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UVODNIK
Pred vami je nova številka občinskega glasila Bistriški odmevi. V
tokratni izdaji si lahko preberete, kdo so občinski svetniki, ki bodo
naslednja štiri leta sooblikovali prihodnost naše občine. Objavljamo
tudi podatke o izvoljenih predstavnikih krajevnih skupnosti.
Velika dvorana Doma na Vidmu je doživela veliko prenovo. V bodočem upravnem središču občine pa bo v ponedeljek, 10. decembra
2018, svoja vrata odprla Upravna enota Ilirska Bistrica.
V naslednjih vrsticah si preberite, kako je potekala Pravljična noč na
gradu Prem, in kaj se je dogajalo na vseslovenskem srečanju kmetov,
ki je tokrat potekalo na Ponikvi.
Domača inovatorka Nataša Frank s svojo didaktično igračo Mišek
Bami gostuje po različnih vrtcih v bližnji in daljni okolici. Za naše
bralce je povedala, kako se ji je porodila ideja, da izdela poučno igračo za male nadobudneže, s katero je osvojila številne nagrade.
V rubriki Varstvo okolja se posvečamo E-cikliranju. Preberite si,
kako so se skrbi za okolje posvetili dijaki Gimnazije Ilirska Bistrica.
Župnijsko cerkev sv. Petra je žal močno načel zob časa in je potrebna
temeljite prenove. Stavba z bogato zgodovinsko preteklostjo in
pomembno umetniško vrednostjo je ponos vseh občank in občanov, zato na tem mestu objavljamo poziv za darovanje prispevkov za
obnovo. »Kjer je volja, je tudi pot!« in čas je, da s skupnimi močmi
povrnemo nekdanji sijaj temu krajevnemu spomeniku.
Zakorakali smo v najbolj prazničen mesec v letu. V okviru Veselega
decembra na Bistriškem je TIC Ilirska Bistrica v sodelovanju z Občino Ilirska Bistrica pripravil številne zanimive dogodke, ki bodo popestrili praznično dogajanje. Tudi letos bo drsališče glavna atrakcija
za spretne ljubitelje ledenih ploskev. Za zabavo pod šotorom bodo
poskrbeli že vsem dobro poznani Koktelsi in uveljavljena skupina
Gadi. Na silvestrovo pa nas čaka presenečenje! Ali tudi vas zanima
za kaj gre? Dobimo se v parku Nade Žagar!
Drage občanke in dragi občani!
V imenu uredniškega odbora glasila Bistriški odmevi vam iz srca voščim
blagoslovljene in mirne božične praznike v krogu najdražjih. Novo leto
pa naj vam izpolni čim več skritih želja.
Srečno 2019!
Tjaša Kaluža, odgovorna urednica Bistriških odmevov

Vaše prispevke za decembrsko številko pričakujemo
najpozneje do 15. decembra 2018
na elektronski naslov: odmevi@ilirska-bistrica.si

UVODNIK

Vsa reklamna sporočila, plakate in vabila na delavnice
nam pošljite v wordovih dokumentih, da se lahko
lektorsko pregledajo.
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POROČILO O IZIDU LOKALNIH
VOLITEV 2018 v Občini
Ilirska Bistrica
A.
I. Občinska volilna komisija Občine Ilirska Bistrica je na 10.
seji dne 22. 11. 2018, na podlagi zapisnikov volilnih odborov o ugotavljanju izidov glasovanj za volitve župana,
občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti, zapisnika o
predčasnem glasovanju in zapisnika o ugotovitvi izida glasovanja po pošti na lokalnih volitvah ter zapisnikov o delu
občinske volilne komisije pri ugotavljanju končnega izida
lokalnih volitev 2018, ugotovila končne uradne izide glasovanja na lokalnih volitvah 2018, ki so bile 18. novembra
2018 in sestavila naslednje poročilo.
II. Volilna komisija je ugotovila:
1. a) V volilne imenike na območju Občine Ilirska Bistrica
je vpisanih 11460 volivcev.
b) S potrdilom ni glasoval noben volivec.
c) SKUPAJ VOLIVCEV ZA OBMOČJE OBČINE
ILIRSKA BISTRICA: 11460
2. Glasovalo je:
a) po volilnih imenikih 6315 volivcev,
b) s potrdilom ni glasoval noben volivec,
c) SKUPAJ: 6315 volivcev.
3. Udeležba na lokalnih volitvah je bila 55,1 %.

B. VOLITVE ŽUPANA
I.
1. Na volitvah župana je od 11460 volivcev po volilnih imenikih glasovalo 6315 volivcev. S potrdilom ni glasoval noben
volivec.
2. Predčasno je glasovalo 261 volivcev, po pošti je glasovalo
15 volivcev.
3. Vseh oddanih glasovnic je bilo 6314, od katerih je bilo veljavnih 6201, neveljavnih pa 113.
4. Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
št. glasov
% glasov
1. SIMČIČ IVAN
776		12.51
predlagatelj: Iniciativni odbor Liste
Marjana Šarca v Občini Ilirska Bistrica
2. ZIDAR ALEŠ
1382
22.29
predlagatelj: Aleš Zidar in skupina
volivcev
3. ROJC EMIL
3638
58.67
predlagatelj: Občinski odbor socialnih
demokratov Ilirska Bistrica
4. ŠIRCELJ ROBERT
405
6.53
predlagatelj: Slovenska demokratska
stranka – SDS
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5. Občinska volilna komisija Občine Ilirska Bistrica je na
podlagi prvega odstavka 107. člena Zakona o lokalnih
volitvah (Ur. l. RS, št. 94/2007- ZLV-UPB3, 45/2008,
83/2012, 68/2017) ugotovila, da je bil za župana Občine
Ilirska Bistrica izvoljen EMIL ROJC, ki je dobil večino veljavnih glasov, to je 3638 glasov oziroma 58.67 %.

C. VOLITVE V OBČINSKI SVET
I.
1. Na volitvah občinskega sveta je od 11460 volivcev po volilnih imenikih glasovalo 6315 volivcev. S potrdilom ni glasoval noben volivec.
2. Predčasno je glasovalo 261 volivcev, po pošti je glasovalo
15 volivcev.
3. Vseh oddanih glasovnic je bilo 6315, od katerih je bilo veljavnih 6095, neveljavnih pa 220.
4. Posamezne liste so prejele naslednje število glasov:
Zap. št. Ime liste
1
LISTA MARJANA ŠARCA
2
LEVICA
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA
3
UPOKOJENCEV SLOVENIJE
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI
4
DEMOKRATI
LISTA NEODVISNIH OBČANOV
5
KRAJEVNIH SKUPNOSTI
SLOVENSKA DEMOKRATSKA
6
STRANKA – SDS
SNS SLOVENSKA NACIONALNA
7
STRANKA
8
Lista Zveze za Primorsko – ZZP
9
LISTA ZA – ALEŠA ZIDARJA
10
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
11
LISTA SVEŽI
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA –
12
SLS

Št. glasov
464
160

% glasov
7.61
2.63

597

9.79

619

10.16

238

3.90

800

13.13

69

1.13

173
614
1458
677

2.84
10.07
23.92
11.11

226

3.71

5. Na podlagi prvega odstavka 18. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98,
4/08, Uradni list RS št. 31/99, 44/2018 in Uradne objave
časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) Občinski svet Občine
Ilirska Bistrica šteje 23 članov.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:

VOLILNA ENOTA 01
Skupno število mandatov: 23
Lista: 1 – LISTA MARJANA ŠARCA
Skupno št. glasov: 464 % glasov: 7.61 % Št. izvoljenih: 2
Zap. št. Kandidat
5
IVAN SIMČIČ
1
VLADO HRVATIN

Izv./žreb.
izvoljen
izvoljen

Lista: 3 – DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 597 % glasov: 9.79 % Št. izvoljenih: 2
Zap. št.
1
2

Kandidat
NEVENKA TOMŠIČ
ZDRAVKO KIRN

Izv./žreb.
izvoljen
izvoljen
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Lista: 4 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI
DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 619 % glasov: 10.16 % Št. izvoljenih: 2
Zap. št. Kandidat
1
ANDREJ ČERNIGOJ
2
TEJA ISKRA

Izv./žreb.
izvoljen
izvoljen

Lista: 5 – LISTA NEODVISNIH OBČANOV
KRAJEVNIH SKUPNOSTI
Skupno št. glasov: 238 % glasov: 3.90 % Št. izvoljenih: 1
Zap. št. Kandidat
5
NEJC UDOVIČ

Izv./žreb.
izvoljen

Lista: 6 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA –
SDS
Skupno št. glasov: 800 % glasov: 13.13 % Št. izvoljenih: 3
Zap. št.
1
2
3

Kandidat
DUŠAN GRBEC
ADRIJANA KOCJANČIČ
ROBERT ŠIRCELJ

Izv./žreb.
izvoljen
izvoljen
izvoljen

Lista: 9 – LISTA ZA – ALEŠA ZIDARJA
Skupno št. glasov: 614 % glasov: 10.07 % Št. izvoljenih: 2
Zap. št. Kandidat
1
ALEŠ ZIDAR
2
TJAŠA PECMAN POLES

