mu je prečudovito pesem Snežnik.
V letu 1995 se je ansamblu pridružil
Miro Paškvan. Njihova glasba je postajala vedno bolj priljubljena doma
in v tujini, zato so prejeli povabilo za
enomesečno turnejo po Ameriki. V
Ameriko so k slovenskim izseljencem
odpotovali julija 1996 v zasedbi Jožeta,
Ivana, Danila Čekada, Mira Paškvana
ter Nade Lozar na povabilo Franka
Valenčiča, ki je skupaj s predsednikom
Slovenske narodne podporne jednote
Josepom C. Evanishem poskrbel za
številne koncerte: Primorski večer v
Clevelandu, obisk slovenskega radia v
Pittsburgu, srečanje s kraljem ameriške
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NEKAJ RESNIČNO NOVEGA:
POSLOVNI ŠTUDIJ V DOMAČEM KRAJU - ILIRSKI BISTRICI!
Vključite se v prvo generacijo študentov, ki bo študirala komercialna in
ekonomska znanja blizu svojega doma
v Ilirski Bistrici.
Še do 15. oktobra 2012 vpisujemo
študente v dvoletni višješolski program
EKONOMIST – smer komerciala
Izvajalec bo Študijski center s tradicijo
Lampret consulting iz Nove Gorice. Pri
izvedbi kot partner sodeluje Občina
Ilirska Bistrica, lokalni koordinator pa
je Ljudska univerza Ilirska Bistrica.
Študijski program Ekonomist prinaša
praktična in moderna znanja za delo
v poslovnem okolju. Obsega temeljna
znanja s področja ekonomije in poslovanja podjetja ter poglobljena znanja za

delo na področju komerciale: trženje,
prodaja, nabava, mednarodno poslovanje, kakovost ter dva tuja jezika s
poudarkom na strokovni terminologiji
za uspešno poslovanje s tujimi poslovnimi partnerji.
V Ilirski Bistrici bo potekal izredni
študij.
Izvedba bo prilagojena zaposlenim
študentom. Predavanja, vaje in izpiti
bodo dvakrat tedensko v popoldanskem
času (med 16. in 20. uro). Izvedba
predmetov bo trajala dve koledarski
leti in pol. Naslednjega pol leta pa bo
namenjeno pripravi in pisanju diplomske naloge, ki se zaključi z diplomskim
izpitom. Pridobljena izobrazba: višja

strokovna, strokovni naziv: ekonomist
/ekonomistka.
Naložba v znanje se vedno povrne!
Krizni časi – ugodni plačilni pogoji šolnine: Plačajte šolnino obročno v osmih
obrokih po samo 159 € oz. po dogovoru
možno celo 11 obrokov po 119 €.

VABLJENI K VPISU – NA ZAMUDITE TE
PRILOŽNOSTI!
Informacije
Po telefonu: št. 05/33 82 700 oz. na
spletni strani: www.lampret-consulting.si
ali pa v pisarni Ljudske univerze v Ilirski
Bistrici.

PRVI ŠOLSKI DAN NA OŠ PREGARJE
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Po dolgem vročem poletju so se zopet
odprla šolska vrata. Nekateri učenci
so v šolo prišli prvič, zato so komaj
pričakali prvi šolski dan. Z učiteljico so
odšli v učilnico. Tam so se prvošolčki
in drugošolčki razveselili, da so spet
skupaj, saj so se skupaj družili že v
vrtcu. Pozdravila jih je gospa ravnateljica ter jim zaželela uspešna šolska
leta, ki naj bodo čim manj naporna in
stresna. Z učiteljico so se pogovarjali
o počitniških doživetjih in izdelali lep
spominček na prvi šolski dan. Dobili
so lepa darila, razveselili pa so se tudi
sladke torte.
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Učenci od 4. do 9. razreda smo se zbrali
v jedilnici. Tudi nas je pozdravila gospa
ravnateljica, poslušali pa smo še govor
predsednika Danila Türka. Nato smo
odšli v učilnice in nadaljevali s poukom.
Razredničarke so nam povedale urnik
in dobili smo učbenike. Po končanem
pouku smo se odpravili domov in komaj
čakali drugi šolski dan.III Novinarski
krožek, OŠ Pregarje
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2012

MED POČITNICAMI JE V ŠOLI NAJLEPŠE!
Na OŠ Dragotina Ketteja, OŠ Košana in OŠ Podgora že četrto
leto poteka Kmetijski krožek. Vse tri šole imajo zasajene
šolske vrtove z zelenjavo, zelišči in poljščinami. Ker pa
vrtovi ne poznajo poletnih počitnic, so učenci vseh treh
šol med počitnicami redno hodili oskrbovat vrtove in pridno
pobirat pridelke.

