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Na začetku junija smo občani Ilirske Bistrice praznovali
svoj praznik, ki smo ga obeležili s komemoracijo v Kilovčah in slovesno proslavo v Domu na Vidmu, kjer so bila
zaslužnim občanom podeljena občinska priznanja. Harijci, Bukovčani in prebivalci Soz se veselijo asfaltirane ceste,
ki občutno skrajša pot do službe in obale, v našem glasilu
pa bomo podrobneje predstavili tudi bistriške inovatorje,
ki so prejeli priznanja za svoj doprinos k boljšemu jutri.
Da ne boste v teh vročih dneh zaman čakali pred ordinacijo na vašega zdravnika, lahko v Bistriških odmevih
preverite, kdaj je vaš osebni zdravnik na dopustu in kateri
zdravnik ga nadomešča. Srčno upam, da ga ne boste potrebovali, ampak podatki so dobrodošli. Kajne?
Mesec junij je tisti mesec, ko šolski zvonec še zadnjič zazvoni in naznani začetek težko pričakovanih počitnic. Za
vse otroke, ki bi svoj prosti čas radi preživeli kreativno, so v
društvih pripravili različne delavnice in urice, ki bodo zagotovo popestrile njihove počitniške dni.
V idiličnem okolju gradu Prem boste ljubitelji izbrane glasbe lahko prisluhnili legendarnemu Prekmurcu Vladu Kreslinu, violinist Zdravko Pleše pa za vas pripravlja posebno
presenečenje s skupino Ensemble Contemporanea 21.
V avgustu je čas tudi za dogodek vseh generacij z naslovom Dobimo se na Placu. Prvi konec tedna v septembru
pa je tradicionalno rezerviran za srečanje bistriških motoristov, kjer bodo zvok motorjev, dobra družba in izvrstna
glasba, saj v Vrbico prihajata kar dve uveljavljeni skupini
Psihomodo Pop in Let 3. Je potrebno še kaj dodati? Seveda, Kino pod zvezdami!
Naj bo to poletje res vaše poletje!
Tjaša Kaluža,
odgovorna urednica
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Plaketa Občine Ilirska
Bistrica za področje kulture
za leto 2017

Romeo Volk v imenu trio Volk Folk:
»Iskreno se zahvaljujem za priznanje, ki
smo ga prejeli. Prišlo je nenadoma in nepričakovano. Bolj kot sama nagrada pa
me veseli, da smo po dvajsetih letih našega
ustvarjanja na zemljevidu Slovenije na področju izročila našega kraja in naših korenin celo bolj opazni kot drugi kraji. Hvala
lepa!«

Anton Spetič:
»Hvala lepa za to priznanje! To priznanje pa ni samo moje, ampak je od vseh
gasilcev! Zaploskajte jim! Hvala lepa še
enkrat!«
BISTRIŠKI ODMEVI – JULIJ 2017

AKTUALNO

PLAKETA OBČINE
ILIRSKA BISTRICA ZA PODROČJE
DRUŽBENIH DEJAVNOSTI
ZA LETO 2017
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PROSLAVA OB OBČINSKEM
PRAZNIKU

pozitivnim pogledom
na stvari pripomogel
k uspešnemu poteku
zdravljenja in postopnega okrevanja.

Na slavnostni prireditvi ob prazniku Občine Ilirska Bistrica, ki ga občani praznujemo 4. junija, so v veliki dvorani Doma na Vidmu na petkov
večer, 2. junija 2017, podelili občinska priznanja letošnjim nagrajencem. Plaketo Občine Ilirska Bistrica za kulturo je prejel družinski trio
Volk Folk, plaketa za družbene dejavnosti pa je odšla v roke gasilca Antona Spetiča. Slavnostni govornik župan Emil Rojc je v svojem nagovoru občanom izrazil zadovoljstvo ob okrevanju domačega gospodarstva.

Bistriško
gospodarstvo
čakajo boljši
časi

storu uvršča med najboljše poustvarjalce slovenskega ljudskega izročila, ki
je svoje občinstvo leta 2012 razveselil z
izdajo zgoščenke U prvega. Prejeto občinsko priznanje bodo družinski člani
prav gotovo postavili ob bok Maroltovi
listini, najvišjemu državnemu priznanju
za folklorno dejavnost, ki so ga prejeli
na predlog Glasbenonarodopisnega inštituta Slovenske akademije znanosti in
umetnosti.

AKTUALNO

Plaketi za presežke v letošnjem letu sta
podelila župan Emil Rojc in članica Komisije za mandantna vprašanja, volitve
in imenovanja ter občinska svetnica Sonja Čošić.
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Anton Spetič si je za izkazano izredno
požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob gasilski intervenciji na vojaškem poligonu Bač prislužil iskreno
zahvalo vseh občanov. Nesrečnega 28.
marca 2017 so ga ob izredno zahtevnih razmerah z veliko dima in zelo
slabo vidljivostjo zajeli ognjeni zublji,
zato je utrpel hude opekline. Kljub tej
nezgodi se Spetič ni vdal in je s svojim

Naša občina je doživljala svoje najtežje čase
takoj po osamosvojitvi, ko
je propadla več kot polovica
občinskega gospodarstva. »Počasi, a vztrajno se stvari le premikajo na
bolje. Tako Lesonit kot podjetja v industrijski coni Plama poslujejo dobro. Poleg tega sprejeti občinski prostorski načrt
omogoča zazidavo v novih conah in širitve
obstoječih gospodarskih con, kar je nesporno prednost v primerjavi s stanjem pred
ureditvijo prostora v občini,« je v svojem
nagovoru občanom izpostavil župan Emil
Rojc.
»Vsekakor je gospodarska rast v celotni
uniji dobrodošel, ne pa tudi zadosten pogoj za razvoj občinskega gospodarstva.
Za vsak napredek, ki ga dosežejo naši
podjetniki, so poleg ugodnih gospodarskih
razmer potrebna tudi znanja in delo. Z
veseljem lahko ugotovim, da v naši občini
poleg omenjenih podjetij, deluje vedno več
srednje velikih rastočih podjetij, kot sta Pet
pak in Tramper. Čeprav Občina Ilirska Bistrica kot ustanova ni namenjena ustana-

Družinski trio Volk Folk sestavljajo oče
Romeo, hči Nina in sin Gregor, ki nadaljujejo družinsko pevsko in godčevsko
tradicijo domače občine s poudarkom
na okolici Velike Bukovice, od koder izvira njihov rod. Prvič so skupaj nastopili
pred dvema desetletjema, ko se jim je za
mikrofonom pridružila tudi Romeova
žena Vanda, na bobnih pa jih je spremljal Romeov oče Slavko. Romeo igra
kontrabas, Nina oprekelj in harmoniko,
Gregor pa violino in meh. Posvečajo se
izvornemu glasbenemu izročilu pevcev
in godcev z Bistriškega. Muzejsko glasbeno izročilo ohranjajo s starimi, že
davno pozabljenimi glasbili. Trio Volk
Folk se v slovenskem glasbenem proBISTRIŠKI ODMEVI – JULIJ 2017

»Trenutno Občina Ilirska Bistrica
opravlja z zakonom določene naloge,
ki na letni ravni znašajo nekaj več
kot 7 milijonov evrov. Poleg tega
izvaja tudi investicije v skupni vrednosti približno 6 milijonov evrov,
kar je za bistriško občino zelo veliko.
Daleč največji znesek smo namenili
osnovnim šolam, približno 3,5 milijona evrov. Sledijo investicije v krajevne skupnosti, ceste, gasilsko opremo in
projektiranje.«

vljanju gospodarskih družb, razen seveda
ko le-te opravljajo funkcije, ki so v javnem
interesu, vendarle do določene mere vplivamo na gospodarsko rast z ureditvijo infrastrukture in bivalnih pogojev zaposlenih.«

Nove investicije

je tudi nujna širitev obstoječega zdravstvenega doma. Sedanji objekt ZD Ilirska Bistrica že dolgo ne zadošča potrebam, zato
načrtujemo gradnjo nove stavbe na področju, ki ga sedaj prometno urejamo. Obe
stavbi, sedanja in nova, bosta med seboj
povezani v funkcionalno celoto.« Župan
Rojc je omenil tudi projektno ureditev
kanalizacije, saniranje področja bivše
tovarne TOK, okolice jezera Mola in
Sviščakov.
Svečani dogodek je obogatil pester kulturni program, v katerem so nastopili
Otroški pevski zbor Čebelice iz Vrtca
Jožefe Maslo Ilirska Bistrica, Orffova
skupina učencev in učenk 7. razreda
Osnovne šole Toneta Tomšiča iz Knežaka, sestri Lara in Eva Tomšič iz OŠ
Toneta Tomšiča, Lara Štemberger,
učenka Glasbene šole Ilirska Bistrica
in dijakinja Gimnazije Ilirska Bistrica,
starejši Otroški pevski zbor OŠ Antona
Žnideršiča in posebna gostja prireditve
Marjetka Popovski, pevka slovenskih
ljudskih pesmi, ki živi in ustvarja v Izoli.
Prireditev je povezovala Tjaša Kaluža.

AKTUALNO

»V roku enega leta ima bistriško gospodarstvo v načrtu tri večje investicije, vsako
v višini več kot milijon evrov in pri vseh bo
posredno, bodisi s prodajo bodisi z ureditvijo zemljišč, sodelovala tudi Občina
Ilirska Bistrica. Zelo pomemben korak v
podpori gospodarstvu je naredil občinski
svet na eni od zadnjih sej, ko je sprejel
Pravilnik o sofinanciranju nakupa v industrijski coni Ilirska Bistrica. V ta namen je
zagotovljenih 380 tisoč evrov. V postopku
je predlog Odloka o komunalnem opremljanju zemljišč, s katerim želimo dodatno zmanjšati obremenitve novih investitorjev v občini.«

Med projekti, ki so trenutno v pripravi,
je najpomembnejši brkinski vodovod.
To je skupen projekt Občin Divača,
Hrpelje-Kozina in Ilirska Bistrica. Cilj
projekta je omogočiti Brkinom kvalitetno oskrbo s pitno vodo; zmanjšati vodne izgube; povezati vodovodni sistem
kraškega vodovoda z ilirskobistriškim
vodovodom in obnoviti vodarno v Ilirski Bistrici, ki je glavni vzrok za pogoste
pozive k prekuhavanju vode. »Ravno
tako kot je nujno urediti stanje vodovoda,
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OTVORITEV LOKALNE CESTE
SOZE–HARIJE
»Cesta je velikega pomena za lokalno prebivalstvo in celotno
občino,« je ob slovesni otvoritvi asfaltirane ceste zagotovil
župan Občine Ilirska Bistrica Emil Rojc, ki je obenem predstavil načrte za turistični razvoj tega območja.

»Asfaltirano in urejeno cesto smo si
tukajšnji prebivalci želeli že vrsto let.
Prav zaradi tega sem tudi sam izjemno
zadovoljen, da smo v tem mandatu uspeli
zbrati dovolj veliko število somišljenikov v
občinskem svetu in dobili polno podporo
župana Emila Rojca ter tako lahko pristopili k izvedbi investicije,« zadovoljstva ob
uspešno zaključenem projektu ni skrival
Muha.
Iz leta v leto vedno več vaščanov Velike
Bukovice in Soz najde zaposlitev v Podgradu, industrijski coni Plama, na Kozini
in na obali. Trenutno se v to smer v službo dnevno vozi 36 ljudi, kar je skoraj polovica vseh delavno aktivnih ljudi. Cesta
od Velike Bukovice do Harij je dolga
približno 2.5 km, medtem ko je pot preko Kosez in Ilirske Bistrice do Harij dolga dobrih 10 km. Z uporabo te bližnjice
lahko domačini dnevno naredijo okrog
15 km manj, kot če bi se odločili za daljšo pot preko Ilirske Bistrice. »Razlika v
kilometrih je približno taka, kot če bi vaš-

čan
Zabič
šel v Ilirsko Bistrico
preko Jelšan,« je še pojasnil Muha.
»Ob koncih tedna je cesta postala zanimiva za sprehode, kolesarjenje in rolanje, kmetje pa jo s pridom uporabljajo
za kmečka opravila na svojih poljih,« je
povedal predstavnik krajevne skupnosti
Harije Bogomil Počkaj, ki je izpostavil
tudi pomen obvozne javne poti za večjo
kmetijsko mehanizacijo, ki se je ob tej
priložnosti asfaltirala na željo krajanov.
V prid urejeni cestni povezavi med Veliko Bukovico in Harijami, govorijo
številna dejstva, med drugim tudi to, da
imajo vaščani Soz svoje pokopališče v
Harijah; da velik delež obiskovalcev jezera Mola prihaja iz primorskega konca
in da je to cesto možno uporabljati kot

AKTUALNO

»Ob ribiški koči načrtujemo prve projekte, saj si želimo vzpostaviti turistični center.
Sicer smo odvisni od pridobivanja evropskih sredstev, a načeloma smo v dogovoru
z Ribiško družino Bistrica in verjamem,
da bomo lahko uspešno sodelovali pri tem
projektu. V kolikor nam bo to uspelo, bo
to prvi korak v začetek turizma na naših
akumulacijskih jezerih, kar je za našo občino zelo pomembno. V okviru turizma je
tudi ta cesta pomembna pridobitev, ker se
bodo obiskovalci zapeljali po asfaltiranem
cestišču in bo vsa slaba volja vožnje po makadamu pozabljena,« je pojasnil bistriški župan Rojc.
»Cesta Velika Bukovica–Harije je bila do
nedavnega del tako imenovane brkinske
slemenske ceste Koseze–Harije–Pregarje–
Tatre. V letu 2016 smo jo prekategorizirali, tako da sedaj odsek ceste Koseze–Velika
Bukovica–Harije v dolžini približno 4,5
km uvrščen med občinske ceste,« je cesto
zgodovinsko umestil občinski svetnik in
Bukovčan Andrej Muha.

6

BISTRIŠKI ODMEVI – JULIJ 2017

obvozno pot v primerih,
ko je cesta med Harijami
in Ilirsko Bistrico zaprta.

Na Veliki Bukovici
bogatejši za
novo avtobusno
postajališče in
defibrilator
Bukovški osnovnošolci že od nekdaj čakajo na
avtobus na »grabnu«, kot
domačini pravijo območju na
sredi vasi, kjer pa so bili na cesti
izpostavljeni vsem vremenskim pojavom. Zaradi velikega števila otrok, ki
čakajo na prevoz, je bila postavitev omenjene čakalnice nujna.

»Avtomatski zunanji defibrilator (AED)
je aparat, ki nam je lahko v veliko pomoč
pri oživljanju ponesrečenca ob zastoju
srca. To je bila naša dolgoletna želja in z
namestitvijo defibrilatorja na pročelje vaškega doma so se pogoji bivanja na Veliki
Bukovici zagotovo izboljšali,« je ugotovil
predsednik krajevne skupnosti Koseze
Marjan Boštjančič.
Defibrilator je donirala Zavarovalnica
Triglav, ki ima že 117-letno tradicijo
delovanja, in je največja zavarovalnica
v Sloveniji ter največja finančno zavarovalniška skupina v jugovzhodnem delu
Evrope. »Ko smo ob koncu leta donirali
defibrilator v Vrbovo, me je Mirjan Vičič
opozoril, da bi takšen aparat prišel prav
tudi na Veliki Bukovici. Strinjal sem se in
danes je že pri vas. Upam, da ga ne boste
potrebovali, če pa do tega vendarle pride,
upam, da se vas čim več v vasi usposobi za
pravilno uporabo,« je dejal direktor postojnske Območne enote Zavarovalnice
Triglav Jože Celin.

Poseben kulturni program
Bukovčan Danilo Primc je prav za to
priložnost sestavil pevsko skupino, ki so
jo sestavljali Bukovčani, Harijci, BistriBISTRIŠKI ODMEVI – JULIJ 2017

čani in Zarečan. S skupnimi močmi so
zapeli staro brkinsko pesem. Skupina se
je simbolično poimenovala Špikelj, saj
je otvoritev ceste potekala prav na območju, ki nosi ime Špikelj. Zbranim se
je predstavila tudi skupina Vasovalci, ki
že skoraj 25 let skrbi za ohranjanje ljudskih in ponarodelih pesmi, izjemno lepo
pa zapojejo tudi novejše pesmi. Matic Kmetov, Matija Jrničov in Kristjan
Mehčinov so za konec suvereno raztegnili meh pod strokovnim vodstvom
učitelja Nika Polesa.

Župan optimistično zre v
prihodnost
Občina Ilirska Bistrica ima v letošnjem
letu še nekaj projektov, s katerimi želi izboljšati standard njenih občanov. »Kar

me še posebej veseli, je to, da se bistriško
gospodarstvo počasi pobira. Kazalci iz
lanskega leta so dobri, tako da podjetja v
občini Ilirska Bistrica počasi napredujejo.
Napovedanih je tudi nekaj investicij v gospodarstvo, nekaj v proizvodnjo. Imamo
pa tudi napovedana dva trgovska centra.
Sicer bi lahko rekli, da novih trgovin ne
potrebujemo, a dejstvo je, da vsak center
zaposluje najmanj 10 ljudi in to je tudi
pomembno,« je smer, v katero se bo razvijala občina, nakazal župan Rojc.
»Želim vam prijetno vožnjo. Želim vam,
da bi se kraj razvijal in upam, da bo tudi
Občina Ilirska Bistrica v bodoče posvečala več pozornosti razvoju Brkinov in s
tem tudi standardu tukaj živečih ljudi,«
je navzočim svoje želje zaupal župan
Rojc.

AKTUALNO

»Zahvaljujem se županu občine Emilu
Rojcu, da je k tej prošnji nemudoma resno pristopil in da so skupaj z izvajalci iz
podjetja Ipil d.o.o. dokaj hitro postavili čakalnico. Še enkrat hvala tudi v imenu vseh
otrok!« je povedal Andrej Muha.

7

OBVESTILO O ZAPORAH GREGORČIČEVE ULICE
Občina Ilirska Bistrica uporabnike lokalnih cest in poti obvešča, da se bodo v obdobju od 29. 5. 2017 do 30. 9. 2017 zaradi
rekonstrukcije parkirišč izvedle delne in popolne zapore Gregorčičeve ceste. Uporabnike stavb, lastnike in prebivalce stavb ter
uporabnike poslovnih prostorov v območju zapore prosimo za razumevanje in upoštevanje začasne prometne signalizacije in
navodil izvajalcev del.