Izv./žreb.
izvoljen
izvoljen

Lista: 10 – SD – SOCIALNI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 1458 % glasov: 23.92 % Št. izvoljenih: 7
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7

Kandidat
BORUT ROJC
SONJA ČOŠIĆ
IGOR JANIČIJEVIĆ
LILIJANA VALENČIČ
STANISLAV ZVER
JADRANKA ZUCCONI
MARJAN TAVČAR

Izv./žreb.
izvoljen
izvoljen
izvoljen
izvoljen
izvoljen
izvoljen
izvoljen

Lista: 11 – LISTA SVEŽI
Skupno št. glasov: 67 % glasov: 11.11 % Št. izvoljenih: 3
Zap. št.
1
2
3

Kandidat
ANDREJ BATISTA
MATEJA MATKO
SIMON VIČIČ

Izv./žreb.
izvoljen
izvoljen
izvoljen

Lista: 12 – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
Skupno št. glasov: 226 % glasov: 3.71 % Št. izvoljenih: 1

AKTUALNO

Zap. št. Kandidat
4
ANTON TONJO JANEŽIČ

4

Izv./žreb.
izvoljen

Č. VOLITVE V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI
Seznam krajevnih skupnosti, volilnih enot, kandidatov in število
glasov, ki jih je dobil posamezen kandidat, ter kateri kandidati so
izvoljeni, je priložen poročilu in se ga objavi na oglasni deski Občine Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica:
www.ilirska-bistrica.si.

D.
Občinska volilna komisija ni ugotovila nobenih posebnih
okoliščin pri delu volilnih odborov.
Številka: 041-26/2018
Datum: 22. 11. 2018

Klemen Štefančič, univ. dipl. prav.,
predsednik občinske volilne komisije

Skupni rezultat glasovanja (po
št. glasov – za vse skupnosti v občini)
Izvoljeni kandidati so obarvani (ime in priimek).
Opravi žreb (ime in priimek).

BITNJA – VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 44 Neveljavnih gl.: 5 Veljavnih gl.: 39
Zap.št.
1

Kandidat
Branko Valenčič

Št. glasov
39

% glasov
100.00

BITNJA – VOLILNA ENOTA 02
Oddanih gl.: 21 Neveljavnih gl.: 0 Veljavnih gl.: 21
Zap.št.
1

Kandidat
Andrej Frank

Št. glasov
21

% glasov
100.00

BITNJA – VOLILNA ENOTA 03
Oddanih gl.: 25 Neveljavnih gl.: 4 Veljavnih gl.: 21
Zap.št.
1

Kandidat
Marjan Zadnik

Št. glasov
21

% glasov
100.00

BITNJA – VOLILNA ENOTA 04
Oddanih gl.: 21 Neveljavnih gl.: 1 Veljavnih gl.: 20
Zap.št.
1

Kandidat
Janko Kastelic

Št. glasov
20

% glasov
100.00

HARIJE – VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 319 Neveljavnih gl.: 8 Veljavnih gl.: 311
Zap.št.
1
5
4
2
3

Kandidat
Peter Valenčič
Ciril Edvard Jelerčič
Tomaž Boštjančič
Erika Hrvatin
Bogomil Počkaj

Št. glasov
172
169
104
78
46

% glasov
55.31
54.34
33.44
25.08
14.79

HARIJE – VOLILNA ENOTA 02
Oddanih gl.: 39 Neveljavnih gl.: 0 Veljavnih gl.: 39
Zap.št.
1
2

Kandidat
Klemen Urh
Robert Riservato

Št. glasov
26
22

% glasov
66.67
56.41

HARIJE – VOLILNA ENOTA 03
Oddanih gl.: 45 Neveljavnih gl.: 0 Veljavnih gl.: 45
Zap.št.
2
1
3

Kandidat
   Dušan Gombač
   Valter Jursinovič
   Mitja Možina

Št. glasov
32
25
15

% glasov
71.11
55.56
33.33

HRUŠICA – VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 127 Neveljavnih gl.: 3 Veljavnih gl.: 124
Zap.št.
3
2
1

Kandidat
Domen Vodopivec
Patrik Križman
Zlatko Brožič

Št. glasov
85
67
47

% glasov
68.55
54.03
37.90

ILIRSKA BISTRICA – VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 369 Neveljavnih gl.: 38 Veljavnih gl.: 331
Zap.št.
1
2
3

Kandidat
Tanja Počkaj
Nejc Udovič
Dejan Trakoštanec

Št. glasov
212
120
98

% glasov
64.05
36.25
29.61
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Zap.št.
1

Kandidat
Igor Štemberger

Št. glasov
123

% glasov
100.00

ILIRSKA BISTRICA – VOLILNA ENOTA 03
Oddanih gl.: 202 Neveljavnih gl.: 15 Veljavnih gl.: 187
Zap.št.
1
2

Kandidat
Zorko Šabec
Tomaž Možina

Št. glasov
106
81

% glasov
56.68
43.32

ILIRSKA BISTRICA – VOLILNA ENOTA 04
Oddanih gl.: 162 Neveljavnih gl.: 27 Veljavnih gl.: 135
Zap.št.
1

Kandidat
Luka Butinar

Št. glasov
135

% glasov
100.00

ILIRSKA BISTRICA – VOLILNA ENOTA 05
Oddanih gl.: 223 Neveljavnih gl.: 19 Veljavnih gl.: 204
Zap.št.
2
1

Kandidat
Robert Ličan
Milena Urh

Št. glasov
106
98

% glasov
51.96
48.04

ILIRSKA BISTRICA – VOLILNA ENOTA 08
Oddanih gl.: 104 Neveljavnih gl.: 20 Veljavnih gl.: 84
Zap.št.
1

Kandidat
Miha Macarol

Št. glasov
84

% glasov
100.00

ILIRSKA BISTRICA – VOLILNA ENOTA 09
Oddanih gl.: 373 Neveljavnih gl.: 30 Veljavnih gl.: 343
Zap.št.
2
1

Kandidat
Tomaž Gržina
Mira Dolgan

Št. glasov
244
163

% glasov
71.14
47.52

JELŠANE – VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 160 Neveljavnih gl.: 5 Veljavnih gl.: 155
Zap.št.
2
3
1

Kandidat
Ivan Ceglar
Danilo Logar
Tomo Saftič

Št. glasov
101
80
79

% glasov
65.16
51.61
50.97

JELŠANE – VOLILNA ENOTA 02
Oddanih gl.: 48 Neveljavnih gl.: 1 Veljavnih gl.: 47
Zap.št.
2
1

Kandidat
Bogdan Ujčič
Tomislav Rutar

Št. glasov
37
35

% glasov
78.72
74.47

JELŠANE – VOLILNA ENOTA 03
Oddanih gl.: 81 Neveljavnih gl.: 6 Veljavnih gl.: 75
Zap.št.
2
1

Kandidat
Danjel Saftič
Patrik Saftič

Št. glasov
48
43

% glasov
64.00
57.33

KNEŽAK – VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 181 Neveljavnih gl.: 12 Veljavnih gl.: 169
Zap.št.
2
3
1

Kandidat
Andrej Novak
Anton Urbančič
Klemen Pecman

Št. glasov
142
128
123

% glasov
84.02
75.74
72.78

KNEŽAK – VOLILNA ENOTA 02
Oddanih gl.: 57 Neveljavnih gl.: 3 Veljavnih gl.: 54
Zap.št.
1
2
3

Kandidat
Anton Tomšič
Marko Šajn
Anton Delost
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Št. glasov
48
47
46

% glasov
88.89
87.04
85.19

KOSEZE – VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 176 Neveljavnih gl.: 6 Veljavnih gl.: 170
Zap.št.
1
2

Kandidat
Janko Jagodnik
Stojan Kovačič

Št. glasov
46
45

% glasov
27.06
26.47

KOSEZE – VOLILNA ENOTA 02
Oddanih gl.: 114 Neveljavnih gl.: 1 Veljavnih gl.: 113
Zap.št.
1

Kandidat
Gregor Šepić

Št. glasov
113

% glasov
100.00

KOSEZE – VOLILNA ENOTA 03
Oddanih gl.: 95 Neveljavnih gl.: 8 Veljavnih gl.: 87
Zap.št.
1
2

Kandidat
Marijan Boštjančič
Igor Mršnik

Št. glasov
74
66

% glasov
85.06
75.86

KOSEZE – VOLILNA ENOTA 04
Oddanih gl.: 16 Neveljavnih gl.: 0 Veljavnih gl.: 16
Zap.št.
1

Kandidat
Rihard Mežnar

Št. glasov
16

% glasov
100.00

KUTEŽEVO – VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 119 Neveljavnih gl.: 2 Veljavnih gl.: 117
Zap.št.
3
2
1

Kandidat
Martin Prosen
Davor Šestan
Sandra Jaksetič

Št. glasov
103
97
89

% glasov
88.03
82.91
76.07

KUTEŽEVO – VOLILNA ENOTA 02
Oddanih gl.: 72 Neveljavnih gl.: 1 Veljavnih gl.: 71
Zap.št.
1
2