ŠOLSTVO IN ŠPORT

Marsikomu se zdi kmetijstvo nezanimivo, ampak učenci
so si delo na vrtovih popestrili z igro, domačimi živalmi in
prijetnim počitniškim druženjem, ki ni bilo obremenjeno s
šolskim zvoncem. Na OŠ Dragotina Ketteja so se učenci z
mentorico Tamaro Urbančič dobivali dvakrat tedensko prav
vse poletje, na ostalih dveh šolah pa enkrat tedensko in to
kljub visokim temperaturam. Najbolj zanimivo je bilo pobiranje fižola in krompirja, vendar se tudi prekopavanja zemlje za
sejanje motovilca in repe niso branili. Paradižnik in korenček
so pojedli kar med delom. V najhujši vročini so pobegnili v
šolo, kjer so kuhali marmelado, gosti sok in kompot iz lokalno
pridelanega sezonskega sadja. V kis so vložili tudi pridelano
rdečo peso.
Vse pridelke in izdelke bodo učenci predstavili na stojnicah
na Kmetijski tržnici, ki bo 22. septembra v Ilirski Bistrici.
Vse pohvale marljivim učencem omenjenih šol! Prav zaradi
tolikšnega zanimanja za delo na šolskih vrtovih se je OŠ
Dragotina Ketteja odločila, da razširi šolski vrt in ga popestri
s paviljonom in ribnikom. Dela so v teku, financira pa jih
Bauhaus, Društvo za razvoj podeželja, strokovno izvaja pa
Vilotič Milan Bilka, d. o. o. Zato učenci pravijo, da je med
počitnicami v šoli res najlepše. III Petar Nikolič
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SEPTEMBER NA OŠ RUDOLFA UKOVIČA PODGRAD
Počitnice so za nami. Spet smo med
sošolci in učitelji pripravljeni na nov začetek. Posebej ponosni smo na sedem
prvošolk in tri prvošolce, ki smo jih z
veseljem sprejeli med učence naše šole.
Prvošolcem iskreno čestitamo za ta
velik korak in jim želimo, da bi se na
šoli čim bolje počutili, sklepali nova
prijateljstva, veselo polnili svoje glavice
z znanjem in izkoristili vse možnosti
za uresničitev svojih sanj.Letos pa so
počitnice podaljšali učenci od 3. do 5.
razreda, saj so prvi teden namesto v šoli
preživeli ob morju. V Centru šolskih in
obšolskih dejavnosti Seča so počeli zelo
raznolike dejavnosti in uživali.

Preizkusili smo se tudi v jesenskem
krosu. Učenci od 1. do 9. razreda
smo se zelo dobro odrezali. Preživeli smo lep sončen športni dan.
Ponosni smo tudi, da naša šola sodeluje v projektu Zdrav življenjski slog
in nam tako omogoča, da imamo v
šoli dodatne ure športne dejavnosti.
Pri teh urah se večinoma zabavamo
in igramo razne igre, kot so nogomet,
badminton, odbojka in ostale. Tako na
zabaven način preživljamo prosti čas s
prijatelji in se učimo zdravega življenja.
September je bil zelo pester in upamo,
da bo tako vse leto. III Novinarski krožek OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad

UČENCI OŠ PREGARJE NA SNEŽNIKU

V petek, 7. 9. 2012, smo imeli športni dan. Odšli smo na
planinski pohod na Snežnik, in sicer vsi učenci od 1. do 9.

razreda. S Pregarij smo se z avtobusom odpeljali do Sviščakov,
nato smo nadaljevali peš. Prvi daljši postanek smo imeli na
parkirišču pri kapelici, kjer smo pomalicali, nato smo nadaljevali pot. Med potjo smo se zabavali, se še nekajkrat ustavili
in si odpočili. Preden smo se začeli vzpenjati po stezici med
ruševjem, smo se večinoma vsi opogumili in s seboj na vrh
odnesli eno ali dve poleni. Vsi veseli smo prispeli na vrh. Tam
so že bili učenci 9. razreda iz OŠ Dragotina Ketteja. Na vrhu
smo se fotografirali in si ogledali, do kod vse sega razgled.
Na povratku smo se ustavili še v koči na Sviščakih, kjer so
nas postregli s toplim čajem, nekateri pa so si privoščili tudi
sladoled.
Nekaj učencev je bilo na vrhu prvič, zato je bil predvsem
zanje izlet nepozaben. Tudi ostali smo bili zelo zadovoljni, da
smo premagali strmino in ponovno osvojili vrh.III Novinarski
krožek, OŠ Pregarje