AKTUALNO

Občina Ilirska Bistrica
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KOMEMORACIJA
V KILOVČAH
V petek, 2. junija 2017, smo spet počastili spomin na žrtve. Na proslavi v Kilovčah se je zbrala množica ljudi.
4. junija Občina Ilirska Bistrica praznuje občinski praznik v
spomin na hude zločine, ki so se dogajali med 4. in 5. junijem
1942. leta. Takrat so se na območju reške doline in Brkinov
naši predniki spopadli z italijansko okupatorsko vojsko. Patrulja brkinske čete je 4. junija napadla italijansko vojaško posadko v Merečah in se tako pogumno postavila za svoje ideale.
V znak maščevanja so fašisti istega dne požgali 7 vasi: Kilovče,
Ratečevo Brdo, Dolnjo in Gornjo Bitnjo, Mereče, Podstenje
in Podstenjšek (103 hiše od skupno 131 naseljenih). V Jerandovi ogradi pod Kilovčami so ustrelili 28 talcev, okrog 400
prebivalcev pa izselili in razporedili po raznih krajih v severni Italiji. Na te tragične dogodke tudi danes opominja napis
na spomeniku padlim talcem pod Kilovčami, ki je posvečen
spominu »na strašen dan, ko ste odšli od nas v temo po luč za
novi čas«.
Na proslavi v Kilovčah se je zbrala množica ljudi, med katerimi je bil tudi nekdanji borec – tovariš Karlo Maslo. Vse
prisotne je najprej pozdravil predsednik ZZB Ilirska Bistrica
Stanislav Zver, župan občine Emil Rojc pa je bil slavnostni govornik. Program so s petjem popestrili pevski zbor Dragotin
Kette in Marjetka Popovski. Kulturni program je z recitacijami povezoval Franc Gombač.

jo jim
je naša
članica Karmen Ličan orisala
zgodovino partizanskega
boja v Brkinih in strašen dogodek v Kilovčah. Za
odlično razlago so se ji zahvalili z burnim aplavzom Prav tako
so bili navdušeni tudi nad monografijo Ilirske Bistrice in knjižico o bolnišnici v Zalesju, ki jim jo je podaril župan.
Po proslavi v Kilovčah smo skupaj zapeli in se polni lepih vtisov poslovili od gostov z obljubo, da se še kdaj srečamo.
ZZB Ilirska Bistrica

AKTUALNO

Hrabrim domačinom, ki so žrtvovali svoja življenja, da mi danes živimo svobodno na slovenski zemlji, smo se poklonili tudi
s polaganjem cvetja. Poleg ZZB Ilirska Bistrica in Občine Ilirska Bistrica so cvetje položili tudi člani ZZB Kranj, ki so bili na
obisku pri nas. Obiskali so tudi Park vojaške zgodovine v Pivki
in premski grad. V Smrjah smo jih na turistični kmetiji pričakali in pozdravili tudi člani ZZB naše občine. Na njihovo žel-
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SLAVNOSTNI SPREJEM
ODLIČNJAKOV
»Občina Ilirska Bistrica pozdravlja uspešne učence, ki s trdim delom in pravo motivacijo dosegajo visoke rezultate. Jim Rohn je zapisal: »Ne pustite, da vas učenje vodi le v znanje, naj vas vodi v dejanja.« »Jaz pa bi dodal, naj vas vodi v dobra dejanja v Občini Ilirska
Bistrica,« je v svojem nagovoru mladim upom občine zaželel podžupan Peter Štavar.
28 nadarjenih devetošolcev iz OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica, OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, OŠ
Toneta Tomšiča Knežak, OŠ Rudija
Mahniča - Brkinca Pregarje, OŠ Podgora Kuteževo in OŠ Jelšane se je v galeriji
Doma na Vidmu udeležilo slavnostnega
sprejema, ki ga tradicionalno pripravijo ob zaključku leta. Mlade, ki so svoje
osnovnošolsko izobraževanje zaključili
z odličnim uspehom, čaka dolgo vroče
poletje brez skrbi, saj so se z nadpovprečnim uspehom z lahkoto vpisali na
želene gimnazijske in srednješolske programe.

Čestitkam mladim, ki so z odliko zaključili osnovnošolski program, se pridružuje tudi uredništvo Bistriških odmevov!

AKTUALNO

Bodoči dijaki so si ob tej priložnosti z
veseljem ogledali razstavo članic Likovne sekcije Foto kluba Žarek iz Sežane z

naslovom Šest odtenkov žarka. Srečanje
odličnih učencev, podžupana Petra Štavarja in predstavnic Občine Ilirska Bistrica Tanje Šajina in Zdenke Tomažič
je minilo v znamenju prijetnega druženja in sladkanja ob okusni jagodno-čokoladni torti. Župan Občine Ilirska
Bistrica Emil Rojc je uspešnim devetošolcem za spomin na ta edinstven dogodek v življenju namenil posebno čestitko, Monografijo Občine Ilirska Bistrica,
in brezplačen ogled gostujoče predstave
Moj kino v Domu na Vidmu po lastnem
izboru.
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ROKOMETNE PODPRVAKINJE
PRI ŽUPANU
»Naslednje leto bomo osvojile zlato,« so prvemu možu Občine
Ilirska Bistrica Emilu Rojcu zaupale nadarjene mlade športnice
Rokometnega kluba Ilirska Bistrica.

Uspešne mlade Bistričanke je v veliki
sejni sobi občinske palače sprejel župan
Emil Rojc in jim iskreno čestital za srebrno odličje: »Vsi občani in občanke smo
se razveselili te izredne novice. Vaš uspeh je
izjemen in ta srebra kolajna je v naših očeh
barve zlata!«
Ekipa v sestavi Živa Iskra, Nina Kragić,
Nika Urbančič, Nina Uljan, Nina Valenčič, Maša Kovačič Štefančič in Gaja
Potočnik je pokazala, da se lahko kosa z
najmočnejšimi ekipami v Sloveniji. 21.
maja 2017 so se rokometašice udeležile
finalnega turnirja najboljših ekip v državni rokometni ligi v kategoriji mlajše
deklice B, ki se je odvijal na Kodeljevem v Ljubljani. Med 3 najboljše ekipe v državi so se uvrstile s pogumnimi
igrami, s srčnostjo in borbenostjo ter
tako dokazale, da se kljub majhnemu
številu igralk da doseči velike uspehe.
V finalu so se pomerile z domačo ekipo RK Krim Mercator, ki je bila letos

najboljša v centru in z ekipo RD
Moškanjci-Gorišnica, ki je slavila na
vzhodu. Prva tekma, ki so jo Bistričanke odigrale proti RD Moškanjci-Gorišnica, je bila zelo napeta in izenačena
ter se je končala z neodločenim izidom.

V drugi tekmi so bistriške rokometašice navdušile zbrane navijače z levjo
igro. Tudi zadnjo finalno tekmo so za-

radi poškodbe igralke in pomanjkanja
rezervnih igralk končale z igralko manj,
kar je na žalost vplivalo tudi na končni
izid tekme, ko so morale priznati premoč domačinkam.

Za izreden dosežek jim je župan podaril
priložnostna darila, mlade rokometašice pa so mu izročile fotografijo zmagovite ekipe in srebrno medaljo, ki bo krasila prostore njegove pisarne. Ob koncu
uradnega dela srečanja so se vsi skupaj
posladkali s pregrešno dobro čokoladno-sadno torto.
BISTRIŠKI ODMEVI – JULIJ 2017

AKTUALNO

Državne podprvakinje so se v zanimivem pogovoru s županom Rojcem dogovorile, da se bodo naslednje leto borile
za zlato odličje, ki jim ob srčni in odločni
igri zagotovo ne bo spolzelo iz rok.
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NEURJE NA OSTROŽNEM
BRDU
»Stal sem pri oknu, ker sem želel zapreti roleto. Zunaj je
zelo šumelo in jaz sem zaprl roleto do polovice okna. Takrat sem zaslišal udarec in skozi okno je priletela greda.
Zadela me je v usta. Znašel sem se na postelji in nisem vedel, kaj se mi je zgodilo,« je grozo sredinega neurja opisal
Pavel Gustinčič.
Gustinčič jo je k sreči odnesel le s počeno ustnico, saj je gredo zaustavila roleta:
»Roleto je zvilo navznoter, odprlo okenski
krili, razbilo stekla in razdejalo notranjo
okensko polico ter okenski okvir«.

z gredami in jo odnesel na Gustinčičevo
streho, ki je bila pri tem najbolj poškodovana. 40 m² strehe je pristalo na njihovem
dvorišču, velik del konstrukcije pa je poškodoval sosednjo stanovanjsko hišo. Del
konstrukcije je veter odnesel čez cesto, kjer
je poškodovala še ostrešje sosednje hiše in
pristala na vrtu,« je povedal gasilec Boštjan Batista.
Na intervencijo so se odzvali bistriški,
jelšanski, vrbovski gasilci in gasilci iz
Podgore, ki so z najlonom zaščitili vsa
štiri ostrešja in preprečili zamakanje
objektov.
»Po dogovoru z bistriškim županom Emilom Rojcem bo Občina Ilirska Bistrica
financirala odvoz materiala. Streho, ki jo
bodo gasilci razrezali, se bo transportiralo
na odlagališče. Pločevinasto streho je raztrgalo na večje kose, zato moramo kritino
in grede razrezati in odpeljati,« je sanacijo škode pojasnil vodja intervencije
Janko Slavec.

AKTUALNO

Nad majhno brkinsko vasico Ostrožno
Brdo se je 28. junija okrog 10. ure zvečer,

natanko leto dni in en
dan po tistem, ko je toča
luknjala strehe in veter odkrival kritine, znova razbesnela
narava. Močan naliv je spremljal vrtinčast veter, ki je tokrat odnesel streho z
gospodarskega poslopja. »Vrtinec je
posesal celotno pločevinasto streho skupaj
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EU KARTICA UGODNOSTI
ZA INVALIDE
Obveščamo vas, da je na Ministrstvu za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZEM) v pripravi projekt Evropske unije za izdajo Evropske kartice ugodnosti
za invalide, katerega namen je olajšati
mobilnost invalidov znotraj Evropske
unije (v nadaljevanju: EU). Projekt se
bo predvidoma zaključil julija 2017.
Cilj projekta je invalidom omogočiti
enake možnosti na vseh področjih življenja, jim zagotoviti enotno obravnavo v državah članicah EU in jim nuditi
specifične ugodnosti pri potovanjih v
druge države EU. EU kartica ugodnosti za invalide bo invalidom omogočala ugodnosti na področju prometa
oz. prevoza, turizma, kulture, športa
in prostega časa tako v Republiki Sloveniji kot tudi v drugih državah članicah
EU. Ker je EU kartica ugodnosti enoten
projekt EU, bodo enako kartico uporabljali tudi invalidi iz drugih držav članic
EU, ki bodo deležni enakih ugodnosti
povsod v državah EU, tudi v Sloveniji.
Pri projektu EU kartica ugodnosti za
invalide MDDSZEM sodeluje z Nacionalnim svetom invalidskih organizacij
Slovenije (NSIOS), Ministrstvom za
javno upravo (MJU) in upravnimi enotami v Sloveniji (UE), ki bomo EU kar-

OBVESTILO:
KOPALNI AVTOBUS 2017
Občina Ilirska Bistrica svoje občane obvešča, da začne s 3. julijem voziti kopalni
avtobus v Mošćeničko Drago. Avtobus bo
iz avtobusnega postajališča pri Domu
na Vidmu odpeljal vsak delovni dan ob
8. uri, iz Mošćeničke Drage pa se bo
vračal ob 17.30. uri. Vozovnice lahko
kupite v prostorih TIC-a v Galeriji Doma
na Vidmu eno uro pred odhodom.
Cene vozovnic (z DDV), ki jih subvencionira Občina Ilirska Bistrica, so sledeče:
BISTRIŠKI ODMEVI – JULIJ 2017

tico ugodnosti za invalide po zaključku
projekta tudi izdajale vlagateljem.
Ugodnosti, ki bodo na voljo invalidom
z EU kartico ugodnosti, so razvidne na
spletni bazi komercialnih ugodnosti in
na mobilni aplikaciji komercialnih ugodnosti: http://www.invalidska-kartica.
si/, ki jo je pripravil NSIOS, ki bo ostal
skrbnik baze tudi po končanem projektu. Na spletni bazi so navedene do sedaj
ponujene komercialne ugodnosti za invalide iz vse Slovenije po regijah. Trenutno je baza ugodnosti na voljo za ogled,
ni pa na voljo za uporabo.
Baza ugodnosti je interaktivna, kar pomeni, da se bodo komercialne ugodnosti lahko dodajale ali odvzemale glede
na trenutne dejavnosti posameznih ponudnikov. Namenjena bo vsem invalidom, ne glede na to, iz katere države članice EU prihajajo. Baza bo dvojezična in
bo tako dostopna tudi invalidom drugih
držav članic EU.
MDDSZEM kot nosilec projekta sedaj
izvaja naslednje aktivnosti:
• izdelava baze upravičencev (vlagateljev),
• postopek izdelave fizične EU kartice
ugodnosti za invalide,
• vodi spremembo Zakona o izenačevanju možnosti invalidov, s katero se
• otroci v starosti do 10 let: 0 EUR (brezplačno) enosmerna; 0 EUR (brezplačno) povratna,
• otroci v starosti nad 10 let do vključno
16 let ter dijaki in študentje do 27. leta
starosti: 4,00 EUR enosmerna; 6,00
EUR povratna,
• upokojenci: 4,00 EUR enosmerna;
6,00 EUR povratna,
• osebe, ki se ne uvrščajo v prejšnje kategorije: 6,00 EUR enosmerna; 10,00
EUR povratna.
Minimalno število potnikov za jutranji odhod počitniškega avtobusa je 10 potnikov.
Maksimalno število potnikov za jutranji
odhod ni opredeljeno.

URADNE URE UPRAVNE ENOTE
ILIRSKA BISTRICA:
ponedeljek in torek:
od 8. ure do 12. ure in
od 13. ure do 15. ure
sreda: od 7.30 do 12. ure
in od 13. ure do 17.30
petek: od 8. ure do 13. ure.
bo določalo upravičence - vlagatelje
in urejalo postopek pridobitve kartice, kar je v postopku sprejema v Državnem zboru Republike Slovenije.
Po končanem projektu bo širši javnosti
podano podrobno pojasnilo glede uveljavitve EU kartice ugodnosti za invalide.
Več informacij lahko pridobite na spletnih straneh:
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_
podrocja/invalidi_vzv/evropska_kartica_ugodnosti_za_invalide/
https://www.facebook.com/Evropska-kartica-ugodnosti-za-invalide-704407539694924/?ref=aymt_homepage_panel

PREVERITE VELJAVNOST VAŠIH
POTOVALNIH DOKUMENTOV
Pred nami je čas počitnic in dopustov
ter s tem povezanih množičnih potovanj
v tujino. Naj vam dopusta ne pokvari
ugotovitev mejne policije, da vi ali vaši
bližnji nimate veljavnega potovalnega
dokumenta. V izogib morebitnim težavam ob prehajanju meje vas pozivamo,
da preverite veljavnost vaših potovalnih
dokumentov in tako poskrbite za pravočasno pridobitev nove osebne izkaznice
oz. potne listine.

POPRAVEK OBVESTILA O ČASU
POSLOVANJA S STRANKAMI
V junijski številki občinskega glasila je
bil v okviru obvestil upravne enote objavljen tudi podatek o poslovnem času
Upravne enote Ilirska Bistrica in o uradnih urah Občine Ilirska Bistrica.
V zvezi z objavo podatkov, ki se nanašajo na upravno enoto, občane obveščamo, da upravna enota posluje s strankami v času uradnih ur.

OBČINSKI ODMEVI

Upravna enota Ilirska Bistrica obvešča

Mirjana Valenčič, načelnica
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UTRINKI POLETNE MUZEJSKE NOČI
V soboto, 17. junija, smo na gradu Prem odprli grajska vrata in obiskovalcem
Poletne muzejske noči pričarali čudovit večer.

GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN TURIZEM

V sodelovanju z društvom Otroške zabave in animacija so otroci iskali skriti
zaklad graščaka Bruna in ga tudi uspešno našli. Po najdenem zakladu so se
udeležili ustvarjalnih delavnic, kjer so
si fantje izdelali ščit, dekleta pa krone.
Svoje umetniške ideje so otroci upodobili tudi na kamenju.
Z zvoki kitare je večer popestrila učenka Glasbene šole Ilirska Bistrica Polona
Zadnik. Glasbenemu uvodu je sledilo
odprtje začasne fotografske razstave
Antona Bukovnika z naslovom Gradovi
in dvorci Zelenega krasa.
Anton Bukovnik se je s fotografijo srečal že pri svojih trinajstih letih, in sicer s
fotoaparatom svojega očeta. V zgodnjih
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študentskih letih se je včlanil v foto klub
ŠOLT v Ljubljani, preko katerega je sodeloval na približno stotih skupinskih
razstavah predvsem v Jugoslaviji in tudi
v tujini. Foto klub je imel velik vpliv na
njegov napredek pri fotografiranju. Čeprav se je v zgodnejšem obdobju fotografiranja na njegovih fotografijah velikokrat znašel motiv ljudi, so ga sčasoma
zamenjali drugi motivi.
Pri iskanju novih motivov je leta 2014
po spletu okoliščin začel s fotografiranjem gradov. Začel je iskati gradove oz.
dvorce, ki so ohranili energetsko vez s
preteklostjo. Razstava na Premu je prva
v nizu, na kateri predstavlja del fotografij

območja Zelenega krasa, hkrati pa je to
tudi njegova prva samostojna razstava.
Razstava se razprostira v dveh prostorih, in sicer v grajski orožarni, kjer je
razstavljenih 15 fotografij gradu Prem
in v predsobi slavnostne dvorane, kjer
so na ogled drugi gradovi in dvorci na
Zelenem krasu.
Razstava bo na ogled do konca oktobra.
Lepo vabljeni na grad Prem!
Mateja Kakež, PMK
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Pomembnejši podatki o poslovanju
gospodarskih družb in samostojnih
podjetnikov v letu 2016 v Občini Ilirska
Bistrica

Število subjektov
Število zaposlenih (na podlagi delovnih ur)
Prihodki skupaj

Gospodarske družbe

Samostojni podjetniki

2016

Indeks*
2016
2015

2016

Indeks*
2016
2015

220

–

466

–

1.460

105,6

387

107,6

245.322

106,9

41.006

104,8

Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu

130.415

104,4

4.341

113,8

Odhodki skupaj

225.731

104,9

37.627

104,1

Neto dodana vrednost

66.858

109,00

12.141

111,4

Neto dodana vrednost na zaposlenega v EUR**

45.797

103,3

14.231

107,8

Neto čisti dobiček oz. neto podjetnikov dohodek

17.084

137,4

3.380

113,5

Delež kapitala oz. podjetnikovega kapitala v virih
sredstev v %

50,0

–

60,3

–

* Podatki za leto 2015 iz letnih poročil, predloženih za leto 2016.
** Za samostojne podjetnike je podatek izračunan na nosilca dejavnosti (samostojnega podjetnika)
in njegove zaposlene.