Kandidat
Kristjan Kreft
Adrijana Grlj

Št. glasov
63
54

% glasov
88.73
76.06

NOVOKRAČINE – VOLILNA ENOTA 02
Oddanih gl.: 53 Neveljavnih gl.:1 Veljavnih gl.: 52
Zap.št.
1
2

Kandidat
Dušan Kalčič
Oliver Štemberger

Št. glasov
51
46

NOVOKRAČINE – VOLILNA ENOTA 04
Oddanih gl.: 9 Neveljavnih gl.: 0 Veljavnih gl.: 9
Zap.št.
1

Kandidat
Vid Zuljan

Št. glasov
9

% glasov
98.08
88.46

% glasov
100.00

OSTROŽNO BRDO – VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 40 Neveljavnih gl.: 1 Veljavnih gl.: 39
Zap.št.
6
1
2
4
5
3

Kandidat
Dušan Malečkar
Eva Maslo
Miran Volk
Ines Krebelj
Nika Ludvik
Emilija Volk

Št. glasov
24
21
17
17
13
5

% glasov
61.54
53.85
43.59
43.59
33.33
12.82

Na podlagi 114. člena, 85. člena in drugega odstavka 12. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 94/2007- ZLV-UPB3, 45/2008, 83/2012, 68/2017) o izvolitvi med kandidatoma Miranom Volkom in Ines Krebelj, ki sta prejela enako
število glasov, odloča žreb. Po izvedenem žrebu na seji Občinske volilne komisije Občine Ilirska Bistrica je bila izvoljena
Ines Krebelj.
PODGRAD – VOLILNA ENOTA 02
Oddanih gl.: 59 Neveljavnih gl.: 1 Veljavnih gl.: 58
Zap.št.
2
1

Kandidat
Branko Butinar
Roman Jelenič

Št. glasov
41
40

% glasov
70.69
68.97

AKTUALNO

ILIRSKA BISTRICA – VOLILNA ENOTA 02
Oddanih gl.: 150 Neveljavnih gl.: 27 Veljavnih gl.: 123
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PODGRAD – VOLILNA ENOTA 03
Oddanih gl.: 35 Neveljavnih gl.: 2 Veljavnih gl.: 33
Zap.št.
2
1

Kandidat
Gregor Križman
Gregor Barba

Št. glasov
31
26

% glasov
93.94
78.79

PODGRAD – VOLILNA ENOTA 04
Oddanih gl.: 35 Neveljavnih gl.: 0 Veljavnih gl.: 35
Zap.št.
2
1

Kandidat
Simon Petrač
Marijan Mavrič

Št. glasov
26
25

% glasov
74.29
71.43

PREGARJE – VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 91 Neveljavnih gl.: 6 Veljavnih gl.: 85
Zap.št.
3
1
2

Kandidat
Aljaž Zadnik
Denis Kastelic
Alica Surina

Št. glasov
58
55
51

% glasov
68.24
64.71
60.00

PREGARJE – VOLILNA ENOTA 02
Oddanih gl.: 42 Neveljavnih gl.: 0 Veljavnih gl.: 42
Zap.št.
2
1
3

Kandidat
Jožko Mahne
Branco Frank
Jadran Matko

Št. glasov
27
18
12

% glasov
64.29
42.86
28.57

PREGARJE – VOLILNA ENOTA 03
Oddanih gl.: 17 Neveljavnih gl.: 1 Veljavnih gl.: 16
Zap.št.
1

Kandidat
Leopold Ludvik

Št. glasov
16

% glasov
100.00

PREGARJE – VOLILNA ENOTA 04
Oddanih gl.: 23 Neveljavnih gl.: 0 Veljavnih gl.: 23
Zap.št.
1
2

Kandidat
Zoran Frank
Borut Samsa

Št. glasov
20
17

% glasov
86.96
73.91

PREGARJE – VOLILNA ENOTA 05
Oddanih gl.: 15 Neveljavnih gl.: 1 Veljavnih gl.: 14
Zap.št.
1

Kandidat
Dejan Boršić

Št. glasov
14

% glasov
100.00

PREM – VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 84 Neveljavnih gl.: 4 Veljavnih gl.: 80
Zap.št.
3
2
1

Kandidat
Matjaž Perenič
Nataša Olenik
Aleš Filiput

Št. glasov
68
66
54

% glasov
85.00
82.50
67.50

PREM – VOLILNA ENOTA 03
Oddanih gl.: 38 Neveljavnih gl.: 3 Veljavnih gl.: 35

AKTUALNO

Zap.št.
1
2
3
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Kandidat
Vesna Boštjančič
Borut Mihačič
Boštjan Kirn

Št. glasov
32
29
22

% glasov
91.43
82.86
62.86

REČICA – VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 62 Neveljavnih gl.: 1 Veljavnih gl.: 61
Zap.št.
1
2

Kandidat
Vojka Janežič
Anton Tonjo Janežič

Št. glasov
55
24

% glasov
90.16
39.34

REČICA – VOLILNA ENOTA 02
Oddanih gl.: 40 Neveljavnih gl.: 2 Veljavnih gl.: 38
Zap.št.
2
1

Kandidat
Aleksander Janežič
Barbara Janežič

Št. glasov
38
31

% glasov
100.00
81.58

REČICA – VOLILNA ENOTA 04
Oddanih gl.: 48 Neveljavnih gl.: 4 Veljavnih gl.: 44
Zap.št.
1

Kandidat
Tomaž Gombač

Št. glasov
44

% glasov
100.00

STAROD – VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 27 Neveljavnih gl.: 2 Veljavnih gl.: 25
Zap.št.
2
1

Kandidat
Valter Hrvatin
Dolores Hrvatin

Št. glasov
25
23

% glasov
100.00
92.00

STAROD – VOLILNA ENOTA 03
Oddanih gl.: 11 Neveljavnih gl.: 1 Veljavnih gl.: 10
Zap.št.
1

Kandidat
Mirko Maljevac

Št. glasov
10

% glasov
100.00

ŠEMBIJE – VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 138 Neveljavnih gl.: 20 Veljavnih gl.: 118
Zap.št.
1
3
2

Kandidat
Jana Logar Ženko
Anton Šenkinc
Rok Šenkinc

Št. glasov
85
65
63

% glasov
72.03
55.08
53.39

ŠEMBIJE – VOLILNA ENOTA 02
Oddanih gl.: 17 Neveljavnih gl.: 3 Veljavnih gl.: 14
Zap.št.
1

Kandidat
Janez Logar

Št. glasov
14

% glasov
100.00

VRBOVO – VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 157 Neveljavnih gl.: 4 Veljavnih gl.: 153
Zap.št.
3
1
2

Kandidat
Joško Štembergar
Dušan Grbec
Igor Rutar

Št. glasov
102
70
63

% glasov
66.67
45.75
41.18

VRBOVO – VOLILNA ENOTA 02
Oddanih gl.: 82 Neveljavnih gl.: 3 Veljavnih gl.: 79
Zap.št.
1

Kandidat
Radivoj Čekada

Št. glasov
79

% glasov
100.00

VRBOVO – VOLILNA ENOTA 03
Oddanih gl.: 81 Neveljavnih gl.: 6 Veljavnih gl.: 75
Zap.št.
1

Kandidat
Primož Čekada

Št. glasov
75

% glasov
100.00

ZABIČE – VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 117 Neveljavnih gl.: 12 Veljavnih gl.: 105
Zap.št.
3
1
2

Kandidat
Alojz Rutar
Marijan Žele
Renata Krivograd

Št. glasov
85
84
75

% glasov
80.95
80.00
71.43

ZABIČE – VOLILNA ENOTA 02
Oddanih gl.: 126 Neveljavnih gl.: 8 Veljavnih gl.: 118
Zap.št.
3
1
2

Kandidat
Marko Baričič
Primož Ličan
Melita Ludvik

Št. glasov
99
93
80

% glasov
83.90
78.81
67.80

JASEN – VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 159 Neveljavnih gl.: 10 Veljavnih gl.: 149
Zap.št.
1
3
2

Kandidat
Jan Logar
Sebastijan Ferlež
Peter Kresevič

Št. glasov
84
81
73

% glasov
56.38
54.36
48.99

BAČ – VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 204 Neveljavnih gl.: 18 Veljavnih gl.: 186
Zap.št.
1
3
2

Kandidat
Peter Štavar
Dejan Skok
Renato Šircelj

Št. glasov
175
99
97

% glasov
94.09
53.23
52.15
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NEURJE NA BISTRIŠKEM
V noči iz 29. na 30. oktober je bilo v Občini Ilirska Bistrica obravnavanih 35 objektov, iz katerih se je črpalo meteorno vodo, preusmerjalo meteorne vode in postavljalo protipoplavne vreče. V
mestu Ilirska Bistrica je bilo prizadetih 26 stavb, v Knežaku 6 in
v Koritnicah 3 ter 1 objekt v Jablanici.