ŠOLSTVO IN ŠPORT

PRVI ŠPORTNI DAN
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V petek, 7.9.2012, smo izvedli prvi
športni dan, ki je bil namenjen planinskim pohodom.
Učenci 6. razredov so obiskali Kozlek,
7. učno pot Sviščaki, 8. Šilentabor in 9.
Snežnik. Na izletih smo se imeli lepo,
k čemur je pripomoglo lepo vreme in
dobro razpoloženje učiteljev.
Šilentabor smo letos obisakali prvič,
zato mu namenjamo večino pozornosti. Pot smo začeli pri gradu Kalec, se
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2012

prek Zagorja odpravili do Šilentabora,
kjer smo uživali v čudovitem razgledu.
Po stari Italijanski poti smo prišli v
Podtabor. Tam smo si ogledali ostanke
predjamskega gradu in eno najstarejših
ter najdebelejših trt v Sloveniji. Naprej
nas je pot vodila do Podstenj in Topolca
ter igrišča pred šolo.
Vrnili smo se utrujeni, a zadovoljni, kar
velja za udeležence vseh pohodov. III
OŠ Dragotina Ketteja

ARHEOLOGIJA V ŠOLI
3. septembra 2012 nas je mag. Pavla P. Udovič, univ. dipl.
arheologinja, ob multimedijski predstavitvi seznanila z
arheologijo, poklicem arheologa, značilnimi in znamenitimi
arheološkimi najdbami in obdobji.
V drugem delu smo v peskovnikih z neoporečno mivko izkopavali različne vrste najdb. O njih smo se najprej pogovorili,
nato jih očistili, sestavili, zlepili in poslikali. Sestavljene lončke
smo si ohranili za spomin. III Novinarke OŠ Jelšane               

TEČAJ PLAVANJA
Učenci 3. razreda smo se z
učiteljico Nives Pirih od 17.
do 21. septembra udeležili
20-urnega tečaja plavanja.
Ne, prav nobena solzica ni
stekla pred spanjem. Za to
sploh nismo imeli časa!
Bazen, v katerem smo se učili
plavati, je imel zelo prijetnih
30°, zrak v pokritem delu pa tudi.
Obdajala nas je prelepa primorska
pokrajina, bujno mediteransko rastje,
oljke, ciprese in bori, ki so nam dajali
senco, kjer je dišal rožmarin in sivka,
kjer so se slišali škržati.
Štirideset metrov dolga ladja, ki je
izkusila tudi viharne oceane, nas je
varno popeljala od Seče do Pirana
in nazaj. Sprehodili smo se po ozkih
piranskih ulicah, mimo znamenitih hiš,

cerkva in trgov, kjer so že v preteklem
tisočletju hodili pomorski trgovci in
ribiči. Raziskovali smo ob robu morja,
v globini do višine kolen, koliko življenja
je v pasu bibavice, ki je nekaj časa nad
vodo in potem spet pod njo. Spoznali

smo, kako so solinarji poznali
nihanje plime in oseke, vremenske razmere in temu
ustrezno uravnavali dotok
vode v solinske bazene, jo
pretakali po kanalih iz polja
v polje in v poletni pripeki
želi sol v kristalizacijskih bazenih. Sprehodili smo se tudi
po parku Forma viva s številnimi
kiparskimi deli v kamnu. Ne smemo
pa pozabiti pohvaliti prijaznih ljudi iz
doma Burja, ki znajo učiti čisto drugače,
kot se to lahko počne v razredu, in pa
kuharjev, ki so poskrbeli, da so bili naši
želodčki polni raznih dobrot.
Po doživetju polnem tednu, smo se vrnili domov kot pravi plavalci. III Učenci
3. razreda OŠ Jelšane, z učiteljico N.
Pirih

Tako je razpisana vadba za predšolske in šolske otroke,
tekmovalci so trenirali na ledeniku Hintertux, nadaljujejo
se dela na klubski koči. Izvedli so jesenski tečaj rolanja, ki
je postavil na rolerje nove mlade člane.