Gospodarske družbe in samostojni podjetniki Občine Ilirska
Bistrica so v letu 2016 poslovali uspešno.
Družbe so leto zaključile z neto čistim dobičkom v višini
17.084 tisoč evrov in so rezultate v primerjavi s preteklim
letom izboljšale za 37,4 %. Podjetniki so ustvarili neto podjetnikov dohodek v višini 3.380 tisoč evrov. Rezultat pa so v
primerjavi s preteklim letom izboljšali za 13,5 %. Glede na
rezultat poslovanja so najbolje poslovale družbe s področja
predelovalnih dejavnosti, podjetniki pa iz področja prometa
in skladiščenja.
Neto čisti dobiček družb v občini znaša 41,3 % vsega neto čistega dobička družb v primorsko-notranjski regiji, neto podjetnikov dohodek pa 39,9 % neto dohodka vseh podjetnikov
v regiji. Število gospodarskih subjektov predstavlja le 0,6 %
vseh v državi in ustvari 0,6 % neto čistega dobička na nivoju
slovenskega gospodarstva.
Družbe v Občini Ilirska Bistrica so v letu 2016 ustvarile 245
milijonov evrov vseh prihodkov, podjetniki pa 41 milijonov
evrov. Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu pri družbah
predstavljajo 10,6 % vseh prihodkov družb v regiji, pri podjetnikih pa 3,6 %.
Število zaposlenih tako pri družbah kot pri podjetnikih Občine Ilirska Bistrica se je v letu 2016 povečalo. Prvi so zaposlili 77 delavcev več, drugi pa 27. Zaposleni pri gospodarskih
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družbah v občini pomenijo 17,4 % vseh
zaposlenih v regiji in le 0,3 % vseh zaposlenih v državi. Zaposleni pri podjetnikih v občini pa predstavljajo 36,3 %
zaposlenih v regiji oziroma 0,9 % zaposlenih pri podjetnikih v državi. Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih pri
družbah v občini je znašala 1.410 evrov,
kar je manj kot na ravni države, kjer je
povprečna plača v letu 2016 znašala
1.536 evrov. Pri podjetnikih v občini pa
je bila mesečna bruto plača 936 evrov,
kar je manj kot na ravni države, kjer je
povprečna bruto plača na zaposlenega v
letu 2016 znašala 974 evrov.
Larissa Benassi

GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN TURIZEM

Postavke poslovnega izida za
Občino Ilirska Bistrica
(zneski v tisoč EUR)
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Prejemniki priznanj
za najboljše
inovacije GZS
Območne zbornice
Postojna 2017
Območna Gospodarska zbornica Postojna želi z vsakoletnimi razpisi za izbor najboljše inovacije v primorsko-notranjski regiji spodbujati inovativno razmišljanje pri ljudeh v vseh
okoljih; dvigati stopnjo razvitosti inovativnega okolja kot tudi
izboljšati okolje, v katerem delujemo in živimo.
Na letošnji podelitvi priznanj Območne gospodarske zbornice Postojna za izbor najboljših inovacij v primorsko-notranjski regiji 2017, ki poteka že 15. leto zapored, so med prejemniki tudi bistriški inovatorji.

Zahvala za prispevek na področju
inovativnosti

kalni osi, in sicer tako, da se lahko sočasno premikajo z gibanjem sonca v zimskem času, ne glede na to, ali je sončno
ali oblačno vreme. Pridobljena energija se nato preko toplotnega izmenjevalca uporabi za ogrevanje hiše. Ogrevalni
sistem zajema toplo vodo za talno in radiatorsko ogrevanje.
Višek energije se shranjuje v hranilniku. Vsi sistemi, ki so
vgrajeni ob uporabi sončnih kolektorjev, so medsebojno
povezani, delujejo usklajeno in tako zagotavljajo največjo
izrabo sončne energije, po drugi strani pa najnižje stroške
za porabo ogrevanja, sušenja ali za druge namene.
2. 	Podjetje: Izoterm Plama d.o.o., Podgrad
Avtor: RADO BOŽIČ
Inovacija: SPREMEMBA NAČINA GRETJA GLAVE EXTRUDORJA
OPIS INOVACIJE:
Vzdrževalni oddelek podjetja Izoterm Plama d.o.o. se je
odločil, da izdela grelec za glavo s popolnoma drugačnim
inovativnim načinom gretja in hlajenja. Na glavi ekstruderja cevi imamo zaradi izrabljenosti toplotnih izmenjevalcev velike težave zaradi nenehnih okvar, puščanja olja,
okvar hitrih spojk, poškodb cevi, težave zaradi neustrezne
vode in posledično zamašitve filtrov, ventilov in drugih
pomembnih delov. Novi izmenjevalec toplote je bistveno
bolj čist; rabi manj prostora in zagotavlja bolj varno delo,
bistveno bolj stabilno temperaturo, skoraj nič servisiranja
in čisto proizvodnjo.

GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN TURIZEM

1.	Samostojni inovator: VILKO ŠKRAB, Ilirska Bistrica
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Inovacija: USMERJANJE SONČNIH KOLEKTORJEV ZA
MAKSIMALNO IZRABO SONČNE ENERGIJE V ZIMSKEM
ČASU
OPIS INOVACIJE:
Avtor z letošnjo rešitvijo zaključuje ciklus izboljšav, s katerimi povečuje izkoristek uporabe sončne energije. Tako
je dosedanjim rešitvam, pri katerih so uporabljeni sončni
kolektorji na različnih položajih hiše, dodal še nove sončne
kolektorje. Novi kolektorji so postavljeni na jugovzhodni
strani hiše, in sicer v skupni izmeri 6 m2. Njihov poglavitni namen je, da izkoristijo čim več sončne energije zlasti
v zimskem času in to v zgodnjih dopoldanskih urah, vse tja
do poznih popoldanskih ur. Kolektorji so pripeti na verti-

Bronasto priznanje
1. 	Samostojni inovatorki: NATAŠA FRANK BARBIŠ, BARBARA FRANK, Ilirska Bistrica
	Inovacija: HIŠICA “TO ZMOREM”
OPIS INOVACIJE:
Igrača Hišica »TO ZMOREM« je igrača, primerna za najmlajše otroke, ki so šele na začetku osvajanja veščin, ki jih
potrebujejo pri vsakdanjih opravilih, kot so odpenjanje, in
zapenjanje oblačil, zavezovanje vezalk in podobno. Igrača
je primerna za igro 2-5 let starih otrok. Hkrati se lahko igra
več otrok, vendar ne več kot 5-6. Otroke pri igri z igračo
lahko vodimo in jim pomagamo, predvsem takrat, ko je
igrača vključena v vodeno dejavnost, lahko pa prepustimo
igro z igračo njihovi domišljiji in spretnosti.
BISTRIŠKI ODMEVI – JULIJ 2017

novne uporabe, enostavnega koriščenja in prijaznosti do
okolja.

Posebno priznanje za dolgoletno
sodelovanje v izborih za najboljše inovacije
Območne zbornice Postojna
Samostojni inovator: VILKO ŠKRAB, Ilirska Bistrica
OPIS:

2. 	Podjetje: Izoterm Plama d.o.o., Podgrad
Avtorji: MATEVŽ GERŽELJ, IVAN RUTAR, SAŠA ZEČEVIĆ
Inovacija: PlamaCELL EMBALAŽNA FOLIJA
OPIS INOVACIJE:
Embalažna folija iz penjenega polietilena (EPE folija) je
tip izdelka, ki ga industrija potrebuje pri pakiranju in zaščiti svojih proizvodov. Embalaža je sestavni del vseh proizvodnih procesov, saj preprečuje poškodbe izdelkov in
omogoča zmanjševanje tehnološkega odpada in škarta.
Za embalažo se lahko uporabljajo različni materiali, kot so:
polistiren, karton, …
Folija iz penjenega polietilena ima veliko prednosti pred
omenjenimi konkurenčnimi materiali zaradi možnosti po-
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Vilko Škrab je skozi deset svojih inovacij nakazal številne priložnosti ustvarjanja novih inovativnih rešitev na področju
trajnostnega razvoja in z vidika okoljskih vplivov, ki jih lahko
posamezniki izkoristijo zase ali pa kot priložnost za samostojen vstop na trg.
Tina Januš Hočevar

GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN TURIZEM

Skozi igro si otroci pridobivajo praktična znanja in finomotorične spretnosti na nevsiljiv način, ne zavedajoč se
tega. Hišica »TO ZMOREM je priporočljiv pripomoček v
vsakem vrtcu, z nadgradnjo lesene konstrukcije pa postane
uporabna vsakemu posamezniku v kateremkoli okolju.

Svojevrstni inovativni izziv je pred devetimi leti sprejel samostojni inovator Vilko Škrab iz Ilirske Bistrice, sicer upokojenec, ki stalno išče nove rešitve v uporabi obnovljivih virov
energije, s katerimi pokriva lastne potrebe za zagotavljanje
ogrevanja, sušenja, priprave tople vode itd. Vse tisto, kar potrebuje vsako gospodinjstvo ali pa kmetija, kot je njegova. V
preteklih letih je pripravil in sam tudi realiziral veliko rešitev,
s katerimi je izboljšal izkoristek uporabe obnovljivih virov za
potrebe stanovanjske hiše. S tem je pokazal, da se lahko z malimi denarnimi in materialnimi vložki znižajo stroški za bivanje in pri gospodarjenju kmetije. Nesporne koristi, ki mu jih
prinašajo te inovativne rešitve tako v prihrankih na stroških
kot tudi v zmanjševanju porabe omejenih energetskih virov,
so primer dobre prakse in zgled, kako z malo domišljije in poguma lahko vsak prispeva k prijaznejšemu naravnemu okolju.
Deluje tako, da prinaša korist sebi in družbi.

17

GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN TURIZEM

SAMOOSKRBA Z
ELEKTRIČNO ENERGIJO
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V tokratnem prispevku vam bomo
predstavili možnost, kako bi si električno energijo za potrebe svojega gospodinjstva zagotovili kar sami doma. To
možnost je vlada RS sprejela že januarja meseca lanskega leta, glede na to da
ta model uporablja praktično že cela
Evropa. Sprejeta je bila namreč Uredba
o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije. To je poslovni model oziroma mehanizem, ki opredeljuje
možnost postavitve sončne elektrarne
na osnovi kompenzacije proizvedene
energije s porabljeno, ki temelji na neto
meritvah (oz. v vsakdanjem žargonu net
metering). Ta uredba nam dovoljuje
priklop naprave za samooskrbo z električno energijo, ki ima nazivno električno moč največ 11 kVA.
Proizvajalec, ki proizvaja električno
energijo, uporablja omrežje kot »hranilnik energije« (ta izraz se sicer pogosto uporablja, ni pa najbolj posrečen).
V času ko proizvodnja presega porabo,
viške oddaja v omrežje. Te viške potem
jemlje iz omrežja v času, ko jih rabi za
svoje potrebe. Poračun energije se izvede na letnem nivoju. Presežki energije
na letnem nivoju ostanejo v omrežju,
večjo porabo energije od proizvedene
pa doplačamo po običajni ceni.
Sistem je primeren za vse vrste obnovljivih virov energije – za proizvodne
naprave, katerih moč ne presega moči
električnega priključka posameznega
objekta (stavbe), kjer je naprava nameščena, se pa najhitreje uveljavlja v primeru sončnih elektrarn (SE).
Po izjemno hitri rasti sončnih elektrarn
tako v Sloveniji kot tudi v nekaterih drugih državah Evrope, kjer so bile za to
namenjene državne finančne podpore,
se je z ukinitvijo podpor izjemna rast
SE ustavila. Možnost za ponovno rast
gradnje SE je predvsem v tem, da se bo
pričela vgradnja SE na strehe stanovanjskih hiš.

Posameznik na streho svoje hiše lahko
vgradi SE (ali drugo napravo na OVE),
ki ne presegala moči obstoječega električnega priključka. Za take naprave
oziroma njihovo vključitev v omrežje
so pripravljeni poenostavljeni administrativni postopki. Naprava naj bi bila v
omrežje priključena preko dvosmerne
merilne naprave (dvosmernega števca),
ki naj bi se uporabljala tako za objekt
kot za napravo na OVE.
Podlaga za tak način priključitve je v 49.
členu energetskega zakona (EZ-1), ki
govori o naprednih merilnih sistemih, ki
omogočajo obračunavanje po dejanski
porabi in uporabi novih načinov obračunavanja. Elektrarna naj bi predstavljala
samooskrbni model, kar pomeni, da če
bi bila letna proizvodnja enaka letni porabi, lastnik ne bi imel nobenega stroška
za električno energijo, razen mesečnega
stroška za priključno moč, del omrežnine in prispevke za OVE in SPTE.
Poleg tega je zelo pomembno, da je v
primeru »net meteringa« lastnik lahko
fizična oseba in za to ne potrebuje registrirane poslovne dejavnosti, ker energije ne prodaja, ampak jo zagotavlja le za
svojo stavbo, morebitne viške na letnem
nivoju pa podari v omrežje.
Na kaj moramo biti pozorni, preden se
odločimo za izgradnjo?
• Kakšna je naša sedanja poraba električne energije oz. predvidena poraba v prihodnosti, če bomo morda
povečali porabo (vgradnja toplotne
črpalke, električni avtomobil, ...). Na
osnovi teh podatkov in letnega sončnega obsevanja za našo stavbo določimo potrebno moč elektrarne.
• Za vsak kW moči je potrebno pbr.
7-10 m2 panelov. Ekonomsko je smiselno investirati v sončno elektrarno,
ki v celotnem letu proizvede enako
količino električne energije, kot jo
sami porabimo.
• Povprečna letna energija sončnega
obsevanja na kvadratni meter vo-

•

•

•

•

doravne površine znaša v Sloveniji
med 1053 in 1389 kWh/m2/leto. Na
GURS-u pa za našo lokacijo dobimo
točne podatke
Pred priključitvijo naprave za samooskrbo je potrebno pri distributerju
pridobiti soglasje oz. spremembo soglasja (več na www.borzen.si).
Montaža elektrarne je smiselna v izvedbi na ključ z jamstvom, da gradbena dela ne vplivajo na obstoječ
objekt niti okolico.
Izberimo kvalitetne izvajalce z dobrimi referencami, predvsem pa bodimo
pozorni na cenovno »zelo ugodne«
FV panele, razsmernike in komunikatorje nepreverjenega porekla.
Da se bomo lažje odločili za investicijo, nam pomaga tudi Eko sklad
z ugodnimi krediti in nepovratnimi
sredstvi.

V mesecu aprilu je Eko sklad objavil
nov javni poziv za nepovratne finančne
spodbude občanom za nove naprave
za samooskrbo z električno energijo, ki
električno energijo proizvajajo z izrabo
sončne energije in imajo nazivno električno moč največ 11 kVA.
Višina nepovratne finančne spodbude
znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 180,00 EUR za 1
kVA inštalirane nazivne električne moči
naprave za samooskrbo z električno
energijo, in sicer za največ 11 kVA nazivne električne moči naprave. Seveda
imajo občani poleg finančne spodbude
možnost pridobitve ugodnega kredita
za isto naložbo.
Naprava za samooskrbo z električno
energijo mora biti nameščena na stavbi,
ki je zgrajena na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja oziroma ima
uporabno dovoljenje, lahko pa je nameščena tudi na pomožnem, enostavnem
ali nezahtevnem objektu, ki se nahaja ob
stavbi in je zgrajen v skladu z veljavnimi
predpisi s področja gradnje objektov.
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti
izvedena skladno z Uredbo o samooskrbi
z električno energijo iz obnovljivih virov
energije (Uradni list RS, št. 97/15) in
pravilnikom ter vsemi drugimi veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.
Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka
fizična oseba (občan), ki je investitor in
BISTRIŠKI ODMEVI – JULIJ 2017

lastnik ali solastnik nepremičnine, imetnik stavbne pravice, družinski član ali
najemnik nepremičnine. Vlagatelji se
lahko prijavijo na javni poziv od dneva
objave v Uradnem listu do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Več informacij o modelu za samooskrbo
z električno energijo in o samem razpisu
dobite:
• v vaši svetovalni pisarni (vsak petek,
najava na tel.: 05 711 23 ali 05 714
13 61, ali po e-pošti: spe.ilirskabistrica@gmail.com

• na Eko skladu: ekosklad.si, ekosklad
@ekosklad.si (informacije na tel.:01
241 48 20 vsak ponedeljek, sredo in
petek med 13.00 in 14.30 ali na brezplačnem telefonu: 0801669).
Svetovalna pisarna ENSVET
Ilirska Bistrica

EU PROJEKT – MOJ PROJEKT
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko že tretje leto organizira dneve odprtih vrat EU, ki
so se odvijali 9. in 10. junija 2017 po celi Sloveniji. 10. junija so
potekali tudi v Postojni.

Med zmagovalnimi in predstavljenimi
projekti je bil tudi PROJEKT P.E.S.C.A.
– PROJEKT O VZGOJI ZA ZDRAVO
PREHRANO, v katerem je kot partner
sodelovalo tudi Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom.
Predstavitev projekta se je odvijala v
soboto, 10. 6. 2017, pred PTC Primorka v Postojni v organizaciji Službe Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko
in v soorganizaciji Občine Postojna in
Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom. Veseli nas, da se je
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dogodka udeležilo okoli
500 obiskovalcev, kar je
potrditev, da je bil projekt
uspešen.
Projekt P.E.S.C.A. oz. projekt
o vzgoji za zdravo prehrano se
je v letih 2012–2014 med ostalim
izvajal tudi na območjih treh občin:
Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna. Med
enajstimi partnerji iz Italije in Slovenije
so bili tudi Društvo za razvoj podeželja
med Snežnikom in Nanosom, Občina
Postojna in Kmetijsko gozdarska zbornica Nova Gorica. Projekt se je odvijal
na šolah, kjer se je v šolske jedilnice uvajalo 6 tradicionalnih jedi s pomočjo senzorno kognitivne metode, ki jo je razvila
Univerza v Trstu. Te jedi so bile na sobotnem dogodku tudi predstavljene.
Pripravil jih je kuharski mojster Rihard
Baša, postregli pa so jih učenci osnovnih
šol, ki so sodelovale v projektu (učenke
OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad telečjo

obaro z zdrobovimi žličniki, OŠ Košana
jed passatelle v goveji juhi, OŠ Podgora
Kuteževo postrvje hamburgerje s krompirjem, POŠ Hruševje joto s kislo repo,
OŠ Miroslava Vilharja pečeno ajdovo
kašo z jabolki in skuto, OŠ Antona Globočnika bučno mineštro).
Poleg predstavitve jedi so delo in uspehe na projektu predstavili tudi nekateri
partnerji: Cvetka Kernel in Aleš Zidar
iz Društva za razvoj med Snežnikom
in Nanosom, prof. Tiziano Agostini iz
Univerze v Trstu, prof. Anja Podlesek
iz Univerze v Ljubljani in ga. Darja Zadnik KGZ NG. Vzporedno so potekale
še delavnice za otroke na temo senzorno
kognitivne metode, kulturno obarvan
3-urni program, v katerem so sodelovali
harmonikarji Vilija Marinška Otroci iz
Majlonta in otroška folklorna skupina
KD Tuščak Bač. Program so zaključili Jasenski kergelci, ki so na plesišče
z doma izdelanimi glasbili zvabili vse
zbrane na tržnici.
Tamara Urbančič
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Projekte so v začetku leta predlagali ljudje, nato pa zanje tudi glasovali in izbrali
po njihovem mnenju najboljšega v vsaki
od 12 statističnih regij v Sloveniji. V 42
dneh je bilo oddanih več kot 63.000 glasov za zelo raznolike projekte, ki so bili
v posameznih regijah podprti s sredstvi
Evropskega socialnega sklada, Evropskega sklada za regionalni razvoj ali Kohezijskega sklada.
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VARSTVO OKOLJA