Velik pritisk meteorne vode
je bil na Topolcu in v sami Ilirski Bistrici. Prizadete so bile tudi
ulice po mestu. Znova je bila pod
vodo Gregorčičeva cesta, saj si je deroča
voda, ki prihaja iz kamnoloma in s seboj
nosi kamenje in zemljo, svojo pot utrla
po Jurčičevi ulici in se razlila pred bivšo
Agrino. Pred vetrom je ob 21.15 klonilo
ostrešje bloka na Rozmanovi 24 f.
Razmere so se proti jutru začele izboljševati in tudi nivo vode je pričel upadati.

Po prvih ocenah znaša škoda na vodotokih in objektih preko milijon evrov.
Upravljavec vodotokov VGP Drava je že
pristopil k interventnim delom na najbolj poškodovanih odsekih vodotokov
v Občini Ilirska Bistrica.

AKTUALNO

Ob 20. uri je Ilirsko Bistrico in okoliške
kraje v Občini Ilirska Bistrica zajelo neurje z močnim vetrom in obilnejšimi padavinami. V intervenciji so sodelovali:
celotna Gasilska zveza Ilirska Bistrica z
90-imi gasilci in 15-imi vozili in pogodbeniki civilne zaščite, delno pa je bil aktiviran tudi štab civilne zaščite. Napolnjenih je bilo okrog 500 poplavnih vreč,
ki so jih razvozili na lokacije, kjer je voda
ogrožala objekte.

BISTRIŠKI ODMEVI – NOVEMBER 2018
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URADNA OTVORITEV
PRENOVLJENE VELIKE DVORANE
V DOMU NA VIDMU
Novo ozvočenje in nova razsvetljava sta razveselili 300 gledalcev, ki so si ob
uradni otvoritvi velike dvorane v Domu na Vidmu v soboto, 3. novembra,
ogledali komedijo »Gušto gre na romanje«. Kulturno upravno središče v
stavbi bo kmalu zaživelo.

AKTUALNO

»V okviru urejanja Doma na Vidmu smo
zaključili z adaptacijo velike dvorane, ki
smo ji dodali 50 sedežev. V dvorani, ki sedaj sprejme 300 gledalcev, smo montirali
novo razsvetljavo in uredili novo ozvočenje. Prej smo imeli kable, ki so bili vidni in

8

so ležali po tleh, sedaj pa so zvočniki pritrjeni na steno in je pot za evakuacijo popolnoma prosta. Prepričan sem, da nam bo
dvorana dobro služila in če se bodo načrti
uresničili, bomo na prostoru, kjer stoji telovadnica osnovne šole Dragotina Ketteja,
zgradili novo dvorano. Omenjena dvorana
bi imela 1079 sedežev in bi skupaj z malo
dvorano, ki ima 100 sedežev, in veliko dvorano, ki ima 300 sedežev, tvorila svojevrstno kulturno središče Ilirske Bistrice,« je v
svojem nagovoru povedal ilirskobistriški župan Emil Rojc.
Adaptacija velike dvorane pa je del celovitega preurejanja Doma na Vidmu, ki
bo kmalu zaživel kot upravno kulturni
center mesta, saj bo že 10. decembra
2018 v prvem nadstropju Doma na Vidmu z delovanjem pričela Upravna enota
Ilirska Bistrica. Zadovoljstva, da gre vse
po načrtih, župan Rojc ni mogel skriti;
dejal je: »V Domu na Vidmu se zaključuje investicija, za katero je država namenila
približno milijon evrov. V stavbi bodo urejeni prostori za državne organe: upravna

enota, center za socialno delo
in zavod za zaposlovanje.
Zelo sem zadovoljen, da bo
obdržalo službo več kot
šestdeset ljudi. Ta administrativni center bo vam
– občankam in občanom
– omogočal, da boste vse
storitve dobili na enem
mestu.«
Uradne otvoritve prenovljenega bistriškega kulturnega hrama se je udeležil
tudi predsednik Državnega
zbora Republike Slovenije, mag.
Dejan Židan. Ta je izpostavil pomembnost upravnega središča za ob-

čane Ilirske Bistrice: »Nocoj sem prišel
v Ilirsko Bistrico, ker me je zelo zanimalo,
kako ste preuredili vaš Dom na Vidmu. Ta
kulturno administrativni center bo omogočal, da bo Ilirska Bistrica upravni center
tudi v prihodnje. Ko namreč država nekje zgradi svoje prostore, država tam tudi
ostane. Ko hodim po občinah, opažam, da
nastajajo nova središča. Kaj nam pomaga,
če se uredijo Ljubljana, Maribor in Celje,
če mi živimo drugod? Nam je pomembno, da je kraj, kjer mi živimo, in kjer vrtec obiskujejo naši otroci, urejen in razvit.
Gospod župan je s to pridobitvijo vašemu
kraju dolgoročno omogočil status središča
in ob tej priložnosti mu za ta uspeh iskreno
čestitam.«
BISTRIŠKI ODMEVI – NOVEMBER 2018

serije, ki je pred televizijske ekrane prikovala veliko število gledalcev in je v
lanskem letu osvojila viktorja za najboljšo televizijsko oddajo. Igralec
Slovenskega stalnega gledališča Trst
je z domiselno vsebino in pristnim
dialektom umetniško pričaral domačo briško atmosfero ter prepričal
bistriško občinstvo, ki ga je med

samo predstavo nagradilo s številnimi
salvami smeha in spontanimi ovacijami. Komična predstava, ki je bila pred
tednom dni premierno izvedena v Avditoriju Portorož, se je pokazala kot izvrsten izbor, s katerim sta Občina Ilirska
Bistrica in TIC Ilirska Bistrica razveselili obiskovalce kulturnih dogodkov v
mestu.

Gušto gre na romanje

AKTUALNO

Po uradnem delu slovesnosti je sledil
ogled monokomedije Gušto gre na romanje, ki jo je Občina Ilirska Bistrica
ob tej priložnosti podarila občanom.
Nadarjeni igralec Primož Forte, zvezda domače serije Ena žlahtna štorija, je
še enkrat več pokazal, zakaj je Avguštin
Rebula eden najbolj priljubljenih likov

BISTRIŠKI ODMEVI – NOVEMBER 2018
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DAN ODPRTIH VRAT V DOMU NA
VIDMU
Občani so si v petek, 16. novembra, ob 14. uri v spremstvu župana
Občine Ilirska Bistrica Emila Rojca, načelnice Upravne enote Ilirska Bistrica Mirjane Valenčič in direktorice Centra za socialno delo
Kristine Zadel Škrabolje prvič lahko ogledali prostore novega administrativnega središča v Ilirski Bistrici.

370 m² urejenih površin je predstavila
direktorica Centra za socialno delo Ilirska Bistrica Kristina Zadel Škrabolje, ki
ni mogla skriti navdušenja, da je prišel
čas za slovo od prostorsko popolnoma
neprimerne lokacije v poslovno-trgovskem centru Mikoza. »Zelo smo veseli,
da smo z ministrstvom in Občino Ilirska

AKTUALNO

Vse zbrane je ob tej priložnosti nagovoril ilirskobistriški župan Emil Rojc, ki
je poudaril, da bodo odslej vsi državni
organi pod skupno streho, saj se davčni
in geodetski upravi ter kmetijsko svetovalni službi pridružujejo še Upravna
enota Ilirska Bistrica, Center za socialno delo Ilirska Bistrica in Urad za delo
Ilirska Bistrica. Župan Rojc je izpostavil
boljšo dostopnost državnih uradov za
občane in zagotovil, da so novi prostori
oblikovani na podlagi dogovorov s projektantom ter tako popolnoma v skladu
z njihovimi željami in s potrebami.
Po kratki uvodni predstavitvi so se vsi
zbrani podali na obhod stavbe. Najprej
so se iz avle povzpeli po stopnicah, kjer
jih je pred sprejemno pisarno v prvem
nadstropju pričakala načelnica bistriške upravne enote Mirjana Valenčič, ki
je povedala, da Upravna enota Ilirska
Bistrica že vse od leta 1995 deluje v
prostorih občine, na matičnem uradu in
nad banko v 2. nadstropju. Zaradi raz-

pršenosti pisarn se je želja po novih
prostorih porodila že kmalu po nastanku tega upravnega organa, a različne
variante, ki so se ponujale tedaj, so venomer vsebovale določene pomanjkljivosti. »Preureditev Doma na Vidmu je
bila v igri že prej, a intenzivneje smo o tej
lokaciji pričeli razmišljati leta 2013. Lani
poleti smo imeli prenos prostorov, dobro leto kasneje pa smo tik pred vselitvijo.
V naše prostore pridete skozi drsna vrata,
ki se nahajajo na desni strani od glavnega
vhoda v avlo Doma na Vidmu. Za invalide
in mamice z vozički imamo na razpolago
dvigalo, ki bo močno olajšalo dostop do
naših prostorov v 1. nadstropju. Novi prostori so prijaznejši za zaposlene in občane,
saj se vse odvija zgolj v eni etaži, stavba pa
je pravo administrativno središče, saj so vsi
organi skoncentrirani v tej stavbi. Če bo šlo
vse po sreči, bomo že v ponedeljek, 10. decembra 2018, poslovali na tej lokaciji,« je
napovedala načelnica Mirjana Valenčič.
Po ogledu 650 m² novih površin, kjer
so včasih domovali častniki, so se obiskovalci podali na ogled prostorov, ki se
nahajajo pod prostorom za pogostitve
in so namenjeni CSD Ilirska Bistrica.
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Bistrica končno prišli do težko pričakovanih prekrasnih prostorov v Domu na Vidmu. Novi prostori so projektirani tako, da
se spoštuje zasebnost strank, zato ima vsaka delavka svojo pisarno. Glavni vhod v
naše prostore je ob Galeriji Doma na Vidmu, selitev na to lokacijo pa načrtujemo
konec februarja prihodnje leto,« je pričakovani termin pričetka obratovanja
centra za socialno delo na novi lokaciji

napovedala direktorica Kristina Zadel
Škrabolje.

tudi do mamic z otroškimi vozički, ki se
bodo mudile v omenjenih prostorih.