stran www.sk-sneznik.com je vedno bolj obiskana, kar pomeni,
da že diši po snegu. Lep športni pozdrav! III Igor Štefančič

Jani Grlj, letos glavni klubski adut za FIS-tekme, je opravil priprave na ledeniku Hintertux, kjer se je udeležil treninga slaloma
in veleslaloma. Treninga se je udeležila tudi Mojca Pečelin,
tretjeuvrščena lanskega, svetovnega pokala masterjev, ki letos
tekmuje za naš klub. Imeli so odlične pogoje, tako da je trener
Murovec zadovoljen z opravljenim treningom. Udeležili se bodo
še zadnje tekme v slalomu na rolerjih, ki šteje za italijansko
državno prvenstvo. Ta bo v kraju Feltre, poleg Belluna. Spletna
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2012
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MLADI BIST'ŠKI PLANINCI PONOVNO SKUPAJ V HRIBE
V šolskem letu 2012/2013 bomo v Planinskem društvu
Snežnik Ilirska Bistrica nadaljevali z akcijo Mlad Bistr'ški
planinc. Z njo želimo motivirati mlade planince za prijetno
druženje v naravi, na naših planinskih izletih. Namen te
akcije je poudariti pomen planinstva, ga približati mladim
in jih spodbuditi k aktivnemu preživljanju prostega časa.
Tudi v letošnjem šolskem letu načrtujemo šest izletov, zadnji
izlet pa bo nagradni izlet za vse tiste, ki se bodo udeležili
vseh predhodnih izletov. Vsi, ki se bodo udeležili vsaj treh
izletov, bodo dobili spominsko majico. Na zadnjem izletu

bomo izmed udeležencev izleta izžrebali srečneža, ki se
bo brezplačno udeležil poletnega mladinskega gorniškega
tabora, ki ga vsako leto, v poletnih mesecih, organizira naše
društvo.
Izleti so namenjeni in prilagojeni šolskim otrokom, veseli pa
bomo tudi vseh staršev in drugih spremljevalcev, ki bi radi
preživeli soboto aktivno in v naši družbi. Vsi, ki komaj čakate
obuti planinske čevlje, pohitite po prijavnico, ki jo dobite pri
mentorici/-ju na vaši šoli, saj se bomo na prvi izlet odpravili
že v začetku oktobra, ko se bomo skupaj povzpeli na Sveto
Trojico.III Tina Turkovič

MLADE RAFTARKE ILIRSKOBISTRIŠKEGA RAFTING KLUBA MRZLA UODA
SO USPEŠNO PRESTALE SVOJ PRVI MEDNARODNI IZZIV

ŠOLSTVO IN ŠPORT

Mladinska ženska ekipa ilirskobistriškega rafting kluba Mrzla uoda v sestavi
16-letnih Anje Moran in Edite Logar,
17-letne Špele Grbec, 19-letne kapetanke Marije Pranjić in Tjaše Jagodnik,
ki sicer kot edina članska ženska ekipa
v Sloveniji sodeluje tudi na tekmah za
državno prvenstvo v moški konkurenci,
se je pretekli mesec prvič pomerila na
mednarodni ravni. Na mladinsko svetovno prvenstvo v raftingu, ki je potekalo v Čeških Budejovicah od 24. do 28.
avgusta, so se dekleta s spremljevalci
odpravile že v četrtek, 23. avgusta, saj
jih je v petek že čakal uradni trening
na slalomski progi, zvečer pa je sledila
uradna otvoritev prvenstva. Organiza-
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torji so vse tekmovalce in tekmovalke
popeljali z ladjo po reki Vltavi od Čeških
Vrben do Čeških Budejovic, kjer so se
nato slavnostno sprehodili čez mesto
do uradnega otvoritvenega prostora.
Tam so predstavili vse ekipe in jim
podelili startne številke.
Bistriške raftarke so se na prvenstvu