Priznanje za sedemdeset let uspešnega
dela na komunalnem področju letos
v roke Javnemu podjetju Komunala
Ilirska Bistrica, d.o.o.
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XXXIII. srečanje delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije – Komunaliada 2017 je letos potekalo v Krškem
v organizaciji družbe Kostak d.d.. V
sklopu dogodka je Zbornica komunalnega gospodarstva podelila priznanja za
uspešno delovanje na različnih področjih komunalnega gospodarstva.
V družbi preostalih petih nagrajencev je
Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. prejelo priznanje za sedemdeset let uspešnega delovanja na komunalnem področju.
V obrazložitvi priznanja je Zbornica
komunalnega gospodarstva zapisala:
Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica,
d.o.o. svojim krajanom zagotavlja učinkovite in kakovostne storitve na področju
komunalnega gospodarstva že več kot 70
let. Njihovo ključno vodilo je zagotavljanje
kakovostnega življenja svojim uporabnikom in zaposlenim ter ohranjanje zdravega okolja.
Podjetje je aktivno vpeto v lokalno okolje.
Odlično sodeluje z lokalnimi skupnostmi, s
svojimi uporabniki gradijo dober in trden
odnos. Vedno prisluhnejo predlogom in
priporočilom občanov ter jih vključujejo
tudi pri nadaljnjem delu.
Podjetje odlikuje spoštovanje tradicije in
modernizacija poslovanja. Redno uvajajo
posodobitve pri vodenju, upravljanju in
vzdrževanju objektov ter naprav komunalne infrastrukture. V zadnjem času so tako
avtomatizirali delovanje dela vodovodnega sistema s pomočjo sodobne telemetrije
in velik del finančnih sredstev investirali v
nabavo sredstev za ravnanje z odpadki.
Posebej gre omeniti tudi njihov izjemen
uspeh na področju ločenega zbiranja od-

padkov. Podjetju je z ureditvijo ločevanja
na izvoru uspelo dvigniti delež ločeno
zbranih odpadkov iz 27 % na kar 56 %.
Zaposleni v Javnem podjetju Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. cenimo prejeto
priznanje, saj to pomeni, da je naše delo
prepoznano kot uspešno in to ne le na
lokalnem nivoju, ampak tudi širše - na

nivoju države. Tudi v bodoče bomo vse
naše aktivnosti na področju gospodarskih javnih služb izvajali tako, da bomo
prispevali h kakovostnejšemu življenju
v zdravem in čistem okolju.
Javno podjetje Komunala
Ilirska Bistrica, d.o.o.
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KOMUNALNA
CISTERNA CGKC
6500
V JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.
smo se v mesecu maju opremili z komunalno cisterno CGKC 5600 za prevzem in prevoz grezničnih odplak.
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predajo grezničnih odplak izvajalcu javne službe.
Prevzem, odvoz in čiščenje grezničnih
odplak na CČN Ilirska Bistrica se obračuna po veljavnem ceniku.
Za naročilo prevzema in odvoza grezničnih odplak iz greznice ali MKČN do

50 PE pokličite na tel. št. 05 711 06 73
( Jana Martinčič) ali na mob. št. 041 651
305 (Kristjan Šestan).
Javno podjetje Komunala
Ilirska Bistrica, d.o.o.

OBVESTILO
Odvzem vode iz hidrantov
V zadnjem času opažamo povečano število nedovoljenih odvzemov
vode iz hidrantov. Občane obveščamo, da je hidrantna voda namenjena gašenju požarov. Vse druge odvzeme vode iz hidrantov mora
odobriti upravljavec vodovodnega sistema. Odvzem vode brez dovoljenja upravljavca vodovodnega sistema je kaznivo dejanje in bo prijavljeno pristojnim organom.
Javno podjetje
Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.

VARSTVO OKOLJA

Cisterna za prevoz grezničnih odplak je
nameščena na podvozju z dvema osema,
zadnja os je krmiljena tako da omogoča
lažji dostop tudi do utesnjenih lokacij.
Komunalna cisterna ima za črpanje vakuumsko vodno hlajeno in visokotlačno
črpalko. Obe črpalki lahko delujeta istočasno. Na bokih cisterne se nahajata dva
rezervoarja za čisto vodo velikosti 1500 l.
Cisterna je opremljena z 20 m dolgo
sesalno cevjo na kolutu in s 50 m dolgo cevjo na kolutu za prebijanje hišnih
kanalizacijskih priključkov oz. za visokotlačno pranje s pištolo. Upravljanje
komunalne cisterne je v celoti brezžično
elektrohidravlično.
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št.
98/2015, v nadaljevanju Uredba) določa vrste nalog, ki se izvajajo v okviru
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Med obvezne
storitve javne službe za objekte, ki niso
priključeni na javno kanalizacijo, so tudi
prevzem in odvoz komunalne odpadne
vode in blata iz greznic ter malih komunalnih čistilnih naprav.
Zato smo kot izvajalec občinske javne
službe odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode v skladu z določili Uredbe dolžni prevzemati komunalno odpadno vodo in blato iz greznic ter iz malih
komunalnih čistilnih naprav. Prevzete
greznične odplake moramo odvažati na
čiščenje v komunalno čistilno napravo.
Lastnik objekta, ki ni priključen na javno kanalizacijo in se komunalne odpadne vode zbirajo v greznici ali čistijo
na MKČN do 50 PE, mora v skladu z
Uredbo zagotoviti praznjenje, odvoz in
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HITRI KARIERNI ZMENKI
V ILIRSKI BISTRICI
V torek, 23. maja 2017, so se v Ilirski Bistrici odvijali hitri karierni
zmenki. Dogodek je potekal pod okriljem projekta Nefiks zaposlitvene rešitve, katerega namen je pri mladih razviti aktivno državljanstvo in zaposlitveno pismenost za zmožnost trajnega vključevanja na trg
dela.
kras, d.o.o. in Park Škocjanske jame. Povabili pa so tudi predstavnika Zavoda
za zaposlovanje, ki je v uvodnem delu
predstavil subvencije, ki jih lahko koristijo podjetja pri zaposlovanju. Sledili
so 3- minutni karierni zmenki, katerih
bistvo je bilo, da se mladi čim boljše in
kar se da hitro predstavijo kadrovnikom,
kadrovniki pa jih v tem času skušajo čim
več vprašati in čim bolje spoznati. Po
končanih zmenkih so bili vsi udeleženi
enotnega mnenja, da so 3 minute premalo za poglobljen razgovor, ampak so
vseeno lahko zelo produktivne. Zmenki
so se zaključili s spoznanjem, da so takšni dogodki dobrodošli in spodbudni.
Tako mladi kot kadrovniki si v prihodnosti želijo še več takšnih dogodkov.

seboj pripeljali tudi harmonikarja Kristjana Jenka, frizerko Adrijano Mežnar
iz Frizerskega studia A, s pomočjo bara
Park Seventeen pa so za starejše naredili
in jim postregli smutije. Vsi so se predali
prijetnemu vzdušju, nekateri so celo zaplesali.

Skupina je poleg kariernih zmenkov
izvedla še dva druga projekta. Del skupine je s pomočjo sodelovanja Društva
otroških zabav in animacij organiziral
obisk Doma starejših občanov Ilirska
Bistrica, kjer so s starejšimi občani poklepetali o njihovih začetkih pri iskanju
službe. Na dogodek so za dobro voljo s

Projekt Nefiks je v Ilirski Bistrici navdušil mlade in prinesel konkretne rezultate. Med njimi so se spletle prijateljske
vezi in sodelovanje se z zaključkom projekta sigurno ne bo zaključilo.

Drugi del skupine pa se je odločil za izvedbo malo drugačnega projekta. Štiri
dekleta so se povezala z Regionalno razvojno agencijo Zeleni kras in posnela
promocijska videa za turiste iz Avstrije
in Nemčije. Prvi je zajel staro mestno
jedro Ilirske Bistrice s slapom Sušec,
drugi pa grad Prem. Seveda so članice
skupine sodelovanje razširile in v projekt vključile študenta Danija Puglja, ki
jim je pomagal pri montaži videa.

Ines Grlj
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Skupina mladih iz Ilirske Bistrice, ki so
obiskovali projekt, se je odločila, da v
domačem okolju izpelje hitre karierne zmenke. Namen dogodka je bil, da
mladi dobijo priložnost spoznavanja
kadrovnikov uglednih podjetij iz lokalne skupnosti. K sodelovanju so povabili
delodajalce, ki se zavedajo, da so lahko
mladi prihodnost njihovega podjetja in
v tem vidijo priložnost za svoj razvoj.
Zmenkov se je udeležilo 5 podjetij, in sicer: Atech elektronika d.o.o., Park vojaške zgodovine Pivka, Patis, proizvodnja,
trgovina in storitve d.o.o., RRA Zeleni
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55. OBLETNICA MATURE
Učenci Srednje tehniške šole iz Reke so 26. maja 2017 v Ilirski Bistrici praznovali 55. obletnico zrelostnega izpita.

Tako smo imeli v 60. letih prejšnjega
stoletja med letoma 1958 in 1962 v Srednji tehniški šoli na Reki enega dijaka. V
klopeh reške tehniške šole je sedelo 42
dijakov in v letu 1962 je celotna generacija zaključila šolanje z uspešno maturo.
Po končanem šolanju so se nekateri zaposlili, drugi nadaljevali s študijem, tretji pa so odšli na delo v tujino.
26. maja 2017 so učenci te generacije v
Ilirski Bistrici proslavljali 55. obletnico
mature. Srečanje je organiziral edini dijak Slovenec v generaciji. Vsi se vabilu
niso mogli odzvati. Nekateri so se zadnji
trenutek opravičili zaradi zdravstvenih
težav. Te bodo sošolci z Reke obiskali in
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jim izročili obeležje in županovo
darilo. Župan je posredno pozdravil goste z Reke in jim zaželel prijeten dan v Ilirski Bistrici.
Od množice učencev prihaja na
obletnico mature vedno manj
nekdanjih dijakov. Nekaj je pokojnih; nekateri se zaradi bolezni
ne udeležujejo srečanj; za nekaterimi pa se je izgubila vsaka sled. Tisti, ki se zberejo vsako peto leto, pa oživljajo spomine na pretekle šolske dni.
Prav dijaška leta so leta sklepanja prijateljstva, ki držijo še danes. Živ je spomin na profesorje, razrednike, ki niso
podajali samo znanja, ampak so dijake
tudi vzgajali, kalili in razvijali njihove
sposobnosti, kar je bilo dobra popotnica nekaj uspešnim gospodarstvenikom,
projektantom, kulturnikom in športnikom. Še dolgo se bomo spominjali
najlepših trenutkov, ki smo jih preživeli
skupaj. Ti časi prijateljstva bodo večni.
Veseli ob prihodu, navdušeni ob ogledu
starega mesta so se moji sošolci odlično počutili. Med sprehodom po mestu
so ugotavljali, da so v kraju zadnja leta
vidne spremembe in pridobitve, saj so
nekateri že potovali skozi Bistrico; drugi so se tu tudi ustavili; eden med njimi

pa ima v Podstenjah družinske korenine. Česar nismo mogli obiskati ali si
ogledati, so spoznavali z listanjem po
Monografiji Občine Ilirska Bistrica. Ob
odhodu pa so izrekli naslednje besede:
»Lepo je bilo v vaši Bistrici. Škoda, da
nismo imeli več časa. Hvala za iskren
in lep sprejem, za obeležje in darilo ter
za trud pri organizaciji proslavljanja 55.
obletnice mature. Nekateri niso mogli
priti. Te bomo obiskali in jim skozi slike, s katerimi smo ovekovečili dogodek,
poskušali prikazati lepote kraja, sproščeno in prijetno počutje na tem srečanju.«
D. P.
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Dogajalo se je v Jugoslaviji nekaj let po
drugi svetovni vojni. Med močnejša
industrijska mesta v državi je spadala
Reka, ki je s svojo industrijo zaposlovala
mnoge Slovence in med njimi tudi precejšnje število naših občanov. V različnih reških šolskih ustanovah se je šolala
mladina tudi iz naše občine. Dnevno so
delavci potovali na delo na Reko z delavskim vlakom, šolarji pa na šolanje s
šolskim vlakom. Delavski vlak je svojo
dnevno pot pričel zelo zgodaj v Postojni, šolski vlak pa nekoliko kasneje v Ilirski Bistrici.
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SPREHOD PO BISTRICI
Kako zanimiva zna biti Bistrica, če se za nekaj ur sam spremeniš v turista. V
soboto, 3. junija, se nam je zgodilo prav to. Na placu se je zbrala manjša skupina ŠK Zgodbarnice iz Kozine pod vodstvom mentorice Patricije Dodič.

ODMEVI IZ NAŠIH KRAJEV

Po stopinjah muzejskega Hodnikovega
mlina nas je popeljal Brane Mahne. Od
mlina do malega mostu so bile v reki
Bistrici prislonjene »škrle«, na katerih
so ženske z bližnje okolice spirale doma
oprano in prekuhano perilo. Košate
vrbe pa so jih varovale pred sončno
pripeko. V vodi je bilo tudi veliko postrvi, ki jih zdaj skoraj ni več. Mimo Pekatete, prve tovarne testenin v Sloveniji,
ki so jo po vojni spremenili v furnirnico,
stoji samotna visoka siva stavba, ki ji čas
ni prizanesel in se še upira dokončnemu
razkroju. Videli in doživeli smo Sušec,
ko v njem ni vode, ampak so tam le
ogromne skale, prekrite s temno
zelenim mahom. Povzpeli smo se
na Gradino in naredili nekaj fotografij. Pot nas je naprej vodila mimo Hlistove in Mehlinove pile do izvira reke Bistrice.
Ne, nismo plezali čez ograjo,
le prisluhnili smo šumenju
bistre reke Bistrice, ki hiti proti reki Reki in je za oko in uho
nekaj, kar bo še dolgo šumelo v
našem spominu.
Tudi v cerkev sv. Jurija smo pokukali,
prečkali Andejev vrt in se sprehodili po
mestnem parku. Občudovali smo prele-

pe lokvanje v rdeči, beli in roza barvi,
ki krasijo gladino jezera. Ustavili smo se
pri hotelu Lovec, prvi bistriški čitalnici.
Na spodnji poti ob Strujbarjevi domačiji je bila nekoč obrtna delavnica zobotrebcev.
Še kratek ogled Parka 17 (Caffe
Romma) z znamenito fotografijo starih
Bistričanov, brez katerih mlinov in pil
ne bi bilo. Sprehodili smo se mimo fo-

tografskega ateljeja Maraž v Cankarjevi
ulici, mimo Orajtovih do Tomšičeve
hiše, v kateri je bila prva slaščičarna
Sladki bar, za njo pa javne kopalnice.
Tomšičevev mlin in pila sta samo še
spomin, kajti tam je zdaj mesnica
Puc. Nad Suščem je bila lepa tržnica s kamnito mizo, velikim
koritom in »špino«, na kateri
je Ančka s placa pekla kostanje. Kaj pa pekarna z najboljšim kruhom na svetu in mala
trgovinica, v kateri smo ga
lahko kupili? Poleg kruha se
je dalo kupiti tudi mleko. Kaj
danes stoji tam? Mladi in malo
manj mladi Bistričani bodo že
vedeli ...
Ob vsem videnem se mi je utrnilo:
»Mogoče je niti opazila ne bi, saj sem bila
še otrok, a tako očitnega kazanja s prstom
na žensko, ki je bila obuta v gumijaste
škornje, natovorjena z velikim nahrbtnikom in črnim dežnikom, v brezbarvni
obleki, z osivelimi lasmi, spetimi v kito na
tilniku, ki je na čuden način vznemirjala
predvsem ženske, ne moreš spregledati. A,
tudi ona, Maksa Samsa, je imela rada bistriški kruh in mleko. Tudi »špine« pod
kostanji ni več. Na njenem mestu zdaj stoji peterokraka zvezda.«
Ni bil suh samo Sušec. Presušeni smo
bili tudi mi. Za mizo na vrtu gostilne
smo srkali mrzlo pivo, obujali spomine
in klepetali do večernih ur.
Neta Vergan
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ZAKLJUČEK AKCIJE MLAD
BISTR´ŠKI PLANINC 2017

Naši mladi planinci so ponosno dvignili zastavo Planinskega društva Snežnik.
Za spomin je vsak dobil značko, ki jo je
podarilo društvo ob 110-letnici svojega
delovanja.

V soboto, 10. junija 2017, smo planinci bistriških osnovnih šol sončen dan izkoristili za zaključno srečanje. Za cilj smo si tokrat izbrali 1019 metrov visok
vrh Svetega Lovrenca, imenovan Gora.

Vrnili smo se k cerkvi, kjer smo še nekaj
časa uživali v družabnih igrah in klepetu. Pot v dolino je nato minila hitro in
naš zadnji pohod v tem šolskem letu je
bil zaključen. Preden smo se zares poslovili, smo vse pridne planince obdarili
z zasluženo nagrado.

Naš pogled je bil ves čas uprt proti vrhu,
saj je Sveti Lovrenc zelo travnat hrib in
z orientacijo nismo imeli nobenih težav.
Najprej smo prispeli do cerkvice, po kateri hrib nosi ime. V lepo urejeni okolici
cerkve smo si privoščili zasluženo malico. Potem je bilo vse še lepše. Polni energije smo se podali proti pet minut oddaljenemu vrhu, imenovanemu Gora.
Razgled na tej točki je bil nepozaben.

S tem smo zaključili še eno uspešno akcijo Mlad bistr´ški planinc, ki jo bomo
zagotovo nadaljevali že septembra.

Andreja Maljevac,
mentorica in organizatorka izleta

ODMEVI IZ NAŠIH KRAJEV

V prijetno svežem jutru smo se z avtobusom odpeljali do Studenega pri
Postojni, kjer se je začel naš pohod. Pot
se je takoj na začetku strmo vzpenjala, a
smo bili že po nekaj minutah hoje nagrajeni s prelepim razgledom na postojnske
vasice in na okoliške vrhove. Tudi travnik, po katerem smo hodili večino časa,
je bil odet v toliko različnih barv, da smo
na utrujenost kar pozabili.
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GASILSKO TEKMOVANJE

kategoriji članice B, 6 v kategoriji starejši gasilci in 3 v kategoriji starejše gasilke.

Gasilska zveza Ilirska Bistrica je 21. maja 2017 izpeljala Občinsko gasilsko
tekmovanje Matevža Haceta, ki se je odvijalo na parkirišču Tib Storitev v
Ilirski Bistrici.

Iz naše GZ Ilirska Bistrica se bodo v
letu 2018 državnega gasilskega tekmovanja Matevža Haceta udeležile naslednje tekmovalne enote: starejše gasilke
PGD Ilirska Bistrica in PGD PodgoraPodgraje ter starejši gasilci PGD Ilirska
Bistrica.