Občane je še čakal ogled novih prostorov Urada za delo Ilirska Bistrica, ki se
nahaja nasproti avtobusnega postajališča pri Domu na Vidmu. Novo lokacijo zavoda za zaposlovanje je predstavil
Marjan Tomažinčič, direktor IPIL, d. o.
o., ki je izpostavil, da je tudi (ta) glavni
vhod prijazen do invalidnih oseb, pa

Vrednost celotne investicije znaša dober
milijon evrov, od tega bo Ministrstvo
za javno upravo prispevalo 48,53 %,
medtem ko bo 30,18 % odštelo Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve.
12,78 % bo primaknil Zavod za zaposlovanje, preostanek sredstev pa bo zagotovila Občina Ilirska Bistrica.

ZAHVALA

OBVESTILO O SELITVI UPRAVNE
ENOTE ILIRSKA BISTRICA V OBJEKT
DOM NA VIDMU

Spoštovane občanke in občani!
Zahvaljujemo se Vam za zaupanje, ki ste nam ga
izkazali na letošnjih lokalnih volitvah in prepričani
smo, da Vas s svojim delom v naslednjih štirih letih
ne bomo razočarali.
Emil Rojc in lista svetnic in svetnikov
Socialnih demokratov Občine Ilirska Bistrica
Župan Emil Rojc

Cenjene stranke obveščamo, da bo Upravna enota
Ilirska Bistrica z 10. 12. 2018 preselila svoje poslovanje s sedanjega naslova, Bazoviška cesta 14,
6250 Ilirska Bistrica, v objekt Dom na Vidmu,
Gregorčičeva cesta 2, 6250 Ilirska Bistrica.
Vsi ostali kontaktni podatki upravne enote (transakcijski račun, telefonske številke in elektronski
naslovi) bodo ostali nespremenjeni.

AKTUALNO

UE Ilirska Bistrica

BISTRIŠKI ODMEVI – NOVEMBER 2018
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PODATKI ORGANOV UE
KONTAKTNI PODATKI ORGANOV IN JAVNIH ZAVODOV V OBČINI ILIRSKA BISTRICA
uradne ure
Občina Ilirska
Bistrica Bazoviška
cesta 14
6250 Ilirska Bistrica

ponedeljek

torek

od 8. ure
do 11. ure

sreda

telefon
četrtek

od 8. ure
do 11. ure in od
12. ure do 16.30

petek
od 8. ure
do 11. ure

uradne ure
Upravna enota
Ilirska Bistrica
Gregorčičeva 2
(od 10. 12. 2018
dalje)
6250 Ilirska Bistrica

ponedeljek
od 8.ure
do 12. ure in
od 13. ure
do 15. ure

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

Finančna uprava
RS, Finančni urad
Postojna, Sektor za
davke, Pisarna Ilirska
Bistrica
Gregorčičeva cesta 2
6250 Ilirska Bistrica

torek

sreda

od 8. ure
do 13. ure

od 8. ure do
12. ure in
od 13. ure
do 15. ure

od 8. ure
do 12. ure in
od 13. ure
do 17.30

torek

od 8. ure
do 12. ure in
od 13. ure
do 15. ure

sreda

od 8. ure
do 13. ure

OBČINSKI ODMEVI
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Zavod za
zaposlovanje,
Območna služba
Koper,
Urad za delo Ilirska
Bistrica
Bazoviška cesta 25
6250 Ilirska Bistrica

ponedeljek

od 7. ure
do 12. ure in
od 13. ure
do 17. ure

torek

od 8. ure
do 12. ure in od
13. ure do 15. ure

sreda

05 700 16 00

telefon
četrtek

od 8. ure
do 12. ure in od
13. ure do 17. ure

od 8. ure
do 12. ure in
od 13. ure
do 15. ure

Zavod za zdravstveno
zavarovanje,
ponedeljek
Območna enota
Koper, Izpostava
od 8. ure
Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 25 A do 12. ure in
6250 Ilirska Bistrica od 13. ure
do 15. ure

torek
od 8. ure
do 12. ure in
od 13. ure
do 15. ure

sreda

od 8. ure
do 13. ure

od 8. ure
do 12. ure in
od 13. ure
do 17. ure

od 8. ure
do 12. ure in
od 13. ure
do 15. ure

sreda

od 8. ure
do 13. ure

od 8. ure
do 12. ure in
od 13. ure
do 17. ure

05 714 04 60

telefon
četrtek

Pisarna.Guilbi@gov.si

e-naslov

po.fu@gov.si

e-naslov

gpcsd.ilirs@gov.si

e-naslov

petek

uradne ure
torek

05 711 01 40

telefon
četrtek

e-naslov

petek

uradne ure
ponedeljek

ue.ilirskabistrica@gov.si

petek

uradne ure
CSD Ilirska Bistrica
Bazoviška cesta 32
6250 Ilirska Bistrica

05 711 84 70

telefon
četrtek

e-naslov

petek

uradne ure
ponedeljek

05 71 12 200

telefon
četrtek

obcina.ilirska-bistrica@
ilirska-bistrica.si

petek

uradne ure
Geodetska uprava RS
ponedeljek
Območna geodetska
uprava Koper, Pisarna
od 8. ure
Ilirska Bistrica
Gregorčičeva cesta 2 do 12. ure in
6250 Ilirska Bistrica od 13. ure
do 15. ure

05 71 12 300

telefon
četrtek

e-naslov

gpzrszkoper@ess.gov.si

e-naslov

petek
od 8. ure
do 13. ure

05 66 87 244/ oekp@zzzs.si
05 66 87 245/
05 66 87 247
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Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 80 % (od tega znaša podpora
Evropske unije 80 %, nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna pa 20 %).

4. JAVNI POZIV
za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS med
Snežnikom in Nanosom v letih 2019–2020, ki se bodo financirale iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj.

OSNOVNI PODATKI O JAVNEM
POZIVU
Namen javnega poziva
Namen javnega poziva je izbor operacij
(projektov), katerih rezultati prispevajo
k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS med Snežnikom
in Nanosom v obdobju 2016–2020 (v
nadaljevanju SLR).
Javni poziv se izvaja v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v
okviru strategije lokalnega razvoja, ki
ga vodi skupnost«, kot ga določa Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga
vodi skupnost v programskem obdobju
2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15 in
spremembe).
Sredstva za javni poziv je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in
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tehnologijo v okviru Evropskega sklada
za regionalni razvoj.
Podpora iz naslova ESRR je namenjena
operacijam, ki so osredotočene na peto
prednostno naložbo v okviru devete
prednostne osi (9.7) OP EKP 2014–
2020, ki se glasi: »Vlaganja v okviru
strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi
skupnost« (specifični cilj je boljša gospodarska in socialna vključenost skupnosti na območjih LAS).
Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje
Okvirna višina razpoložljivih nepovratnih javnih finančnih sredstev znaša
287.673,00 EUR iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj (ESRR) – od tega za
področje Občine Postojna 179.466,79
EUR in za področje Občine Pivka
108.206,21 EUR. Lokacija izvajanja
operacije se šteje po prijavitelju vloge.