borile s petimi ekipami (iz Brazilije,
Rusije, Češke, Italije in Srbije) v štirih
disciplinah. Prvenstvo so začele v
soboto s šestim mestom v sprintu,
vendar so bile toliko bolj uspešne v
popoldanskem času v tekmi na izpadanje - H2H, kjer so si priveslale odlično
četrto mesto. V drugem tekmovalnem
dnevu so na slalomu navkljub četrtemu
mestu po prvem teku v drugem teku
popustile in skupno pristale na šestem
mestu. Bolje so se zatem izkazale v najtežji disciplini, spustu, ki je potekal na
10,5 kilometra dolgi trasi zahtevnosti
1.–2. stopnje. Navkljub slabemu startu
so dekleta po napetem boju s srbsko
ekipo po celotni trasi v cilj zapeljale kot
peto uvrščene.
Kljub višjim upom in dobri podpori
navijačev iz domačega kluba so sicer
zaradi slabšega rezultata v slalomu, ki
v primeru enakega števila točk šteje
kot odločujoča disciplina, v skupnem
seštevku zasedle šesto mesto. Zlata
kolajna je pripadla ruski ekipi, srebro
je romalo v roke češke zasedbe, tretje
mesto pa je pripadlo Brazilkam.
Glede na to da je bil to za naše mladinke debitantni nastop na mednarodni
ravni, pa v prihodnje računamo na
še boljše rezultate. Ob tej priložnosti
se ekipa in klub iskreno zahvaljujeta
vsem sponzorjem in donatorjem ter
staršem in ostalim, ki so jih spremljali
v Sloveniji in na Češkem, za podporo in
spodbudne besede. Hvala! III NM

MLADE ROKOMETAŠICE TRADICIONALNO NA PRIPRAVE NA RAB
Najmlajše deklice – članice Rokometnega kluba Ilirska Bistrica
so se tudi letos, kot veliko let doslej, tradicionalno pripravljale
na Rabu, zaradi večletnega sodelovanja z domačim klubom.
Tokrat smo s seboj povabili tudi starše, ki so se rade volje
odzvali in bilo nam je SUPER.
Dekleta so se veliko naučile, se kopale in družile z domačinkami ter vsak večer igrale prijateljske tekme proti domačinkam,
in to zelo uspešno, saj so jih dvakrat premagale, zadnji dan
pa že zelo utrujene izgubile za gol.
Gostoljubje bomo Rabljankam vrnili decembra, ko jih bomo
povabili na turnir v malem rokometu in jih namestili ter pogostili pri nas. Srečno dekletom in veliko užitkov v treniranju. III

ROKOMETAŠICE TRENIRALE PRED SEZONO NA SVIŠČAKIH
Starejše deklice rokometnega kluba so
si letos zadale visoke cilje, za katere je
potrebno vložiti veliko truda, in pričele
so z nabiranjem fizične moči na domačih Sviščakih.

Igralke so predlagale, da gremo na priprave kar s kolesi – in tako je tudi bilo.
Na pripravah so trenirale in se družile
ter postavile cilje, za katere se bodo
borile v tej sezoni. Že tradicionalno so

si dekleta sama kuhala, kar pomeni, da
je obilo smeha ter anekdot, ki jih bodo
spremljale še dolgo in da se bomo še
večkrat nasmejali zaradi teh dogodkov.
Poleg teka in ostalih vaj smo s kolesi
obiskali tudi Mašun in tako dosegli še
en nov mejnik, saj ni bila še nobena
igralka s kolesom na Sviščakih, prav tako
na Mašunu.
Po štirih dneh izredno uspešnih priprav
smo se odpravili v dolino in pričeli s treningi z žogo ter igranjem pripravljalnih
tekem, ki so bile dokaj uspešne in so
pokazale, kaj moramo še postoriti do
prvenstva.
Našim dekletom želimo, da bi se jim
uresničile vse želje in da bi bila sezona
zelo uspešna, SREČNO.III Rokometni
klub Ilirska Bistrica.

NOVE ČLANE IN ČLANICE
V septembru začne tudi VPIS v članstvo rokometnega
kluba Ilirska Bistrica, in sicer:
- DEKLICE IN DEČKI iz OŠ Antona Žnideršiča, 1. do 5.
razred –MALI ROKOMET, bodo trenirali ob ponedeljkih
od 13.45 do 15.00 ure in ob četrtkih od 14.45 do 16.00
ure na OŠ Antona Žnideršiča;
- DEKLICE IN DEČKI iz OŠ Dragotina Ketteja, 1. do 5.
razred – MALI ROKOMET, bodo trenirali ob torkih od
14.30 do 16.00 ure in petkih od 16.00 do 17.30 ure na
OŠ Dragotina Ketteja.