ODMEVI IZ NAŠIH KRAJEV

Tekmovanja se je udeležilo 13 tekmovalnih ekip in naše GZ Ilirska Bistrica:
• iz PGD Ilirska Bistrica ekipa pionirjev, člani A, člani B, ekipa starejše gasilke in ekipa starejših gasilcev,
• iz PGD Jelšane ekipa člani A in ekipa
starejših gasilcev,
• iz PGD Knežak ekipa pionirjev, ekipa
člani B in ekipa starejših gasilcev,
• iz PGD Podgrad ekipa člani A,
• iz PGD Podgora-Podgraje ekipa člani
B in ekipa starejših gasilk.
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Čestitke vsem tekmovalnim enotam!
27. maja 2017 je bila Gasilska zveza
Ilirska Bistrica organizator Regijskega
gasilskega tekmovanja Matevža Haceta.
Tekmovanja se je udeležilo 59 tekmovalnih enot iz obalno-kraške regije. 9 v
kategoriji pionirji, 6 v kategoriji pionirke, 6 v kategoriji mladinci, 4 v kategoriji
mladinke, 7 v kategoriji člani A, 6 v kategoriji članice A, 8 v kategoriji člani B, 4 v

Zahvala in pohvala gresta vsem tekmovalnim enotam, organizatorjem, delovni in tehnični ekipi.
Še posebej se zahvaljujmo Tib Storitvam Ilirska Bistrica, da so nam odstopili
prostor in Zavarovalnici Triglav, d.d., za
darovana sredstva.
Z gasilskimi pozdravi: »Na pomoč!«
Gasilska zveza Ilirska Bistrica

V kategoriji pionirji so zasedli 1. mesto
PGD Ilirska Bistrica, 2. mesto PGD
Knežak.
V kategoriji člani A: 1. mesto PGD Ilirska Bistrica, 2. mesto PGD Podgrad, 3.
mesto PGD Jelšane.
V kategoriji člani B: 1. mesto PGD Ilirska Bistrica, 2. mesto PGD PodgoraPodgraje, 3. mesto PGD Knežak.
V kategoriji starejše gasilke: 1. mesto
PGD Ilirska Bistrica, 2. mesto PGD
Podgora-Podgraje.
V Kategoriji starejši gasilci: 1. mesto
PGD Jelšane, 2. mesto PGD Ilirska Bistrica, 3. mesto PGD Knežak.
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SREČANJE DOBITNIKOV PRIZNANJ
MATEVŽA HACETA
V sredo, 21. junija, je GZ Ilirska Bistrica organizirala srečanje dobitnikov priznanj Matevža Haceta. Kratko jim rečemo Hacetniki. To lepo in plemenito gesto je vpeljal dolgoletni predsednik GZ Slovenije Ernest Eöry, žal že pokojni.
Hacetniki se srečamo vsako leto enkrat in vsakokrat v drugem kraju. Tokrat
smo jih gostili v naši občini.
Toplo junijsko jutro je napovedovalo
vroč sončen dan. V novi garaži, oz. prizidku Gasilskega doma Knežak, je bilo
vse pripravljeno za sprejem. Belo pogrnjene, s hrano in pijačo obložene mize
so čakale na goste. Iz zvočnikov pred
garažo je odmevala glasba. Gasilci veterani, ki so prišleke pričakali že na začetku vasi in jih usmerjali v gasilni dom, so
bili že na svojih mestih. Zadišalo je po
sveže kuhani kavi, miza ob vhodu se je
šibila od dobrot, ki so jih pripravile prizadevne gasilke. Prvi gostje, Notranjci,
so prišli že nekaj minut po 9. uri, kmalu
za njimi še drugi z Gorenjske, Štajerske,
Koroške, iz Prekmurja, Bele Krajine in
z Dolenjske – skratka iz cele Slovenije.

v imenu Hacetnikov Joža Kastelic
in Boža Rozman
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Ko so se posedli, so jim otroci iz OŠ
Knežak, člani gasilskega krožka, zapeli

in zaigrali nekaj pesmic za dobrodošlico. Goste so pozdravili predsednik PGD
Knežak Tadej Slavec, predsednik GZ
Ilirska Bistrica Rado Fabec in poveljnik GZ Slovenije Franci Petek. Sledil je
ogled spominske sobe in stare črpalke,
klepet in kratko druženje. Po programu,
ki smo ga pripravili, smo v konvoju nadaljevali pot v dolino v Ilirsko Bistrico
– središče naše občine. Tam so jih sprejeli bistriški gasilci. Pozdravila sta jih
predsednica PGD Ilirska Bistrica Darja
Slavec Stančič in namestnik predsednika GZ Slovenije Janko Cerkvenik. Po
ogledu lepo urejenega doma in voznega
parka smo si ogledali še Premski grad.
Prijazna turistična vodička nas je seznanila z zgodovino gradu in nam pokazala
obnovljene grajske prostore. Navdušeni

nad lepotami brkinske pokrajine in čudovitim razgledom po Reški dolini, vse
tja do Podgore in Jelšanskega podolja,
smo se odpeljali po senčni, a zelo prašni cesti do turistične kmetije Peternelj,
kjer so nas prijazno sprejeli. Ob dobri
hrani in pijači smo se družili še dve uri
in si obljubili, da se še srečamo – prihodnje leto na Ptuju.
Pri nas je bilo lepo, doživeto, pravo medgeneracijsko druženje. Otroci so navdušili s petjem in igranjem na harmoniki
in kitare. Dva mlada bolničarja, Maja in
Sandi, sta ves čas srečanja pomagala starejšim in bedela nad nami, če bi kdo rabil pomoč v tako vročem sončnem dnevu. Poskrbljeno je bilo za vse – za dobro
počutje, veselo in sproščeno vzdušje ter
za varnost.
Ob koncu se zahvaljujeva donatorjem,
brez katerih žal ne gre – Občini Ilirska
Bistrica, podjetjema Plama Pur in Termoplasti ter Turističnemu društvu Ilirska Bistrica. Iskrena hvala predsedniku
GZ Ilirska Bistrica, tajnici Kristini Mahne, Boži Rozman in številnim neimenovanim gasilkam in gasilcem, brez katerih srečanje ne bi tako uspelo, kot je.
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TELEFONSKO NAROČANJE IN INFORMIRANJE V
SPLOŠNIH AMBULANTAH ZDRAVSTVENEGA DOMA
ILIRSKA BISTRICA TER TERMINI PREDVIDENIH
DALJŠIH ODSOTNOSTI V JULIJU IN AVGUSTU 2017
V okviru Zdravstvenega doma Ilirska
Bistrica deluje sedem ambulant družinske medicine, od tega ena ambulanta v
Domu starejših občanov in po ena ambulanta na Zdravstvenih postajah Podgrad in Knežak. Imamo tudi ambulanto
šolskega dispanzerja.
Da bi lažje organizirali svoje delo, smo
čas, ko smo dosegljivi po telefonu v
skladu s pravili, ki nam jih določa Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
omejili. V spodaj zapisanih terminih se
medicinska sestra v ambulanti pretežno
javlja na telefonske klice, vendar opravlja tudi druga dela (preveze, aplicira
(SA 1)
Vinšek Grilj Andreja, dr. med.,
spec. druž. med.
Jaksetič Bernarda, med. s.
Tel. št.: 05/71-12-121
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(SA 2)
Lovrić Kiselić Sonja, dr. med.,
spec. spl. med.
Benigar Janja, med. s.
Tel. št.: 05/71-12-123
DOPUST:
NADOMEŠČA:

(SA 3)
Taučer Mičetić Jasna, dr. med.,
spec. druž. med.
Tavčar Lidija, med. s.
Tel. št.: 05/71-12-125
DOPUST:
NADOMEŠČA:

zdravila, izvaja triažo, …) in ne more
istočasno govoriti po telefonu, zato
predlagamo, da v kolikor prvi klic ni bil
uspešen, počakate nekaj minut in poskusite znova malo kasneje.
V preostalem času se na vaš klic oglasi
odzivnik, ki ne sprejema sporočil, ampak vas samo obvesti o urah, ko lahko
pokličete medicinsko sestro. Vse občane naprošamo, da za naročanje in informiranje po telefonu upoštevajo spodaj
navedene ure.
Ker se bliža čas letnih dopustov, vam
v spodnjih preglednicah posredujemo
termine predvidenih daljših odsotnosti

v juliju in avgustu. Upamo, da se boste
na ta način lažje organizirali in si pravočasno priskrbeli potrebna zdravila, napotnice in podobno. Vsak zdravnik ima
v času svoje odsotnosti zagotovljeno
tudi nadomeščanje za administrativna
dela (pisanje receptov, napotnic, naročilnic, …).
V primeru nujnih stanj (zastoj dihanja, hude bolečine v prsih, sum na zadušitev, možgansko kap ali podobno)
se je po pomoč potrebno obrniti na
Službo nujne medicinske pomoči, in
sicer na telefonsko številko 112.
ZD Ilirska Bistrica

• Ko amb. ordinira v dopoldanskem času, je čas za tel. klice: 7.15–9.00 in 12.15–14.15.
• Ko amb. ordinira v popoldanskem času, je čas za tel. klice: 12.15–14.15 in 17.00 –19.00.
Čas za posvet z zdravnikom je vsak dan od 13.00 do 14.00.

od 26. 6. do 7. 7. 2017 in od 7. 8. do 18. 8. 2017
za administracijo: Taučer Mičetić Jasna, dr. med.
nujni primeri: urgenca
• Ko amb. ordinira v dopoldanskem času, je čas za tel. klice: 7.15 –9.00 in 12.00–14.00.
Čas za posvet z zdravnikom je vsak dan od 13.00 do 14.00.
• Ko amb. ordinira v popoldanskem času, je čas za tel. klice: 12.15 –14.15 in 17.00 –19.00.
Čas za posvet z zdravnikom je od 18.00 do 19.00.
od 3. 7. do 14. 7. 2017, od 24. 7. do 26. 7. 2017 in od 28. 8. do 1. 9. 2017
za administracijo: Tomić Sunčana M., dr. med.
nujni primeri: urgenca
• Ko amb. ordinira v dopoldanskem času, je čas za tel. klice:
7.15 –9.00 in 12.00–14.00.
Čas za posvet z zdravnikom je od 13.00 do 14.00.
• Ko amb. ordinira v popoldanskem času, je čas za tel. klice: 12.15–14.00 in 18.00–20.00.
Čas za posvet z zdravnikom je od 19.00 do 20.00
od 10. 7. do 28. 7. 2017 in od 28. 8. do 1. 9. 2017
za administracijo: Vinšek Grilj Andreja, dr. med.
nujni primeri: urgenca
BISTRIŠKI ODMEVI – JULIJ 2017

(SA 4 + SA KNEŽAK)
Tomić Sunčana Marija, dr. med.,
spec. druž. med.
Šuštar Adrijana, med. s.
Tel. št.: 05/71-12-138 Il.Bi.
Tel. št.: 05/788-20-12 Knežak
DOPUST:
NADOMEŠČA:

(SA 5)
Štemberger Anja, dr. med.,
spec. druž. med.
Čuš Dolores, med. s.
Tel. št.: 05/71-12-190

• Ko amb. ordinira v dopoldanskem času, je čas za tel. klice: 7.15–9.00 in 12.00–14.00.
Čas za posvet z zdravnikom je od 13.00 od 14.00.
• Ko amb. ordinira v popoldanskem času, je čas za tel. klice: 12.15–14.00 in 17.00–19.00.
Čas za posvet z zdravnikom je od 18.00 do 19.00.

od 10. 8. do 25. 8. 2017
za administracijo: Lovrić Kiselić Sonja, dr. med.
nujni primeri: urgenca
• Ko amb. ordinira v dopoldanskem času, je čas za tel. klice: 7.15–10.30.
• Ko amb. ordinira v popoldanskem času, je čas za tel. klice: 15.15–18.30.
Čas za posvet z zdravnikom je v ordinacijskem času ambulante.

(Dom starejših občanov)
Dekleva Barbara, dr. med., spec.
druž. med
Modic Marjanca, med. s.
Tel. št.: 05/71-12-160
DOPUST:
NADOMEŠČA:

(SA Podgrad)
Pejković Marija, dr. med., spec.
druž. med.
Muha Julijana, med. s.
Tel. št.: 05/783-50-22
DOPUST:
NADOMEŠČA:

(ŠOLSKI DISPANZER)
Komen Odineja, dr. med., spec.
splošne med.
Boštjančič Jasminka, dipl. med. s.
Tel. št.: 05/71-12-129
DOPUST:
NADOMEŠČA:

od 10. 7. do 21. 7. 2017 in od 21. 8. do 31. 8. 2017
na urgenci po razporedu
• Ko amb. ordinira v dopoldanskem času, je čas za tel. klice: 7.30–9.00 in 13.00–14.15.
Čas za posvet z zdravnikom je od 13.00 do 14.00.
• Ko amb. ordinira v popoldanskem času, je čas za tel. klice po 18. uri.
Čas za posvet z zdravnikom je po 18. uri.
od 26. 6. do 7. 7. 2017 in od 21. 8. do 1. 9. 2017
za administracijo: Pejković Marija, dr. med.
nujni primeri: urgenca
• Ko amb. ordinira v dopoldanskem času, je čas za tel. klice: 7.15–9.00 in 12.00–14.00.
Čas za posvet z zdravnikom je od 13.00 do 14.00.
• Ko amb. ordinira v popoldanskem času, je čas za tel. klice: 12.15–14.00 in 18.00–20.00.
Čas za posvet z zdravnikom je od 18.00 do 19.00.
od 31. 7. do 18. 8. 2017
za administracijo: Dekleva Barbara, dr. med.
nujni primeri: urgenca
• Ko amb. ordinira v dopoldanskem času, je čas za tel. klice: 7.15–9.00 in 12.00–13.00.
Čas za posvet z zdravnikom je od 12.00 do 12.30.
• Ko amb. ordinira v popoldanskem času, je čas za tel. klice: 13.00–15.00 in 18.00–19.00.
Čas za posvet z zdravnikom je od 18.00 do 18.30.
od 14. 8. do 18. 8. 2017
za administracijo: Kauzlarić Ivan, dr. med.
nujni primeri: urgenca

(ZASEBNA PEDIATRIČNA ORDINACIJA)
Kauzlarić Ivan, dr. med., spec. pediatrije
in šolske med.
Baša Majda, tehn. zdr. nege
Tel. št.: 05/71-42-577
DOPUST:
NADOMEŠČA:
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• Čas za tel. klice je kadarkoli v ordinacijskem času ambulante.

od 10. 7. do 22. 7. 2017 in od 2. 8. do 11. 8. 2017
za administracijo: Komen Odineja, dr. med.
nujni primeri: urgenca
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DOPUST:
NADOMEŠČA:
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VEČGENERACIJSKI
CENTER
V DOMU NA VIDMU
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Dogajanje v VGC-ju v Domu na Vidmu je meseca junija
zaznamovalo kar nekaj dogodkov.
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Na začetku meseca smo se delavke VGC-ja skupaj z mladimi
članicami društva tabornikov Rod snežniških ruševcev udeležile piknika društva Sožitje, v katerega so vključene osebe s
posebnimi potrebami. Članom društva so predstavile veščino
sporazumevanja s signalnimi zastavicami. Pozvale so jih, da
tudi sami z njihovo pomočjo črkujejo svoje ime. Dopoldan je
minil v obilici smeha in zabave.
Vsi, ki jih zanima prostovoljstvo, so se lahko udeležili predstavitve pod naslovom Prostovoljstvo je glas srca. Toni Janežič,
predsednik društva Sožitje, nam je predstavil svoje dolgoletne izkušnje s področja prostovoljskega dela. Opomnil nas
je, da pomoč pomoči potrebnim, za katero ne pričakujemo
ničesar v zameno, prihaja iz srca. Ne osreči samo osebe, ki ji je
nudena pomoč, temveč tudi tistega, ki pomoč nudi. Nas izpopolnjuje in nam polepša vsakdan.
V poletje nas je popeljal Stojan Spetič, član Fotografskega
kluba Sušec Ilirska Bistrica. Z nazorno predstavitvijo nas je
naučil, kako lahko posnamemo lepo in kvalitetno fotografijo
tudi s telefonom. Odgovoril je na vsa vprašanja in pregnal vse
dvome o tem, kakšne bodo letošnje dopustniške fotografije.
Srečanje smo zaključili s skupinsko fotografijo.
Marjan Uljančič nam je pripravil potopisno predavanje o
Poljski. Spoznali smo njene kulturne znamenitosti, zgodovino in prelepo pokrajino. Poletje ne pomeni samo namakanja
v morju, temveč je tudi priložnost za obisk gora. Darinka in
Vladimir Dekleva, člana PD Snežnik, sta nas opremila s koristnimi nasveti in opozorila, na kaj vse moramo biti pozorni,
preden se podamo v visokogorje.
V tem mesecu so znotraj VGC-ja v Domu na Vidmu organizirana redna druženja članov Kluba zdravljenih alkoholikov.
Srečujejo se vsak ponedeljek ob 17. uri.
Srečevali smo se na delavnicah Spoznavam samega sebe, kjer
smo se pogovarjali o denarju, sreči, delu, …. Aktivnost bomo
nadaljevali v jesenskih mesecih. Vsak ponedeljek smo pričeli
teden z jutranjim razgibavanjem in sprostitvenimi vajami. Z
dejavnostjo bomo nadaljevali tudi v poletnih mesecih.
Julija in avgusta ste vabljeni, da se nam vsako sredo pridružite
na pogovornih uricah Ilirska Bistrica skozi čas. Odkrivali in
spoznavali bomo našo občino skozi besedo in sliko.
Otroci so vabljeni, da se nam pridružijo na poletnih delavnicah, ki jih bomo izvajali v sodelovanju z Društvom otroške zabave in animacija. Prijave in informacije dobite na tel. št. 031

729 135, na FB strani društva, v VGC-ju v Domu na Vidmu,
na spletnih straneh LU Ilirska Bistrica in dogodki/večgeneracijski centri.