Objava in rok za vložitev vlog za prijavo na javni poziv
Javni poziv je v celoti objavljen na spletni strani LAS skupaj z obrazcem za prijavo in navodili: www.las-snezniknanos.si.
Vloge za prijavo na javni poziv s predlogi operacij je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov: LAS med
Snežnikom in Nanosom, Bazoviška 14,
6250 Ilirska Bistrica ali osebno dostaviti
na isti naslov do 4. 2. 2019 do 15. ure.
Obdobje upravičenosti stroškov
Upravičeni stroški za izvedbo operacij,
sofinanciranih iz ESRR, so stroški, ki so
nastali po oddaji vloge v odobritev na
MGRT.
Stroški storitev zunanjih izvajalcev so
pod pogoji iz javnega poziva upravičeni
tudi, če so nastali od 1. 1. 2014 dalje.
Informacije o javnem pozivu
Po elektronski pošti na naslov: info@
las-snezniknanos.si. Po telefonu: 05 711
23 35 ali 031 339 789 vsak delavnik med
9. in 15. uro.
Zadnja vprašanja sprejemamo do pet
delovnih dni pred rokom za oddajo prijave na javni poziv, to je 28. 1. 2019.
Strokovni vodja LAS
Aleš Zidar

GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN TURIZEM

4. Javni poziv za izbor operacij SLR LAS med Snežnikom in Nanosom
Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom kot vodilni partner
LAS med Snežnikom in Nanosom
objavlja
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15. VSESLOVENSKO
SREČANJE KMETOV
»ŽE V MALEM ZRNU VSE
BOGASTVO JE«

GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN TURIZEM

V nedeljo, 14. oktobra, se je na Ponikvi in Slomu pri blaženemu
Antonu Marinu Slomšku, zbralo več kot 1000 kmetov in vseh, ki
jim je kmetijstvo blizu. Na srečanju je bila izpostavljena četrta božja zapoved, pomen medgeneracijskega dialoga, sobivanja, različnega
pogleda na svet, trenja in sodelovanja.
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V organizaciji Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in Sveta OE KGZS Postojna
smo se tudi letos udeležili vseslovenskega srečanja kmetov in to kje drugje kot
pri zavetniku kmetov slovenskega kmetijstva in kmetijskega slovstva, blaženemu Antonu Martinu Slomšku. Maša v
cerkvi sv. Martina na Ponikvi in slavnostna akademija na Slomu sta potekali v
duhu vodilne misli srečanja »Že v malem zrnu vse bogastvo je«.
»Romanje na Ponikvo želi biti zahvala za
vse, kar smo v tem letu prejeli od Boga; za
vse, kar je priraslo in kar smo pridelali in
predelali, ter končno tudi za to, da smo v
tem procesu lahko sodelovali s svojim znanjem in delom. Zavedamo se, da moramo
narediti vse, kar je v naši moči, hkrati pa
ves čas klicati Boga za njegov blagoslov,«
je bilo – med drugim – sporočilo prisotnih kmetov v cerkvi sv. Martina na
Ponikvi, kjer je ob somaševanju duhovnikov mašo daroval nadškof v pokoju,
msgr. mag. Alojz Uran, sodeloval pa je

evangeličanski škof Geza Filo. Obred so
s petjem obogatili člani Pevskega zbora
Koral iz Laškega.
Nadškof je poudaril podvrženost stvarstva zakonitosti rasti, ki jo danes, v civilizaciji gumbov, premalo upoštevamo.
Treba je ponovno vzpostaviti ravnotežje med »biti« in »imeti« ter izpostaviti misel francoskega pisatelja Gabriela
Marcela – več je človek vreden po tem,
kar je, kakor po tem, kar ima. »Imeti dosti denarja še ne pomeni, da bo človek tudi
srečen. Če podariš neko zemeljsko dobrino,
to ne pomeni, da jo uničiš, ampak ovrednotiš. To, kar človek daruje, dobi po drugi
strani povečano in obogateno. Kdor se je v
sedanjem času odpovedal navezanosti na
različne zemeljske ugodnosti, je že v sedanjem času deležen notranjega veselja in
miru,« je v pridigi izpostavil msgr. Uran.
Med mašo so v imenu vseh kmetov na
področju OE KGZS Postojna izrazili
prošnje v duhu vrednot: Marija Brožič,
Ivanka Tomšič in Jože Delost. Maruška

in Ivan Malečkar pa sta v imenu vseh
naših kmetov s prinosom domačega
sadja pred oltar izrazila hvaležnost do
plodov, ki jih daje narava.
Evangeličanski škof Geza Filo je prisotne nagovoril z besedami: »Bodite
ponosni na svojo vero, domovino, jezik in
narod,« poudaril pomen medgeneracijske povezave in hvaležnega spomina na
prednike ter njihovo predano delo ter
kulturo.
Na svečani akademiji pred rojstno hišo
blaženega Antona Martina Slomška na
Slomu je prisotne pozdravil in nagovoril
predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenije Cvetko Zupančič, ki je izpostavil pomen sobivanja generacij kot izziv današnjega časa. »Vse razsežnosti
uspešnega ali neuspešnega sobivanja so še
toliko pomembnejše za kmetijo, za njen razvoj in prihodnost. Prihodnost slovenskega
kmetijstva je v družinskih kmetijah in sloni na vseh članih družine in sožitju generacij,« je povedal Zupančič, in zaključil:
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Sobivanje generacij – izziv
današnjega časa
»Ohraniti moramo složnost in medsebojno povezanost, da bo prav za vse – tako za
tiste, ki imajo več, kot tiste, ki imajo manj;
to zagotavlja ohranjanje kmetstva, s tem
pa tudi kmetijskega in kulturnega življenja
na podeželju.«

Kmetice in kmetje še znamo
stopiti skupaj
»Že petnajst let se vsako leto srečujejo
kmetje na Slomu. Pa se je že kdo vprašal,
zakaj ravno tu? Res je, Slomšek je bil velik
človek, duhovnik, škof, zdaj tudi blaženi,
in samo vprašanje časa je, kdaj bomo dobili prvega svetnika. Kaj pa njegova pripadnost zemlji, rodni grudi in kraju, domači
besedi? Morda samo njegova misel – materni jezik je največja dota, ki smo jo od

svojih staršev dobili. Vemo, kaj vse je bil
pripravljen narediti za materni jezik. In tu
je naša vloga danes še kako velika.«
Slavnostna govornica, Karolina Dragica Črešnar, kmetica leta 2017: »Vloga
kmetov, še bolj kmetic, je da našo zemljo
ohranimo, jo obdelujemo in z vso svojo
vnemo učimo svoje otroke ljubiti in spoštovati košček pod nebom, ki nam je naklonjen, pa naj gre za prelepa polja v ravnini
ali za zdaj še čudovite hribe, ki so skrbno
obdelani.«
»Verjamem, da kmetje in kmetice še znamo stopiti skupaj, da znamo premikati
gore in dajati zgled, da ni vse v materialnih
dobrinah. Te sicer morajo biti, a pokazati

Bliža se praznični december,
in prijetna druženja z družino,
prijatelji, sodelavci,
poslovnimi partnerji...
Vabimo vas na
praznično kulinariko,
dobro kapljico,
večere pa vam bomo
popestrili z živo glasbo.
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moramo, da je kmetu največji blagoslov
spomladi uspeti vse posejati, poleti gledati, kako z božjo pomočjo raste, in v jeseni
pobrati darove,« je povedala in izrazila
strah nad nespoštovanjem narave, ki je za
človeštvo izjemnega pomena. Ter opozorila, da je naša domovina posejana tudi s
številnimi kmetijami, ki nimajo niti zase
dovolj. »Ne želimo in nočemo miloščine,
želimo le pošten odnos do našega stanu in
pošteno plačilo za naše delo,« je poudarila in vsem tistim, ki krojijo kmetijsko
politiko, namenila zaključne besede:
»Za nas štejejo le dejanja, obljub smo slišali že veliko preveč.«
Hvala vsem, ki ste se udeležili letošnjega
srečanja. Lepo vabljeni, da se na Ponikvi
ponovno srečamo prihodnje leto – drugo nedeljo v mesecu oktobru.
Tonjo Janežič
Hvaležni smo, da je naše delo uspešno in
da nam zemlja daje toliko svojih dobrot.
Kmetje dobro vemo, da ni samo po sebi
umevno, da bo naše prizadevanje zmeraj
prinašalo uspeh.

GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN TURIZEM

»Ohraniti moramo složnost in medsebojno povezanost, da bo prav za vse, tako za
tiste, ki imajo več, kot tiste, ki imajo manj.
To zagotavlja ohranjanje kmetstva, s tem
pa tudi kmetijskega in kulturnega življenja
na podeželju.«
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Zgodbe rok in krajev –
ROKODELSTVO, OBLIKOVANJE IN
DRUGO USTVARJANJE

GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN TURIZEM

Že od začetka leta vabimo k sodelovanju posameznike, ki ustvarjajo različne izdelke. Projekt LAS »Zgodbe rok in krajev« se namreč osredotoča
na rokodelstvo in oblikovanje, v zadnjih mesecih pa je vse bolj živ, saj se
bo decembra zaključil s prodajno potujočo razstavo novih izdelkov, ki jih pod mentorstvom Jasmine Ferček
in Tjaše Bavcon iz oblikovalske skupine Oloop
ustvarja aktivna skupina lokalnih ustvarjalcev.