- DEKLICE, 6.– 9. razred – MLAJŠE IN
STAREJŠE DEKLICE, se lahko vpišejo
ob četrtkih od 17.30 do 19.00 ure
na OŠ Antona Žnideršiča.
- DEČKI, 6. do 9. razred – MLAJŠI IN STAREJŠI DEČKI, se
lahko vpišejo ob torkih od 17.30 do 19.00 ure v športni
dvorani pri OŠ Antona Žnideršiča.
Vse ostale informacije dobite ob vpisu v naš rokometni
klub.
PRIDRUŽI SE NAM TUDI TI!
Rokometni klub Ilirska Bistrica
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2012

ŠOLSTVO IN ŠPORT

ROKOMETNI KLUB ILIRSKA BISTRICA VPISUJE

39

TENIŠKI KONEC TEDNA

Tenis klub Ilirska Bistrica je letos za svoje mlade in nadobudne člane ponovno organiziral teniški kamp, ki je potekal od
17. do 19. avgusta. Sončni konec tedna so namreč preživeli
v Cerknem, kjer so pridno trenirali in še izboljšali svoje
sposobnosti in znanje.
Izleta se je udeležilo 12 članov teniškega kluba, njihovi tre-

nerji pa so bili Joško Iskra, Rihard Udovič in Iztok Perkan.
Treningi so potekali dvakrat dnevno od 2 do 3 ure, pred
začetkom pa so izvedli še kondicijski trening, med katerim so
se mladi športniki ogreli ter se ustrezno pripravili na sledečo
športno aktivnost. Skozi vaje različnih težavnostnih stopenj
so skušali še bolj utrditi in izboljšati samo tehniko tenisa, pa
tudi svoje motorične sposobnosti.
Tudi tokrat so bili nastanjeni v hotelu Cerkno, kjer so se
lahko po napornem treningu sprostili v bazenu, svoj prosti
čas pa izkoristili za različne miselne igre in druga podobna
razvedrila.
Vsi udeleženci, kot tudi trenerji so v želji, da bi bil napredek
čim večji, v treninge vložili veliko truda in dobre volje, kar
se je izkazalo za odlično kombinacijo na poti do cilja. Vsem
skupaj je bilo zelo lepo, domov pa so se vrnili veseli in z
novimi teniškimi izkušnjami.III Kristina Šlosar, Tenis klub
Ilirska Bistrica

NOČNI TURNIR POSAMEZNIKOV
V soboto, 24. 8. 2012, se je v organizaciji TK Ilirska Bistrica odigral nočni
turnir posameznikov. Nočnega turnirja
nismo organizirali že od leta 1999, želja
pa je, da bi turnir postal tradicionalen.
Udeležilo se ga je 21 tekmovalcev, kar
pomeni rekordno številko za razmere
v bistriškem tenisu. Tekmovanje je
potekalo tako v glavni kot tudi v tolažilni skupini, kjer so igrali igralci, ki so
izgubili prvo tekmo. Videli smo veliko

zanimivih tekem, v polfinale turnirja
pa so se uvrstili Iztok Perkan, Matevž
Sakelšek, Rihard Udovič ter Joško Iskra.
Polfinalne boje sta dobila Iztok Perkan
in Joško Iskra, zmagovalec turnirja pa je
postal Iztok Perkan. V tolažilni skupini
je 1. mesto dosegel Mitja Zatkovič, ki
je v finalu premagal Nejca Belušiča.
Najboljši tekmovalci so bili nagrajeni
s pokali ter praktičnimi nagradami. III
Joško Iskra

ŠOLSTVO IN ŠPORT

REKREATUR
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Nedavno tega je potekala 1. etapa
ekipnega kolesarjenja po Sloveniji, v
organizaciji TD Rekreatur iz Kranja, ki
širi idejo odkrivanja zanimivih turističnih krajev in njihove ponudbe, skozi
obliko rekreativnega kolesarjenja in
drugih rekreativnih dejavnosti znotraj
in zunaj državnih meja. Pri tem navezuje stike z lokalnimi društvi in vodniki.
Kljub izjemno visokim temperaturam, ki
so jo zagodle kolesarjem, se je iz Postojne,
po trasi Pivka–Zagorje–Šembije–Harije
podalo 310 kolesarjev oz. 39 domačih
ekip in ekipa Oranje Tulpen iz Nizozemske.
Prvi postanek na krožni poti Postojna–
Harije–Škocjanske jame–Postojna, je bil
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13. v Harijah, kjer so udeležence sprejeli
člani društva KETŠD Alojzij Mihelčič, jim

postregli z lokalnimi jedmi in jih povabili
na septembrsko Bučjado.III P. Nikolić