JULIJ IN AVGUST
Ponedeljek: 8.00–10.00
Jutranje razgibavanje in vaje za sproščanje
Sreda:
9.00–11.00
Ilirska Bistrica skozi čas, odkrivajmo in spoznavajmo našo občino skozi besedo in sliko Poletje
z nami – otroške delavnice
Romana Morano

ZAHVALA ZA NAKUP ELEKTRIČNEGA
POGONSKEGA KOLESA
Najlepše se zahvaljujem glavnemu direktorju g. Giorgiu Barzaziju in podjetju Lesonit za pripravljenost
pomagati, za vso prijaznost, vložen trud in nakup električnega pogonskega kolesa, ki bo zelo pripomoglo k
moji boljši mobilnosti.
Valter Mahne
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DELOVANJE DRUŠTVA
ZDRAVLJENIH ALKOHOLIKOV
Društvo zdravljenih alkoholikov je vrsto let delovalo v prostorih Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica na Gregorčičevi 8. Od 1 .6. 2017 pa je začelo z delovanjem v novih prostorih na Gregorčičevi cesti 2 v Domu na Vidmu. Namen
Društva zdravljenih alkoholikov je rehabilitacija in resocializacija zdravljenih
alkoholikov, ki se v društvo vključujejo zaradi nadaljevanja življenja brez alkohola. Društvo je prostovoljna, samostojna in nepridobitna organizacija, ki
se financira s članarino in prijavami na razne razpise.
TERAPEVTSKI PROGRAM poteka v
dveh skupinah in ga vodi usposobljena
terapevtka Jasmin Tomažič. Poleg terapevtskega programa v skupini terapevtka:
• posveča posebno pozornost novim
članom in članom v recidivu (ponovno uživanje alkoholnih pijač);
• med člani ustvarja prijateljske odnose in medsebojno razumevanje;
• usmerja člane, da sodelujejo v boju
proti alkoholizmu z vsemi zdravstvenimi, socialnimi, družbenimi in dr-

žavnimi organi ter organizacijami, ki
se ukvarjajo s preprečevanjem alkoholizma pri nas;
• sodeluje in izmenjuje izkušnje z drugimi terapevtskimi skupinami in društvi zdravljenjih alkoholikov;
• organizira različne oblike družbenega življenja za svoje člane (predavanja, izlete, piknike, športne aktivnosti med člani in ostalimi društvi, ...);
• sodeluje v različnih kulturnih aktivnostih;

• v svoje delo vključuje svojce članov
društva;
• kot terapevtka se vključuje v delavnice, seminarje (mesečna supervizija),
sodeluje z domačimi in tujimi strokovnjaki s področja alkohologije.
V društvo zdravljenih alkoholikov se
lahko vključijo:
• zdravljeni alkoholiki, ki so se vključili
prostovoljno po končanem zdravljenju, ki je lahko hospitalno ali ambulantno,
• svojci zdravljenih alkoholikov, ki so
sodelovali pri njihovem zdravljenju
ali kasneje izrazili željo za sodelovanje v društvu.
V klub zdravljenih alkoholikov so vabljeni tudi svojci alkoholikov (individualni pogovori) in alkoholiki, ki bi z našo
pomočjo radi spremenili svoj način
življenja. Vse informacije o delovanju
društva so dosegljive na GSM 040 683
015 in na elektronski pošti : dza.bistrica@gmail.com.
Jasmin Tomažič, terapevtka KZA

»Že pri štirih letih sem opazila, da ima Giulia neverjeten talent za risanje. Njeni vrstniki so pri štirih letih mačko narisali popolnoma drugače,
kot je z neverjetno preciznostjo to storila ona,« je dar svoje hčere Giulie Lambiase opisala njena mama.
»Danes se nam predstavlja s svojo osebno
tehniko, njenim stilom risanja, za katerega pravi, da ga ne more poimenovati z besedo,« je otvoritev razstave mlade umetnice napovedala voditeljica dogodka in
skupinska habilitatorka v Domu starejših Ilirska Bistrica Katja Prosen Boštjančič.
Mlada likovna ustvarjalka Giulia Lambiase prihaja iz Hrpelj. To petnajstletno
dekle je pravkar uspešno zaključilo 9.
razred osnovne šole v Hrpeljah in pred
njo je dolgo poletje, ko si bo zagotovo
vzela čas za svojo največjo ljubezen, sliBISTRIŠKI ODMEVI – JULIJ 2017

kanje. Kot deklica je sprva risala
junake iz risank, motive iz narave, družinske člane in živali. Kasneje pa je vse bolj širila svoja obzorja
in izpopolnjevala svojo risalno tehniko. Danes Giulia ustvarja precizne slike
z najmanjšimi detajli. Kot sramežljivo
dodaja, ima dobre gene za ustvarjanje,
saj tudi njen oče zelo lepo riše.
Otvoritev razstave so popestrile članice
Ženskega pevskega zbora Prem, ki so z
zanimivim izborom ljudskih skladb navdušile gledalce. Ti so se iz srca nasmejali

tudi skeču, ki so ga uprizorile Alenka,
Dolores in Ivica.
Razstava »Obrazi« je še ena v nizu
razstav, ki lepo popestrijo dogajanje v
domu starostnikov, kjer je dobro poskrbljeno za umetniško kuliso in kulturno
udejstvovanje stanovalcev in obiskovalcev.

SOCIALNO VARSTVO IN ZDRAVJE

RAZSTAVA »OBRAZI« NA
MEDENOVEM HRIBU
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PRIZNANJE ZA
PROSTOVOLJSTVO

V Dom starejših občanov Ilirska Bistrica od začetka delovanja
vabimo prostovoljce, da se vključijo v domsko življenje in s
svojim prostovoljnim delom prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja in bivanja stanovalcev doma. Martina Rolih kot
prostovoljka prihaja dnevno v naš dom že tretje leto. Stanovalcem nudi pomoč pri individualnih potrebah in skupinskih
aktivnostih.
V torek, 20. junija, je na Brdu pri Kranju na predlog našega doma prejela priznanje za sodelovanje na natečaju
Prostovoljec leta 2016. Častni pokrovitelj projekta Mladinskega sveta Slovenije je bil predsednik RS Borut Pahor. Po skupnem fotografiranju je predsednik RS Borut
Pahor Martini osebno čestital.
Iskrene čestitke za zasluženo priznanje tudi z naše strani!
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Stanovalci in zaposleni v
Domu starejših občanov Ilirska Bistrica
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Dom starejših občanov Ilirska Bistrica je gostil prireditev »Lepa pesem srce
razvedri«. Glasba in dobra volja sta uspešno povezali pevce iz Sežane, Postojne in Ilirske Bistrice.
Domski pevski zbor iz Postojne, Domski pevski zbor iz Sežane, ženska pevska
skupina Kalina, pevski zbor Doma starejših občanov Ilirska Bistrica in ansambel Rojčevih 5 so razveselili polno dvorano v domu za starejše na Medenovem
hribu.
Delovna terapevtka, ki je zaposlena v tej
ustanovi, in slikarka Tatjana Cerkvenik
je posebej za to priložnost izdelala unikatni simbol – lotosov cvet, ki ponazarja
simbol človeške rasti in zlitja pozitivne
energije, ki se je pretakala med zbranimi v dvorani. »Tako kot lotos »živi« v
treh elementih: zemlji, vodi in zraku, tako
je tudi človek del treh svetov, saj domuje
v materialnem, intelektualnem in duhovnem svetu,« je oblikovanje simbola za
prvo tovrstno srečanje predstavila umetnica Cerkvenikova.
Srečanje zborov so otvorili gostje iz
Doma upokojencev Postojna, ki so si
nadeli ime Vrtnica. Njihov dom letos
praznuje 40 let delovanja, zato so se za
svoj nastop še posebej dobro pripravili.
Pod vodstvom delovne terapevtke Ivanke Smrdel radi obujajo spomine na mladost in oživljajo lepe slovenske ljudske
pesmi, zato so si tudi za to priložnost
izbrali narodno Sinoči sem na vasi bil.

Po nastopu prvih gostov je pred mikrofon stopila skupina s Krasa. Vesela jesen
se imenuje pevski zbor iz Doma upokojencev Sežana, ki šteje 20 članov. Stanovalke in stanovalce sežanskega doma
starostnikov družita dobra volja in veselje do petja, ki so se ga odločili razdajati
vsem ljudem dobre volje na Bistriškem.
Pod taktirko Tanje Renčelj je občinstvo
prisluhnilo skladbi Stara mati kara me.
Po predstavitvi gostujočih pevcev je prišel čas za domačo pesem in vse prisotne
so pozdravile članice ženske pevske sku-

pine Kalina iz Ilirske Bistrice, ki je lani
obeležila 10. obletnico delovanja.
Kot pravi njihova umetniška vodja, akademska glasbenica Janja Konestabo,
pevke z resnim in odgovornim delom
kažejo pevsko kulturo, vrednost pete
pesmi, srčnost in bogastvo, ki jo pesem
ponese v neko družbo. Članice pevske
skupine Kalina, ki so izjemno ponosne
na svojo prvo zgoščenko z naslovom
Roža na vrtu, so se ob spremljavi Tjaše
Uljan na harmoniki predstavile s skoraj
ponarodelimi skladbami Čebelar, Kjer
lastovke gnezdijo in Otoček sredi jezera.
Kot zadnji nastopajoči so se predstavili gostitelji srečanja – Domski pevski
zbor Ilirska Bistrica. Sredini dopoldnevi so tisti, ko po domu odmeva pesem
dvaindvajsetih pevcev, ki pridno vadijo
nove napeve pod vodstvom delovne
terapevtke Vesne Bizjak. Za ta dan so

izbrali pesem Kadar boš na rajžo šel, ki
so jo izvedli ob spremljavi prostovoljca
Ivana Šuštarja.
Vse zbrane je toplo pozdravila direktorica Doma starejših občanov Ilirska Bistrica Jasmina Tomažič in jim zaželela še
veliko pesmi in lepih melodij, ki razveseljujejo dušo in srce, tudi v prihodnje.
Za dobro vzdušje med pevskimi nastopi
so poskrbeli nadarjeni mladi glasbeniki
Rojčevih 5, veseli dogodek pa je odlično
povezovala skupinska habilitatorka Ka-
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»LEPA PESEM SRCE RAZVEDRI«

tja Prosen Boštjančič.
BISTRIŠKI ODMEVI – JULIJ 2017

33

Misel o knjigi: PREBIRANJA 2

KULTURA

Jean Hannah Edelstein: ON tako, ONA tako – zakaj ženske ne štekajo, zakaj
jih moški ne štekajo
Založba Gnostica
Prevedla: Jedrt Maležič
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»Kakorkoli že, poleg tega da je delil mojo
prezgodnjo strast do žaganja, je Alexa
odlikovalo še veliko drugih lastnosti, zaradi katerih je bil v celoti gledano kar spodoben mladi mož, v kakršnega se človek
zaljubi. Že res, da je bil izredno majhen,
a takrat sem bila tudi sama majhna. Toda
Alex je imel velike modre oči, lase, katerih
barva in sestava sta spominjali na svilene
nitke žita v klasju, in jamice v licih.«
To, da se delimo na ene in druge, je že
nekaj tisoč stoletij menda jasno. To, kdo
koga in podobno, tudi vemo že toliko
časa, kolikor času samemu brada rase.
Pa smo tam. Pa je moška domena ta čas
ali kaj? Pa govori po moško, čaka po žensko, teče po moško, kaj? Kakorkoli že,
veliko je komičnih prikazov enih in drugih; veliko je v zgodovini enega in drugega, dandanes pa se zdi, da smo ženske
poplavile določena področja s samimi
sabo. Zdi se, da moški ponekod ostajajo
brez jajc, ženske brez jajčnikov in še brez
marsičesa. O mačizmu in feminizmu se
da razpravljati ..., saj veste, veliko neskončnih ur. Ženske poskušajo razumeti moške in obratno. Menda. Pa je temu
res tako, prvič? Velikokrat opažam, da se
pravzaprav prav nič ne trudi kakšna ženska razumeti moškega. In obratno, se ve.
Prej bi rekla, da eden ali druga iščeta pri
enem ali drugem črno za nohtom, sivo
v glavi, vijolično pod očesom ali kaj podobnega. Vendar priznajte, če bi se ženske in moški povsem razumeli, bi vesoljci morali na ta planet poslati neko tretje
bitje, na katerega bi potem pač stresali
svoje za in proti. Pripadniki enega ali
drugega spola pač izhajamo iz tega spola in smo vedno ali skoraj prepričani, da
smo mi tisti, ki smo povsem razumljeni,
smiselni, doumljivi in civilizirani. Pa je
temu res tako, drugič? Nemalokrat se
vedemo eni in drugi drug do drugega
povsem nemogoče. Prideta v knjižni-

co mož in žena in pravi mož: »Pa dejte
se vidve kej po žensko pomenit, pa se
bova midva po moško.« Halooooo? Je
res, da sem potrebovala tri dni, da sem
razstavila volva in je tudi res, da moj življenjski partner daje perilo prat in sušit
ter kuha in kar je pač potrebno postoriti.
In vedno se mu zahvalim in mi ni samoumevno, da to mora narediti, ker menda
je prav tako ali še huje, zato ker mora.
Smo pač pripadniki življenjskih preizkušenj in muk ali veselja vsi po vrsti. In
sosedov Pepi nedvomno ni več vreden
od mene, pa čeprav ima sto let izkušenj,
samo zato ker je moški in samo zato ker
ima sto let. In sosedova Cvetka tudi ni
več vredna od svojega bratranca, ki ima
dve levi, samo zato ker je ženska. Velikokrat so tako moški kot ženske sami krivi
za to, da so težavni, čudni, nestrpni, nevzdržni. Strinjam se, da je to svetovno
najbolj zapletena tema. In kako se piše
po moško in kako se govori na pamet
po žensko? Velja splošno mnenje, da
se ženska ustavi govorit takrat, ko spi,
pa še takrat najbrž kaj momlja v spanju.
Pa se ne bi strinjala povsem. Ko smo še
bili lovci in nabiralci, so ženske ob nabiranju rastlin »čebrnjulile«. Močni,
molčeči moški pa so morali biti tiho,
ko so zalezovali zakosmatene mamute, tigre ali dinozavre (pomislite, da je
obratno?). Družbene in kulturne stereotipizacije naj niti ne omenjam. Ampak
mogoče pa moški malce bolj molčijo,
ker se zanesejo na ženske kot nekakšne
PR v njihovem življenju? ;) Lahko bi o
tem razpravljali v nedogled, kajne? No,
pa podajmo malo znanstvenih dokazov
za in proti. Različne študije so dokazale, da povprečen moški na povprečen
dan spregovori do 65% manj besed kot
ženska. Niso upoštevali kakofoničnih,
godrnjajočih in ostalih rigajočih zadev,
se ve. Ženske pač več besedičimo, pa

kaj. Sama pravim, da od kar več govorim, glede na to, da sem bila kot dekle
sramežljiva in molčeča, izvem veliko
stvari. Sem pač radovedna. Ali raje po
moderno komunikativna. Avtorica ob
tem simpatično doda: »Če bi to knjigo napisal moški, močno dvomim, da
bi to sploh bila knjiga, saj bi obsegala le
dve strani A4 formata. Če bi jo napisal
še posebej jedrnat gospod, bi bila v obliki
samolepilnega listka.« ;) Ob zastavljanju
vprašanj, naj bi bile ženske neposredne,
ljubeznive, razumljive (zanimivo, da nasveta za moške tu ni, ampak svetujem
isto ;). Biologi so že zdavnaj odkrili, da
je pomemben tudi ton glasu. In se strinjam. Sama ne maram visokih glasov.
Ali ima ženska ovulacijo, se pozna na
tonu njenega glasu. Saj vendar veste,
zakaj – da vas zvabimo v svoje predenje
v času najvišjega plodovanja. »Moški,
spomnite se, ko boste naslednjič poslušali globok ženski glas v reklami za slasten
sladoled. Vaša nenadna želja po sladoledu je v resnici prikrit nagon, da bi žensko
oplodili,« zatrjuje Edelsteinova. Ali je
moški zaspal brez guncagunca, se pozna
na njegovem glasu. Se, vam rečem. Da o
kakšnih medsebojnih esemesih ne razpravljamo - napišem sms-roman, on odgovori z da/ne/ne vem . Pomembno:
bodite odkriti, ali je to ženska ali moški;
bodite prilagodljivi in ohranite smisel za
humor. Prevzemite pobudo. Ne bodite
užaljeni. Ne jemljite ženskomoškega
povsem zares, ko ni tako pomembno.
Upoštevajte tisto, za kar čutite, da vam
ustreza in se tega držite, ne glede na to,
ali je obnašanje skladno z vsem, kar priporočajo/vsiljujejo različni priročniki,
kultura, družbene skupine ali pač kdorkoli. In uživajte eni z drugimi, na drugih, pri drugih, ob drugih vso pomlad in
naj se razleze še v poletje. Ker: saj nisi
ti kriv/-a, ampak kromosomi. Pomlad.
Pektin. Planet xy. Ampak ne glede na to,
ali zaslužite več/manj kot on/ona, ne
pustite da vam kdorkoli ustrahuje identiteto, naj nosi krilo ali pač jajca. Naj bo
poletje lepo in bogato, predvsem pa nasmejano do naslednjega branja.
Patricija Dodič
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SREČKO SREBOT RAZSTAVLJA
V HRAMU DOBREGA
»Srečko nas pozdravlja z razstavo rdečih platen, uglašenih na simbolno
močno, energijsko barvo, skozi katero sporoča svoja doživetja, svoja
videnja, svoja spoznanja, svoj eksperiment in svojo likovno igro. Njegova
sporočila so takšna, da se večkrat vrneš k njim in najdeš nekaj novega v abstraktnih impresijah. Velikokrat na teh platnih pravi, da je manj več,« je
razstavo del Srečka Srebota označila likovna kritičarka Polona Škodič.

Krasen ambient stare kamnite vinske
kleti se zato zdi pravšnje ozadje pričujoči razstavi, ki jo je vokalno obogatil Aleš
Hadalin, odličen slovenski interpret
in pevec ljudskih pesmi, ki je že dolgo
zvest spremljevalec Srebotovih razstav.
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tektura – mostovi, mlini, žage, pročelja, arkade in oboki so se odražali v njegovih impresijah na platnu. Ukvarja se s prostorom
in zunanjim svetom, ki ga je ponotranjil,«
je razložila Škodičeva.

Prodajna razstava bo na ogled vse do
septembra, saj se bodo platna izmenjavala.