16

Gre za pomembne
aktivnosti,
ki v naš prostor prinašajo
večji poudarek
tradicionalnim rokodelskim znanjem in sodobnim oblikovalskim prijemom; ti v kombinaciji
ustvarjajo zanimive izdelke, ki na svež
način predstavljajo tudi našo regijo.
Za osnovo novo nastalih izdelkov smo
izbrali zgodbe, ki pripovedujejo o naši
zgodovini, preteklih običajih in naravnih danostih. Sodelujoči Bistričani iščejo navdih v zgodbah o mističnih belih
ženah, ki naj bi prebivale v okoliških
skalovjih in gozdovih.
V skupini, kjer ustvarjajo skupaj z udeleženci iz Postojne in Pivke, bistriško občino zastopajo Sonja Prosen z izdelavo
in fotografiranjem cvetličnih portretov,
Tina Renko s kombinacijo tekstilnega
oblikovanja in tiska na papir, Tatjana

Udovič s kvačkanimi izdelki, Damjana
Benigar Kaluža s poslikavami in lesenimi izdelki ter Helena Knafelc s steklenimi posodicami, ovitimi v vrvice.
V zadnjih mesecih smo – poleg srečanj z
ožjo skupino, ki razvija izdelke – pripravili zanimiv program, dostopen širšemu
krogu ustvarjalcev. Za nami je bogat
nabor dobro obiskovanih delavnic in
predavanj na temo fotografiranja izdelkov, grafičnega oblikovanja in embalaže,
komunikacije, predstavitve in prodaje
izdelkov, možnosti ureditve statusa za
prodajo ter navdihujoča ekskurzija v
Škofjo Loko, kjer smo se spoznali z različnimi ustvarjalkami in si ogledali več
prostorov, kjer ustvarjajo, razstavljajo in
sodelujejo.
Ker je projekt vseslovenski, smo oktobra skupaj odšli tudi na Miholov sejem
in na sočasno otvoritev razstave v rokodelskem centru DUO Veržej. Tam
še do konca novembra v družbi drugih
razstavlja pet rokodelcev iz naše regije;

pred kratkim pa je izšel še katalog, ki
predstavlja vse sodelujoče občine iz Slovenije (katalog je brezplačno na voljo v
knjižnici Pivka).
Decembra bomo projekt v celoti predstavili na različnih dopolnjujočih razstavah v vseh treh občinah:
Torek, 11. december 2018,
Muzej Krasa, Postojna, Kolodvorska cesta 3:
– ob 17. uri brezplačen voden ogled
etnološkega dela muzeja,
– ob 18.uri otvoritev prodajne razstave
s pogostitvijo.
Trajanje razstave: 11. december
2018–11. januar 2019
Prodajna razstava rokodelskih izdelkov z
navdihom v lokalnih zgodbah LAS med
Snežnikom in Nanosom (Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica).
Razstava je prikaz celoletnega projekta,
ki je v ospredje postavil rokodelstvo.
Manjša aktivna skupina lokalnih ustvarjalcev je pod različnimi mentorstvi
razvila nove izdelke. Ti predstavljajo
sodobne veščine, kulturno dediščino
in zgodovinske, mitološke ter naravne
lastnosti krajev, kjer nastajajo izdelki.
Vzporedni spremljajoči fotografski
razstavi projekta:
– Krpanov dom Pivka, Prečna ulica 1,
– TIC Ilirska Bistrica, Dom na Vidmu,
Gregorčičeva cesta 2.
Vabljeni!
Letošnja darila lahko po navdihu izdelate sami ali z nakupom podprete lokalne
ustvarjalce.
Maja Modrijan,
vodja projekta »Zgodbe rok in krajev«
destilator.info@gmail.com
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Tudi letošnji oktober smo na gradu Prem zaključili s »Pravljično nočjo«, ker
želimo pripovedništvo približati tako otrokom kot odraslim.
Pravljice je letos pripovedovala Pripovedovalska skupina Vodnikovih 9, ki se
ukvarja z razvojem in promocijo sodobnega pripovedovanja, preizprašuje
pomen ljudskih zgodb in jih postavlja
v kontekst zgodovinskih, osebnih, političnih in družbenih kontekstov. Gre
za pripovedovanje, ki postaja celostna
gledališka izkušnja. Nastala je v okviru
izobraževanja Pripovedovalskega varieteja pod mentorstvom Ane Duše in Špele
Frlic.
Popoldan smo pričeli s pripovedovanjem za otroke in otroke po duši. Pripovedovalska skupina je s pravljicami
iskala številne odgovore na pomembna
vprašanja, kot so: Kaj delajo čarovnice? Jih lahko že od daleč prepoznamo ali so zamaskirane? Imajo prijatelje?
Ali še vedno letajo
naokoli na metlah
ali se raje vozijo s
kolesom? So vse
nevarne? Ali sploh
so nevarne?
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Skupina je nadaljevala s pripovedovanjem za odrasle v predstavi Ta bi na grma-

di gorela, v kateri je bilo z dovoljenjem
avtorja Draga Jančarja uporabljeno besedilo iz romana Katarina, pav in jezuit.
Po končanem pripovedovanju so se
otroci lahko udeležili pravljičnih ustvarjalnih delavnic, kjer so v izdelke izlili vso
svojo domišljijo.
Mateja Kakež

GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN TURIZEM

PRAVLJIČNA NOČ NA GRADU PREM
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VESELI DECEMBER
V ILIRSKI BISTRICI

GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN TURIZEM

Mesec december je pravljičen, čaroben
in prijeten, in takšno bo tudi vzdušje v
Občini Ilirska Bistrica. Mesto bo odeto v praznične lučke: V parku Nade Žagar bo oživela Pravljična deželica, zasvetilo pa se bo tudi zvezdno nebo nad
drsališčem. Edinstven program pod
skupnim imenom »Veseli december v
Ilirski Bistrici« pa bo popestril decembrsko dogajanje v mestu.
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Na Turistično informacijskem centru Ilirska Bistrica smo poskrbeli, da bo dogajanje v Ilirski Bistrici pestro skozi ves mesec. V sodelovanju s številnimi
društvi in z drugimi akterji smo pripravili prireditve, na
katerih bo vsakdo našel nekaj po svojem okusu. Glavnina
dogajanja se bo odvijala v parku Nade Žagar – med Pravljično
deželico in drsališčem.
Začeli bomo že 1. decembra ob 16. uri z Miklavževim sejmom
ob prijetnih melodijah Mešanega pevskega zbora Štorija Rukavac. Ob 17. uri bomo ob otroški igrici V Miklavževem plašču
pričakali sv. Miklavža, nato pa bomo skupaj z županom Občine Ilirska Bistrica Emilom Rojcem prižgali praznično okrasitev mesta. Tokratna praznična okrasitev bo zajemala novoletno smreko na trgu maršala Tita, svetleče lučke po mestu ter
Pravljično deželico v parku Nade Žagar. Sledila bo otvoritev
drsališča, ki bo vsem navdušencem drsanja na voljo do 6. januarja 2019.
V soboto, 15. decembra, pa smo pripravili program za tiste
malo večje otroke. V našo družbo smo namreč povabili Magic Aleksandra. Mlademu čarodeju Aleksandru je zabavanje
otrok v veselje, njihovi nasmehi mu vedno polepšajo dan
in poskrbijo za dodaten zagon. Vedno se potrudi in skuša s
svojim programom ustvariti čarobno vzdušje, ki se nadaljuje
tudi po nastopu. Družbo mu bo delala mlada obetavna pevka
Beverly Šuštar, katere korenine segajo prav v naše mesto.

Program Veselega decembra se bo odvijal vsako soboto v decembru ob drsališču. Tako bodo lahko vsi otroci poleg drsanja
uživali tudi v spremljevalnem programu ob drsališču.
8. decembra bomo organizirali Praznične ustvarjalne delavnice
v sodelovanju z Društvom otroške zabave in animacija. Razmigali bomo male prstke, in kot se za praznični čas spodobi,
ustvarjali in izdelovali prave decembrske snežinke, okraske in
ostale izdelke, primerne starosti otrok.
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22. decembra se bomo podali na zabavno iskanje Božičkove
kape. Odpravili se bomo na potep po Pravljični deželici in skupaj na zabavnih postojankah razreševali razne naloge, poiskali
Božičkovo kapo in mu – poleg kape – pokazali tudi kakšno
zabavno koreografijo na božično pesem. Otroci se bodo lahko
vsako soboto tudi posladkali s prazničnimi miškami.

22. DECEMBER

DOM NA VIDMU
OB 16:30

GRINCH

animirana družinska komedija

OB 18:15
BOHEMIAN RHAPSODY
biografska glasbena drama

OB 20:30
ROBIN HOOD

akcijska pustolovščina

Vstopnice na www.mojkino.si in pri blagajni dvorane uro pred vsako predstavo.
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Maja Uljan,
TIC Ilirska Bistrica

GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN TURIZEM

29. decembra v Dom na Vidmu prihaja pujsa Pepa, ki bo skupaj z malimi nadobudneži napisala pismo Dedku Mrazu. Na
odru ji bo delala družbo Alenka Kolman, s katero bosta skupaj
priklicali dobrega moža.
Naj bo silvestrovo to leto posebno in drugačno od prejšnjih.
Zato smo za vas pripravili silvestrovo na drsališču, ki bo čarobno in polno presenečenj za čisto vse!
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ULIČNE ZBIRALNIKE ZA STARE APARATE
PREDSTAVILI BISTRIŠKIM DIJAKOM
Dijaki Gimnazije Ilirska Bistrica so se v ponedeljek, 5. novembra, udeležili delavnice »E-odpadki in naše okolje«,
ki je dijakom podrobneje predstavila ulične zbiralnike za stare aparate in baterije, ki so bili leta 2017 postavljeni v
občinah Ilirska Bistrica, Logatec, Pivka in Postojna. Dogodek je podkrepil njihovo znanje s področja odpadkov, saj
so se spoznali z vsemi pomembnimi vidiki E-cikliranja.