KULTURA

Znameniti rdeči ciklus akrilnih platen,
ki je doživel lep odziv poznavalcev umetnosti, je nastal v Srebotovem zadnjem
ustvarjalnem obdobju. Po razstavah v
Ilirski Bistrici, Pivki in na Premu se je
po nekaj letih na povabilo prijateljev zopet vrnil v domači kraj k svoji najzvestejši publiki, ki ga je tudi tokrat nagradila
z gromkim aplavzom in spodbudnimi
besedami.
Srebot je svojo slikarsko pot začel leta
1990, ko je imel prvo razstavo v Sokolskemu domu. S svojimi risbami je
obogatil marsikatero tiskovino, med
drugim kratko prozo Franceta Magajne Žalostne zgodbe o veselih Kraševcih in Stopinje. Nato pa se je predal
slikarstvu, ki je njegovo prepoznavno
ustvarjalno polje. »Domače okolje ga je
močno zaznamovalo in to se odraža tudi
v njegovih delih. Srečko ni bil nikoli realist.
Vedno je iskal ekspresivno sporočilo in
abstraktno. Značilna stara bistriška arhi-

Vsestranski umetnik, ki je poskrbel za
pravo presenečenje ob pričetku razstave
s kratkim kitarskim uvodom, je v svojih treh desetletjih ustvarjalnosti prejel
številne pohvale in priznanja za svoje
delo. Na logično vprašanje, kaj sledi, se
nasmeje in odgovori: »Vedno imam v
mislih kaj novega, a stvari potrebujejo čas,
da nastanejo in se razvijajo.«
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USPEŠNO ŠOLSKO LETO
2016/2017 ZA GLASBENO ŠOLO
ILIRSKA BISTRICA
Glasbena šola Ilirska Bistrica zaključuje zelo uspešno šolsko leto, polno kvalitetnih glasbenih dogodkov, koncertov, tekmovanj, glasbenih delavnic in nastopov.
V okviru Koncertnega napovednika
2017, ki smo ga načrtovali za to leto z
željo, da obogatimo kulturno ponudbo
našega kraja, smo prisluhnili dobrim
koncertom mladih glasbenikov – pianistu Nacetu Slaku in violinistki Tjaši
Klanac. Velik uspeh je s ponovitvami

doživela glasbena pravljica Kresniček.
Solisti so v Cerkvi svetega Jurija v Ilirski
Bistrici navdušili na zaključnem koncertu. Gostili smo profesorja Akademije
za glasbo v Zagrebu; organizirali dve
glasbeni delavnici za godala in diatonično harmoniko in popestrili števil-

ne dogodke na izvenšolskih nastopih.
Naši učenci so sodelovali na projektih
v okviru Zveze primorskih glasbenih
šol, Zveze slovenskih glasbenih šol in
se udeležili mnogih tekmovanj. Kitaristi so tekmovali v Italiji, učenci petja na
Hrvaškem, mladi pianisti na Koroškem,
violinistka pa v Postojni. Odličen uspeh
so prav na koncu šolskega leta dosegli
učenci diatonične harmonike iz razreda
učitelja Zorana Lupinca, ki je letošnji
prejemnik priznanja Frana Gerbiča. Na
tekmovanju v Podčetrtku so dobili pet
zlatih priznanj – od teh kar tri absolutna
prva mesta v posameznih kategorijah.
Učenec Leon Batagelj pa je bil absolutni
zmagovalec celotnega tekmovanja.
Veseli smo tudi, ker bodo kar trije naši
učenci nadaljevali glasbeno šolanje na
srednji stopnji. Za temi uspehi vsekakor
stojijo učenci, ki se zavzeto pripravljajo in posvečajo glasbi velik del svojega
prostega časa, učitelji, ki dobro načrtujejo njihov razvoj in podajajo kvalitetno
znanje, in starši, ki spremljajo, podpirajo
in spodbujajo svoje otroke.
Čestitamo vsem in se veselimo novih skupnih projektov, do takrat pa lepe poletne počitnice!
GŠ Ilirska Bistrica

KULTURA

KNJIŽNICA MAKSE SAMSA TUDI
TO POLETJE VABI MED SVOJE
KNJIŽNE POLICE
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Za naše bralce smo pripravili pisan izbor literature za krajšanje dolgih, vročih poletnih dni in noči. Na oddelku
za odrasle lahko najdete kaj zanimivega
med novitetami strokovnega gradiva ali
pa vam svetujemo pri izboru lahkotnega poletnega branja. Vabljeni ste tudi k
branju knjig s seznama Primorci beremo
2017, bralne značke za odrasle, kjer spoznavamo slovenske avtorje.
Poseben poudarek pa smo letos namenili našim mladim bralcem. Čas šol-

skih počitnic je običajno čas, ko lahko
otroci odmislijo obveznosti in se svobodno podijo v trenutkih brezdelja in igrivosti. Da bi otrokom zapolnili prosti čas
in hkrati poskrbeli za njihovo druženje
in osebno rast ter zaradi dosedanjih pozitivnih izkušenj smo v Knjižnici Makse
Samsa tudi letos zanje pripravili zanimive in domiselne projekte.
Pripravili smo dva slikovita tematska
kviza, ki sta posvečena dvema zelo znanima junakoma. Ob letošnji 20. oblet-

nici izida knjige Harry Potter in kamen
modrosti smo pripravili Magični Potterjev
kviz. V decembru 2016 pa je minilo 60
let od izida prve knjige o Piki Nogavički,
zato smo Pikast kviz posvetili njej.
Na mladinskem oddelku vam nudimo
še več:
• IGROTEKA – Vabljeni ste v knjižnično igroteko, kjer vas čaka pester
izbor igračk za najmlajše in veliko
družabnih iger za vse generacije.
Igrače in družabne igre si lahko tudi
BISTRIŠKI ODMEVI – JULIJ 2017

izposodite in si z njimi popestrite tople počitniške dni.

Podrobnejše informacije o projektih
dobite v knjižnici.

• FILMOTEKA – V času šolskih počitnic lepo vabljeni na ogled mladinskega filma ali risanke na velikem platnu,
ki si ga boste lahko po lastni želji izbrali iz našega obsežnega in pestrega
izbora filmoteke. Pridite in uživajte
kot v kinu. Risanke, filme, glasbene
CD-je si lahko izposodite tudi na
dom in sicer za 1 teden.

Želimo vam prijetno poletno branje in zabavo ter lepo vabljeni v Knjižnico Makse
Samsa.

• IGRANJE ŠAHA – v knjižnici za vse
generacije.
• BRALNI ČRV – Knjižnica Makse
Samsa vabi vse osnovnošolce, da se
nam tudi te počitnice pridružijo pri
naši počitniški bralni znački »Bralni
črv«.

ŠEST KRAŠKIH SLIKARK
– ŽARKOV V GALERIJI

Od leta 2004, ko je bila ustanovljena sekcija, pa vse do danes,
so že velikokrat razstavljale. V zadnjih dveh letih so svoja dela
pokazale v Kulturnem domu Srečka Kosovela v Sežani, v razstavnem prostoru Galerije Vipavski Križ, v prostorih Državnega sveta Ljubljana, v Rotundi Koper in v galeriji SŽ Ljubljana.
Slikarke, ki so istočasno tudi uspešne fotografinje, se aktivno

udeležujejo slikarskih ex-tempor in dobrodelnih akcij. Uspešno sodelujejo na
natečajih Zlata paleta in na
likovnih natečajih, organiziranih s strani JSKD. Cilj skupine je uživanje v amaterskem
slikanju in prijetno druženje z
drugimi slikarji. Njihov likovni kritik je slikar Janez Milkovič- Jano, ki je na
otvoritvi podal izčrpno obrazlago razstave. Ob tej priliki je
povabljene nagovoril tudi predsednik Foto kluba Žarek iz Sežane Igor Petaros. Za glasbeno popestritev dogodka in prijetno vzdušje je uvodoma poskrbel mlad perspektiven trobentač Alen Mihelj. Razstava je bila za vse ljubitelje umetnosti
odprta do 5. julija 2017.

KULTURA

V galeriji Doma na Vidmu so 2. junija odprli novo
likovno razstavo. Tokrat so na ogled postavili 31
likovnih del šestih slikark, članic Likovne sekcije
Foto kluba Žarek iz Sežane – Maruše Maraž, Božice Mihalič, Tatjane Fičur, Cvetke Šemrov, Jane Štok
in Dajane Čok.

Rajko Kranjec
BISTRIŠKI ODMEVI – JULIJ 2017
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ŠOLA V NARAVI V CŠOD
SOČA
Učenci od 6. do 9. razreda Osnovne šole Podgora Kuteževo smo od 22. do 26. maja preživeli pet prečudovitih dni v Tolminu.

Nemško kostnico,
kjer so pokopane
žrtve iz prve svetovne
vojne, in lepo urejen Tolminski muzej, kjer so nam na
kratko predstavili zgodovino območja od kamene dobe naprej. Osredotočili smo se na tolminski punt, ki ima
velik pomen za tamkajšnje območje.
Ker smo želeli izvedeti, kako so kmetje
jedli v preteklosti, smo se odpravili v naravo in nabrali nekaj rastlin, ki smo jih
kasneje skuhali v čaj in okusno juho.
Zagotovo smo bili vsi najbolj navdušeni
nad raftingom po reki Soči. Oblekli smo
si posebne obleke, ki so nas ščitile pred
mrazom hladne reke in se razdelili v

skupine. Nato
smo se skupaj z vodiči spustili po brzicah. Preživeli smo
čudovito popoldne, obarvano s skakanjem v vodo, špricanjem in glasnim
smehom.
Teden je prehitro minil. Domov smo se
vrnili obogateni s praktičnimi izkušnjami iz narave in poznavanjem še enega
čudovitega kotička Slovenije.
Novinarski krožek OŠ Kuteževo

ŠOLSTVO IN ŠPORT

Uživali smo v lepotah narave, kot so
Tolminska korita, ki so najjužnejši del
Triglavskega narodnega parka. Ogledali
smo si sotočje reke Soče in Tolminke,
kjer so si le najpogumnejši upali namočiti noge v hladni reki. Sprehodili smo
se tudi na 426 m visok Kozlov rob, na
katerem stojijo ruševine Coroninijevega
gradu. Na vrhu se nam je odprl prečudovit razgled na Tolmin in bližnjo okolico.
Preživeli smo tudi lep dan na jezeru
pri Mostu na Soči, do katerega smo se
odpeljali s kolesi. Kasneje smo se preizkusili tudi v kanuizmu. Vsi smo ob tem
zelo uživali in ostali suhi.
Imeli smo precej zgodovinsko obarvan teden. Med drugim smo si ogledali
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NEKOČ IN DANES PRI BALONČKIH
V vrtčevski skupini Balončki na OŠ Kuteževo smo izvedli projekt Nekoč in danes. Otroci so v igralnico prinašali predmete, ki so jih nekoč uporabljali naši
predniki. Naučili smo se, za kaj vse so
jih uporabljali; kakšne igre so se igrali;

kakšne zgodbe so poslušali in še marsikaj. Predvsem smo imeli do predmetov
spoštljiv odnos. Takšno občutenje je
postalo učinkovito orodje raziskovanja,
doživljanja in učenja, ki je otroke povezalo z dediščino domačega kraja. S tim-

skim delom in vključevanjem staršev
in babic sva uspeli vzpostaviti prijetno
vzdušje. Upoštevali sva kompetence
otrok, zato so otroci v projektu radi
sodelovali, saj so se počutili pomembni. Med nami je potekala vsakodnevna
komunikacija. Vsake dejavnosti so se
lahko lotili aktivno z vsemi čutili in jih
izražali.
Vzgojiteljici skupine Balončki
Jagoda Grilj in Erika Čuš

BLAŽ DODIČ – ZMAGOVALEC NATEČAJA ZA
OBLIKOVANJE SPOMINSKEGA KOVANCA »FIČNIKA«

Tričlanska komisija v naslednji sestavi: ljubiteljski etnolog
in oblikovalec Romeo Volk, zgodovinar Ivan Simčič in vodja
numizmatične sekcije Primorskega numizmatičnega društva
Svit Laris je izbrala motiv spomenika na Hribu svobode, ki
ga je oblikoval dijak Gimnazije Ilirska Bistrica Blaž Dodič. Po
obrazložitvi izbora s strani predsednika Primorskega numizmatičnega društva g. Vilija Gombača je komisija v predlogu
kostnice videla veliko simbolike in nepopustljivosti, ki je krasila primorsko ljudstvo v času italijanske in nemške okupacije, spomenik pa predstavlja pomembno obeležje uporu in
spominu na žrtve vojne v slovenskem merilu.
Blažu Dodiču, dijaku 4. letnika, smeri tehnik računalništva, ob
zmagi na natečaju za oblikovanje spominskega kovanca ob 70.
obletnici vrnitve Primorske k matični domovini, čestitamo!
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Spominski kovanec bo izdelan v najstarejši neprekinjeno delujoči kovnici na svetu Kremnici na Slovaškem. Tam bodo kovani »fičniki« in »beliči« v bronu in srebru v klasični tehniki
odkovka, medtem ko bodo zlatniki, v kolikor bodo naročila,
narejeni v laserski tehniki graviranja v slovenski Zlatarni Celje.

ŠOLSTVO IN ŠPORT

Primorsko numizmatično društvo Ilirska Bistrica bo 70. obletnico vrnitve Primorske k matični domovini obeležilo z
izdajo spominskih kovancev na državni proslavi septembra 2017. Pri oblikovanju kovancev so dali priložnost mladim
in razpisali natečaj za oblikovanje spominskega kovanca »fičnika« ter k sodelovanju povabili vse osnovne šole Občine
Ilirska Bistrica in Gimnazijo Ilirska Bistrica. Na povabilo so se odzvale: OŠ Toneta Tomšiča Knežak, OŠ Dragotina
Ketteja Ilirska Bistrica, OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica in Gimnazija Ilirska Bistrica.

Gimnazija Ilirska Bistrica
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STROKOVNA EKSKURZIJA
V RIM IN NEAPELJ ZA
3. LETNIK GIMNAZIJE
V torek, 6. junija, smo se dijaki 3. letnika gimnazije odpravili
na strokovno ekskurzijo v Rim. V večernih urah smo odpotovali
na nočno pot z avtobusom. Po skoraj 10-urni vožnji z vmesnimi postanki smo prispeli v večno mesto – Rim.
Najprej smo si ogledali najmanjšo neodvisno državo na svetu – Vatikan. Tu smo
imeli srečo, saj smo lahko videli maševati papeža Frančiška. Sledil je celodnevni
ogled Rima in njegovih mestnih znamenitosti. Videli smo veličastni Kolosej,
Kapitol, rimski forum, Panteon, baročni
vodnjak Trevi in glamurozne Španske
stopnice. Sprehodili smo se tudi po nekaj najlepših rimskih trgih. Popoldne
smo se ponovno vrnili v Vatikan in si
ogledali še notranjost Bazilike sv. Petra,
ki je druga največja cerkev v krščanskem
svetu. V poznih popoldanskih urah je
sledila vožnja do hotela v letoviško mestece Fiuggi.
Naslednji dan smo se povzpeli na Vezuv
in se sprehodili okoli enega najbolj znanih ognjenikov na svetu. Nato nas je pot
vodila do Pompejev, manjšega kraja ob
Neapeljskem zalivu, ki ga je 24. avgusta
leta 1979 uničil izbruh Vezuva. Po antičnem mestecu nas je popeljala vodička,
ki nam je slikovito predstavila življenje

v obdobju antičnega Rima. Popoldne je
sledil še kratek ogled mesta Neapelj.

veškem mestecu Orvieto, do katerega
nas je popeljala vzpenjača.

V petek smo si ogledali Kalistove katakombe. Po starokrščanskih podzemnih
grobiščih nas je vodil slovenski pater, ki
je tam zaposlen. Pred odhodom domov
smo se ustavili še v slikovitem srednje-

Ekskurzija je bila naporna, a hkrati poučna in zelo zanimiva. Spoznali smo italijansko kulturo, si ogledali veličastne stavbe in začutili utrip čudovitega Rima.
Tjaša Butinar in Nina Tomažič, 3. A
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SPUST ZA ČISTO REKO
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200 kilogramov odpadkov in rekordna udeležba so obeležili letošnji
spust za čisto reko Reko, ki tradicionalno poteka v dneh, ko Občina
Ilirska Bistrica praznuje svoj občinski praznik. Srečanje ljubiteljev
voda in čistega okolja je letos preraslo v mednarodni dogodek.
»Pobiralo se je predvsem najlone, plastenke, steklenice, večjih kosovnih pa letos ni
bilo, razen neke težke cerade. Vsega skupaj
se je nabralo za okoli 200 kg, kar je bistveno manj kot pretekla leta,« je letošnji

izkupiček akcije zadovoljno ocenila Marija Pranjić, predsednica
Rafting kluba Mrzla uoda.
Manjšo količino smeti je letos pobiralo občutno večje število udeležencev, saj
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vse starostne skupine, sta dokazali dve
udeleženki, ki sta se jim pridružili na
delu poti. Najstarejša gospa je štela 87
pomladi, najmlajša gospodična pa je komaj upihnila 1. svečko.
Tradicionalni spust ni le čiščenje odpadkov, ampak je prvenstveno druženje in rekreacija v naravi, ki postaja vse
bolj priljubljena športna disciplina med
mlajšimi, zato je v okviru Festivala športa, ki je potekal v mesecu juniju, Rafting
klub Mrzla uoda s soorganizatorji, kot
sta Tic Ilirska Bistrica in Občina Ilirska
Bistrica, že tretje leto zapored organiziral krajšo različico spusta od Rečice
do Novakovega mlina za najmlajše.
22 otrok od 3. razreda dalje se je pod
budnim očesom vodnikov z veseljem
spustilo po nezahtevnem delu struge in
tako pokazalo, da se bistriškemu rafting
klubu ni potrebno bati za podmladek.
Festival športa je tako povezal številne
športne dogodke v mesec aktivnosti na
Bistriškem. »Prav je, da so se dogodki

razporedili na več koncev tedna in da ni
vse isti vikend. Lepo je, da se organizirajo
številni dogodki, ki bogatijo športni utrip
na Bistriškem,« je mesec športa pohvalila aktivna članica Rafting kluba Mrzla
uoda Iris Mršnik Frlež.
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se jih je v lov na odpadke v velikih raftih,
mini raftih, lastnih plovilih in kajakih
pognalo kar 76.
Ekološke akcije na kraški reki, ki jo je
uspešno vodil Borut Peric, ki je zaposlen v Škocjanskih jamah, so se udeležili
člani Jamarskega društva Netopir, člani
Mladinskega kluba Nade Žagar, številni
Bistričani, ljubitelji vodnih športov iz
celotne Slovenije, člani Rafting kluba
Mrzla uoda, hrvaški kolegi in kar 12 avstrijskih državljanov.
Navdušeni raftarji so svoj spust pričeli
pred nekdanjim hotelom Lovec, nato
jih je pot vodila do Rečice, kjer so imeli
prvi postanek pri Korajžniku. Svoj spust
po reki Reki so nadaljevali vse do Topolca, kjer so se osvežili pri Novakovemu
mlinu. Cilj trase je bil v Dolnji Bitnji.
10-kilometrsko progo so premagovali profesionalci, laiki pa tudi otroci, saj
reka Reka ni tako zahtevna reka, da bi
za spust potrebovali profesionalno znanje. Da je bistriški spust primeren za
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ČASTITLJIVIH 70 LET
SLADKOVODNEGA RIBIŠTVA NA
BISTRIŠKEM
»Skupaj z Občino Ilirska Bistrica smo začrtali smele projekte za ureditev infrastrukture, ki bi omogočala razvoj ribiških, rekreacijskih in turističnih dejavnosti
na jezeru Mola,« je o načrtih za prihodnost spregovoril predsednik Ribiške
družine Bistrica Zlatko Svenšek.
dnjih letih uredila dva ribolovna revirja, kjer je ribolov dovoljen le po načelu
»ujemi in spusti«. Prvi je muharski revir, ki se nahaja na reki Reki v Vremski
dolini med vasema Buje in Gornje Vreme. Drugi je kraparski revir na jezeru
Mola, kjer je za ta namen urejenih 30
ribolovnih mest.

Ribiška družina Bistrica je pred desetletjem z državo sklenila Koncesijsko pogodbo za upravljanje z vodnim življem
v celotnem porečju reke Reke, v akumulacijskih jezerih in mrtvicah za dobo
tridesetih let.

Pravilni pristopi pri upravljanju družine
in gospodarjenju z vodami se odražajo
v zadovoljstvu med člani, povečanemu
obisku domačih in tujih turističnih ribičev ter v preko 1000 prodanih ribolovnih dovolilnicah letno.

Člani Ribiške družine Bistrica so zavezani varovanju narave, še posebej varovanju, vzreji in vzgoji rib, zato dajejo
vedno večji pomen športnemu načinu
ribolova. V ta namen je družina v za-

»Skrbeli bomo, da bo ribiška družina
prijetno okolje, kjer bo mlada, sodobna,
kibernetska generacija spoznala, da je
športni ribolov prijetna in učinkovita metoda aktivnega preživljanja prostega časa,

ki nudi sprostitev v neokrnjeni naravi in je
uspešna pri premagovanju stresa,« nam
je svoj »recept« za privabljanje mladih
članov opisal Svenšek.

Zgodovina ribištva na
Bistriškem
Začetki organiziranega sladkovodnega
ribištva segajo v čas po drugi svetovni
vojni, ko so 11. februarja 1947 na občnem zboru ustanovili Ribiško zadrugo
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»Že v preteklem mandatu smo z Občino
Ilirska Bistrica z velikim razumevanjem
in podporo župana Emila Rojca pridobili del asfaltne prevleke od vasi Soze proti
ribiškemu domu, sedaj pa načrtujemo prenovo ribiškega doma in ureditev okolice ter
ribolovnih mest,« je pojasnil predsednik
Svenšek.
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Ohranjanje avtohtone soške
postrvi

Ilirska Bistrica, ki je tedaj štela okrog 15
članov in je bila med prvimi v Sloveniji. Leta 1949 so se bistriškim ribičem
pridružili tudi ribiči iz Vremske doline
in Divače, dve leti pozneje pa je število
članov naraslo na 54.

Ribiška družina se zaveda pomembnosti avtohtonih vrst rib, saj je bila med
podpisniki sporazuma v okviru Zveze
ribiških družin Primorske z Zavodom
za ribištvo Slovenije, ki je v 80. letih začel s skupnim projektom preučevanja
soške postrvi in pridobivanjem čistega
genetskega materiala za potrebe repopulacije primorskih voda.

Bistriški ribiči so svoje društvo preimenovali v Ribiško družino Bistrica leta
1969 – leto dni po ustanovitvi Zveze
ribiških družin Primorske.
Takratni pionirji sladkovodnega ribištva
na Bistriškem so zgodaj spoznali, kako
pomembna je sonaravna vzreja rib in
poribljavanje reke Reke s pritoki. Prvo
valilnico so zgradili na Ivetovem vrtu v
Cankarjevi ulici. Prvo drstenje so opravili leta 1951, zmogljivost valilnice pa je
bila 150.000 zaroda. Valilnica v Ilirski
Bistrici je bila za mariborsko in idrijsko
tretja v Sloveniji. V sredini 50. let se je
prva ribogojnica preselila na lokacijo v
»Guranjem kraju«, ki so ji v letu 1961
še razširili obseg. V tem obdobju so bistriški ribiči opravili pionirsko delo v
Sloveniji, saj so prvi pričeli z umetno
vzrejo avtohtone vrste soške postrvi.
50. leta so v mesto Ilirska Bistrica prinesla razvoj industrije in prevozništva,
žal pa tudi negativni vpliv na okolje – še
posebej na reko Reko. Prvi množični
pogin rib je bil zabeležen leta 1952 pod
tovarno Lesonit. Iz leta v leto se je stanje
slabšalo. Ko je v sredini 60. let začela s
proizvodnjo še Tovarna organskih kislin, je življenje v reki Reki nizvodno od
Lesonita praktično zamrlo.
Kljub temu so ribiči vztrajno vzrejali
potočne postrvi in jih vlagali v pritoke

Bistriški ribiči so se v letu 2011 odločili,
da bodo začeli obnavljati lastno valilnico in sami začeli pridobivati ribji zarod
soške postrvi za vlaganje v revir reke
Reke.

ter v zgornji del reke Reke, da bi kljub
vsakoletnim množičnim poginom ohranjali ribjo populacijo pri življenju.
V začetku 80. let se je pojavila račja
kuga, ki je pomorila vse rake jelševce, po
katerih je včasih slovela reka Reka.
V letu 1979 je bila ribiška družina zaradi
prevelikih stroškov prisiljena dati ribogojnico v najem.
V 80. letih je ribiška družina pridobila
nove vodne površine, in sicer akumulacijski jezeri Mola in Klivnik. Z otvoritvijo Ribiškega doma na jezeru Mola pod
Sozami se je z intenzivnim poribljanjem
reke Reke in obeh akumulacijskih jezer
začel razvijati ribiški turizem.

Istega leta je nastal nov Pravilnik o načinu upravljanja z akumulacijskima jezeroma Mola in Klivnik, ki zagotavlja
zadosten vodostaj v obeh jezerih za
uspešen razvoj rib in hkrati potrebno
količino vode v sušnih obdobjih za bogatenje reke Reke.

Promocijski film
Bistriški ribiči so za hitrejši razvoj ribiškega in športnorekreacijskega turizma
posneli kratek 4-minutni film. Dovršena
filmska zgodba prikazuje naravne lepote
in danosti porečja reke Reke ter akumulacijskih jezer Mola in Klivnik.
Člani ribiške družine iz Vremske doline,
ki že leta skrbijo za ohranjanje ribjih vrst
v spodnjem delu porečja reke Reke, so
svoje igralske sposobnosti prikazali v
hudomušnem skeču o ribiških trofejah,
ki je iz srca nasmejal polno malo dvorano Doma na Vidmu.

Še najmanj toliko let uspešnega delovanja in veliko trofejnih primerkov je jubilantom zaželel bistriški podžupan Peter
Štavar. Z dobrimi željami za novih 70 let
pa so člane ribiške družine pospremili
še sekretar Ribiške zveze Slovenije Igor
Miličič, predsednik zveze Ribiških družin Primorske Martin Miklavec in predstavniki prijateljskih ribiških družin
iz Idrije, Pazina in Buj. Po slavnostnih
podelitvah zahval in priznanj so ribiči
nadaljevali druženje v Ribiškem domu
na jezeru Mola.
BISTRIŠKI ODMEVI – JULIJ 2017
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Za glasbeno popestritev dogodka so poskrbeli fantje iz skupine Vasovalci.
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MED SLALOMSKE KOLIČKE TUDI
Z ROLERJI
Ljubitelji belih strmin se v Ilirski Bistrici uspešno družimo pod okriljem Smučarskega kluba Snežnik,
ki v prihodnjem letu praznuje
častitljivo 50. letnico delovanja. Na začetku so smučarski
navdušenci delovali v smučarskem odseku pod okriljem Planinskega društva. Popularnost
smučanja je v tistih letih naglo
naraščala in tako je leta 1968 dozorela ideja po samostojnem društvu, ki so ga soglasno poimenovali
Snežnik.
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Že od samih začetkov gojimo iste
smernice delovanja in razvoja kluba.
Klub je zrasel z idejo o spodbujanju
rekreativnega smučanja in usmerjanju mladih, da se spoznajo s tem izjemnim zimskim športom. Tako kot
vsi smučarki klubi smo tudi v našem
šli skozi vzpone in padce, še posebej
zato ker smo odvisni od narave, ki pa
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nam v zadnjih letih ni tako snežno
naklonjena, kot bi si želeli. Kljub
vsem oviram je želja po zimskih radostih tako močna, da je delovanje
kluba samo še okrepila. Zavedamo
se, da moramo v trenutnih okoliščinah skrbno načrtovati vse naše aktivnosti in jih ustrezno prilagoditi
trenutnim razmeram. Zimski čas je
vedno krajši, podaljšanje snežnih dni
pa povezano z velikimi finančnimi
vložki, katerih si večina ne more privoščiti. Ravno zato smo se v klubu
odločili, da v program dodamo smučanju sorodno disciplino, ki bo dostopnejša in izvedljiva v času poletne
sezone, predvsem pa bo namenjena
vsem starostnim skupinam. Govorimo o rolanju. Začeli smo z organizacijo tečajev rolanja za najmlajše,
ki jih izvajamo dvakrat letno v spomladanskem in jesenskem času. Začetne tečaje rolanja smo nadgradili z
nadaljevalnimi. Pred dvema letoma
smo ustanovili Roller sekcijo, v katero so vključeni osnovnošolski otroci,
ki pod vodstvom licenčnih učiteljev
rolanja pridobivajo tehnična znanja
in rolanje trenirajo tudi med količki.
Vse treninge pa je potrebno nadgraditi tudi s tekmovanjem. Tako smo

že peto leto zapored organizirali Pokal Snežnik, slalom na rolerjih, ki je
v letošnji tekmovalni sezoni vključen
v mednarodni pokal Alpe Adria cup
2017 v inline alpine slalomu, ki ima
korenine v Italiji.
V slovenskem merilu je to še
precej mlada disciplina, pri
naših sosedih Italijanih in
Avstrijcih pa dobro poznana. V Ilirsko Bistrico je
letos privabila več kot 80
tekmovalcev iz desetih
smučarskih klubov. Slovenske barve so zastopali
domačini in tekmovalci iz
SD Postojna, SK Logatec,
SK Idrija, SK Javornik, SK
ATC Kanin Bovec, SK Gorica,
SK Vuzenica in iz dveh italijanskih klubov SK Devin in ASD Agonistica Sportmarket. Med količki so
vijugali otroci, mladinci, seniorji in
masterji. Najboljši čas proge je pri
ženskah dosegla Letizia Turchetto
iz ASD Agonistica Sportmarket, pri
moških pa Dejan Smonkar iz SK
Vuzenica. Med klubi so bili najuspešnejši domačini, saj so v posameznih
kategorijah prirolali kar 9 prvih, 4
druga in 5 tretjih mest. Drugo mesto med klubi je zavzel SK Vuzenica,
tretje pa SK Devin. V sklopu prireditve je Združenje smučarskih klubov
notranjsko-primorske regije podelilo diplome in priznanja smučarjem
tekmovalkam in tekmovalcem ter
smučarskim klubom za dosežke v
sezoni 2016/2017 tako na regijskem
kot na državnem in mednarodnem
nivoju.
Ker je smučanje naša primarna disciplina in ji posvečamo ravno toliko pozornosti kot rolanju, smo v
letošnji sezoni lahko zelo ponosni
na naše najmlajše tekmovalce. Letošnjo zimo smo bili vključeni v
Tekmovanje notranjsko-primorske
regije, ki je pod okriljem Smučarske
zveze Slovenije in v tekmovanje Primorski smučarski pokal, ki deluje v
sodelovanju klubov iz Slovenije in
klubov slovenskih zamejcev iz Italije in Avstrije. Treningi Ski tima so
se začeli že novembra na Kaprunu,
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Klara Valenčič (članice) in Luka Samokec (naraščajniki) 5. mesto, Mark
Grlj (mladinci) 6. mesto, Vanesa
Uljan (SuperBabySprint) 7. mesto,
Roman Samokec 10. mesto, Lana
Božič (deklice) in Mitja Božič 11.
mesto. Tako smo med petnajstimi
smučarskimi klubi dosegli odlično
7. mesto. Izjemno smučarsko sezono

uspešno nadaljujemo z vijuganjem
med slalomskimi količki na vročem
asfaltu, kjer nas čaka še nekaj tekem.
Povabljeni smo tudi na mednarodno
tekmo v Srbijo.
Čestitke vsem tekmovalcem in pogumno vijuganje še naprej!
Maja Uljan
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nadaljevali v Alpski šoli s trenerjema Janijem in Markom Grljem. V
sredini januarja je sledilo težko pričakovano družinsko zimovanje na
Kopah, kjer je v idealnih razmerah
smučalo več kot 130 Bistričanov. V
februarju smo med šolskimi zimskimi počitnicami že tradicionalno v
sodelovanju z Občino Ilirska Bistrica organizirali smučarki avtobus in
šolo smučanja na smučišču Cerkno.
Vmes pa so se naši pridni smučarji
udeleževali tudi smučarskih tekem.
Rezultati na koncu izjeme sezone so
odlični. V NPR tekmovanju sta Corina Škrabolje in Taj Božič osvojila
izjemno 2. mesto, Vanesa Uljan, Ana
Samokec in Lana Božič pa so privozile skupno 4. mesto. Tako so mladi
smučarski upi med klubi dosegli 8.
mesto med trinajstimi najmočnejšimi iz notranjsko- primorske regije.
V sklopu Primorskega smučarskega
pokala pa sta Corina Škrabolje (SuperBaby) in Jani Grlj (člani) dosegla
1. mesto, Taj Božič (SuperBaby) in
Kristina Zadel Škrabolje 3. mesto,
Ana Samokec (deklice) 4. mesto,
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KOČA NA SNEŽNIKU
Koča Draga Karolina na Velikem Snežniku ima novega oskrbnika.
Slavku in Janji Škobrne se iz srca zahvaljujemo za vse, kar sta nudila obiskovalcem in za složno delovanje z društvom.
Novi gospodar koče je Andrej Barovič
iz Šembij, planinec od malih nog, zato
nihče ni okleval pri potrditvi njegove
vloge.

Želimo mu vso srečo!
PD Snežnik
Koča bo odprta:
• do 15. julija: ob sobotah in nedeljah
• od 15. julija dalje: vsak dan
Lepo vabljeni!

Kontaktni podatki
Mobilni telefon: +386 41 234 373
Telefon PD:
+386 (0)5 71 01 447
E-pošta:
andrej.barovic@gmail.com
Splet:
http://pdsneznik.si/
Najemnik:
Andrej Barovič

NOVOST ZA KOLESARJE
Minilo je že nekaj časa, od kar je bil asfaltiran še zadnji del makadamske poti
Velika Bukovica–Harije. To je poezija
za vsako kolo! Opažam pa, da nekateri kljub temu niso zadovoljni in vozijo
raje po bankini ter tako posipavajo nov
asfalt.
Mi kolesarji smo verjetno zelo zadovoljni, saj se z asfaltiranimi stranskimi potmi lahko izognemo glavnim nevarnim
vpadnicam. Hvala tistim, ki so to predlagali in hvala tistim, ki so to odobrili.
D. P.
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LOKALNA TRŽNICA MIKOZA

Na lokalni tržnici Mikoza v Ilirski Bistrici smo uvedli dodatne prodajne dneve. Po novem tržnica obratuje ob sredah dopoldne, petkih popoldne in ob
sobotah. Čez poletje bodo na tržnici
občasno potekali tudi tematski večeri
BRKINSKE KUHNJE, kjer bo poleg
tipičnih brkinskih jedi poskrbljeno tudi
za glasbeno-kulturni program.
Na BRKINSKI KUHNJI se bodo v
petek, 21. 7. 2017, od 18. do 23. ure
predstavljali BRKINSKI PIVOVARJI
ob lokalnih brkinskih specialitetah in
primerni glasbeni spremljavi. Naslednje BRKINSKE KUHNJE bodo še
v petek, 4. 8. 2017, in v petek, 25. 8.
2017.
Vabljeni!
Tamara Urbančič, za DRPSN
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junij–oktober

Fotografska razstava »Gradovi in dvorci Zelenega krasa«, avtor: Anton Bukovnik, grad Prem

7. julij ob 19.00

Otvoritev razstave »Spomini v minutah«, Galerija Dom na Vidmu

7. julij ob 20.00

Odprtje skupinske razstave članov Fotokluba žarek iz Sežane, z naslovom Utrinki, Pumpa bara v Knežaku

7. julij ob 21.00

Kino pod zvezdami v letnem atriju Doma na Vidmu, vstop prost

14. julij ob 21.00

Vlado Kreslin na gradu Prem, prodaja vstopnic TIC Ilirska Bistrica

15. julij

Shod v Podgrajah, skupina Malibu

16. julij

Shod v Podgrajah z domačimi muzikanti in ansamblom SNEŽNIK

21. julij ob 16.00

Doživi dogodivščino v parku Nade Žagar, delavnica slackline Balansa, glasbena skupina, vstop prost

21. julij ob 18.00

Brkinska kuhinja, Lokalna tržnica Mikoza, Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom

22. julij ob 20.00

Druge poletnice – Zažvižgaj, zapoj…, večer z Bogdano Herman v atriju Doma na Vidmu

28. julij ob 21.00

Koncert »Štirje letni časi« na gradu Prem,violinist Zdravko Pleše s komorno skupino Ensemble Contemporanea
21

28. julij

Shod na Baču – koncert skupine Šank Rock, Druga varianta, Nera, Društvo bačke mladine

30. julij

Shod na Baču – koncert skupine Ku adn, Društvo bačke mladine

4. avgust ob 18.00

Brkinska kuhinja, Lokalna tržnica Mikoza, Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom

4. avgust ob 19.00

Otvoritev razstave Igorja Knapa, Galerija Dom na Vidmu

11.–12. avgust

Začuti Knežak – shod v Knežaku, KŠTD Tabor Kalc 1869 Knežak

11. avgust ob 21.00

Kino pod zvezdami v letnem atriju Doma na Vidmu, vstop prost

13. avgust

Maraton, Mola, ekipno(2) pravila LRP, ZDR, Ribiška družina Bistrica

15. avgust

Soze, »Gremo na božjo pot«, KETŠD Alojzij Mihelčič, Harije

18. avgust ob 16.00

DOBIMO SE NA PLACU – dogodek za vse generacije, Trg maršala Tita Ilirska Bistrica, otroške animacije, Lisjaki,
Night express, predstavitev društev in ponudnikov

18. avgust

Tretje poletnice - Večer poezije

19. avgust ob 17.00

Mala južna 2017, dvorišče Gradu Dolnji Zemon, Kulturno društvo Grad-Dolnji Zemon

25. avgust ob 18.00

Brkinska kuhinja, Lokalna tržnica Mikoza, Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom

25. avgust ob 21.00

»Življenje … in vse ostalo«, komedija v izvedbi gledališke skupine Pitoni Z.O.O., atrij Doma na Vidmu
vstop prost

27. avgust

Liga ZRD Primorske, Mola, pravila LRP, Ribiška družina Bistrica

1.–3. september

23. Gorsko-hitrostna dirka PETROL Ilirska Bistrica

1.–3. september

18. MOTO SREČANJE, Vrbica, Feistrizt BBK

2. september

Starodobniki na Placu, Balila klub Divača

3. september

Dobrodošli pri nas – IX. Bučjada-likof, KETŠD Alojzij Mihelčič, Harije

julij, avgust

Brezplačni vodeni ogledi po Ilirski Bistrici enkrat mesečno z lokalno vodičko Sandro Grudenič

POČITNIŠKE AKTIVNOSTI ZA OTROKE
26. junij–31. avgust

Poletje z nami, Otroške zabave in animacije v sodelovanju z VGC Dom na Vidmu, info: 031 729 135

16.–21. julij

Aktivne počitnice na Mašunu, info: 041 828 992

1.–31. avgust

Poletna šola košarke, KK Plama-pur, športni park Nade Žagar, info: 040 866 334

21.–25. avgust

Oratorij, župnišče Ilirska Bistrica, info: 041 853 935

BISTRIŠKI ODMEVI – JULIJ 2017

NAPOVED DOGODKOV
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RAZVEDRILO

NAGRADNA KRIŽANKA BISTRIŠKIH ODMEVOV

Geslo nagradne križanke pošljite na naslov: Bistriški odmevi, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica s pripisom »Nagradna
križanka«, najkasneje do 18. avgusta 2017.
Kmečki turizem Jenezinovi iz Ratečevega Brda poklanja 3 nagrade:
1. nagrada: kosilo za dve osebi s koriščenjem savne 2. nagrada: kosilo za dve osebi 3. nagrada: štruklji za dve osebi
Geslo prejšnje križanke: HRAM DOBREGA. Izžrebali smo tri nagrajence:
1. ŽAR PLOŠČO ZA 2 OSEBI prejme MIRIAM JAKSETIČ, Trpčane 42, 6250 Ilirska Bistrica,
2. ČEVAPČIČE prejme BLAŽ RISTOVIĆ, Vilharjeva 16, 6250 Ilirska Bistrica,
3. HAMBURGER prejme MARTIN HUMEK, Zarečica 5a, 6250 Ilirska Bistrica.