VARSTVO OKOLJA

Mladina se je pogovarjala o zmanjševanju vpliva e-odpadkov in odpadnih
baterij na okolico in se učila pravilnega
ravnanja z njimi preko različnih tehnik:
izdelave plakata, sodelovanja v kvizu in
izmišljanja sloganov – stavkov, ki pozivajo potrošnike k E-cikliranju. Zamislili
so si naslednje:
– E-cikliraj in naravo filtriraj!
– E-cikliraj in profitiraj!
– E-cikliraj in s tem planet podpiraj!
Delavnico je v Ilirski Bistrici izvedla
družba ZEOS, d. o. o., v sodelovanju z
Zavodom Mladinska mreža MaMa v
okviru projekta LIFE Gospodarjenje z
e-odpadki s sloganom E-cikliraj. Moderatorji dogodka – Urša Dolinšek
(ZEOS, d. o. o.), Urban Krevl (Zavod
Mladinska Mreža MaMa) in Kaja Božič
( Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o.) – so bili dijakom v pomoč
pri izvedbi.
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Na dogodku so med drugim prišli do
zaključka, da bi jih k zmanjševanju pogostosti nakupa prepričale višje cene naprav in njihovo dolgotrajnejše delovanje
ter večje zavedanje o škodljivih učinkih
nepravilno odloženih odpadkov.

O projektu
V družbi ZEOS, d. o. o., so leta 2016
pričeli z izvajanjem petletnega ozaveščevalnega projekta na področju pravilnega ravnanja z e-odpadki in odpadnimi
baterijami z naslovom LIFE Gospodarjenje z e-odpadki in s sloganom E-cikliraj.
Projekt je sofinanciran s strani Evropske
komisije in Ministrstva za okolje in prostor
RS. V sklopu projekta vzpostavljajo potrošniku prijazno mrežo zbiranja e-odpadkov in odpadnih baterij s postavljanjem uličnih zbiralnikov na ekološke otoke in druge lokacije širom Slovenije ter
zelenih kotov v večje trgovske centre.

Za zbiranje teh odpadkov na podeželju
pa bodo izvajali mobilna zbiranja. Organizirajo več spremljevalnih aktivnosti, saj želijo občanom predstaviti nove
možnosti za oddajanje e-odpadkov in
odpadnih baterij in jih hkrati seznaniti,
zakaj je pravilna oddaja tovrstnih odpadkov pomembna za okolje.
Projekt omogočajo:
1. Sofinancerji
Evropska komisija, Ministrstvo za
okolje in prostor RS
2. Partnerji
a. Mladinske organizacije
Zavod Mladinska Mreža MaMa
b. Izvajalci lokalnih gospodarskih
javnih služb za ravnanje z odpadki
Lokalni: JP, Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o., KP Logatec, d. o. o.,
Publicus, d. o. o., Ljubljana
c. Občine
Lokalne: Ilirska Bistrica, Logatec,
Pivka, Postojna
č. Trgovci
Big Bang, d. o. o. / Gorenje gospodinjski aparati, d. d. / Mercator
Tehnika, Mercator, d. d. / MERKUR trgovina, d. d.
3. Ambasadorji
Zlatko E-ciklira: Zlatko in ulični jedec, Zlatko pri zelenem lakotniku
Mojca E-ciklira: Ulični jedec in Mojca, Zeleni lakotnik z Mojco
Tešky E-ciklira: Tešky pri uličnem
jedcu, Tešky pred zelenim lakotnikom
Javno podjetje Komunala
Ilirska Bistrica, d. o. o.
BISTRIŠKI ODMEVI – NOVEMBER 2018

INTERVJU Z INOVATORKO
NATAŠO FRANK
Domačinka Nataša Frank že tretje leto zapored osvaja otroke
s svojimi inovativnimi igračami, ki v otrocih spodbudijo željo po vedenju, ustvarjanju in učenju. S svojimi domiselnimi
igrali je osvojila številna priznanja in dokazala, da se da s
pravo idejo, vztrajnostjo in trdim delom doseči zastavljene
cilje. V nadaljevanju nam razkriva, kako se ji je porodila ideja
o ustvarjanju zanimivih igrač, kdo ji pri tem pomaga in kaj jo
žene naprej.
česa jim najbolj primanjkuje. Ugotovila sem, da otrokom v tej starosti
primanjkuje didaktičnih igrač oz. pripomočkov, ki bi jih skozi igro in na njim
zanimiv način popeljale in jim pomagale pri osvajanju novih pojmov in veščin.
Vse skupaj je izhajalo iz velike ljubezni
do mojega poklica, pridobljenega znanja, potreb otrok in mojega prostega časa.
Je to izključno vaše delo ali ste sodelovali s hčerjo Barbaro?
Pri zadnjih dveh didaktičnih pripomočkih oz. igračah mi je veliko pomagala hči
Barbara, ki je tudi soavtorica obeh. Jaz
sem se ukvarjala s samo idejo, jo zasnovala, šivala in napisala pravljico, Barbara
pa mi je bila v veliko pomoč pri oblikovanju in bila hkrati tudi dober kritik.
Moram reči, da sva se dobro ujeli in da
sva bili na koncu vedno obe zadovoljni,

čeprav si skozi celoten projekt velikokrat nisva bili enotni. Dobro pa sva obe
uporabili svoja pridobljena znanja in
svoja močna področja, ki jih imava radi.
Kako je nastajal Mišek Bami?
Po prvih dveh inovativnih didaktičnih
pripomočkih oz. igračah, sem veliko
premišljevala, česa bi se lahko lotila, da
bi bilo za otroke te starostne dobe zanimivo, obenem pa še uporabno in koristno. Nekako sem prišla do zaključka,
da bi bilo dobro, če bi se tokrat posvetila
osvajanju pojma različnih barv. Ko sem
se dokončno odločila, da bom svojo
idejo razvijala v tej smeri, sem že takoj
vedela, da bo celotna stvar govorila o
treh osnovnih barvah – rdeči, modri in
rumeni. Razmišljati sem začela, kakšen
naj bi bil ta didaktičen pripomoček,
ki bi moral biti vsekakor šivan, kajti to
je moje najboljše področje. Počasi iz
meseca v mesec, z veliko mero uporabe
strokovnega znanja in pridobljenih
izkušenj, z nešteto popravki in dodelavami se je moja ideja oblikovala. Približna zamisel je že bila v glavi. Bilo je potrebno napisati še pravljico in vse skupaj
povezati v celoto. Tako je nastal inovativen didaktični pripomoček – obleka in
pravljica.
Kakšne vrste igrača je Mišek Bami?
Mišek Bami je v bistvu didaktični pripomoček, ki skupaj z mojo pravljico pomaga najmlajšim otrokom pri osvajan-
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Kako ste prišli do tega, da boste oblikovali oz. ustvarili svojo igračo?
Vse življenje imam zelo rada otroke, in
sicer tiste najmlajše. Ravno zaradi tega
sem se po osnovni šoli odločila, da si
izberem šolo, ki me bo pripeljala do
poklica vzgojiteljice predšolskih otrok.
Šolo sem uspešno zaključila, vendar je
bil splet okoliščin tak, da sem ta poklic
opravljala le kratek čas in potem dolgih
18 let preživela v čisto drugi stroki. Srce
pa je vedno želelo tja, kjer mi je bilo vedno najlepše – med otroke. Leta 2013
sem z odločnim korakom zakorakala
med otroke. Zame se je takrat začelo
novo življenje. Oboževala sem otroke,
delo z njim, in jim želela pričarati veliko lepih trenutkov. Z opazovanjem in
z znanjem, ki sem si ga pridobila skozi
šolanje, sem skušala ugotoviti, kaj otroci
v predšolski dobi najbolj potrebujejo in
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ju novih pojmov – treh osnovnih barv.
Sestavljen je iz obleke, ki je novost na
našem kakor tudi na tujem trgu, saj česa
podobnega še nisem zasledila in je ideja
popolnoma moja. Obleka je sestavljena
iz štirih »strani« in vsaka stran je scena
pravljice o zvedavem mišku Bamiju. Na
vsaki je predstavljena ena od osnovnih
barv, »strani« pa se obračajo čez glavo. V bistvu preko obleke in s pomočjo
ročne lutke miška, ki spreminja barvo,
pripovedujem pravljico, ki sem jo v povezavi s tem sama napisala.
Za katero starost je primerna vaša
igrača?
Sprva je bila igrača oz. didaktični pripomoček namenjen otrokom od 2. leta starosti, potem pa sem s pomočjo strokovnih delavk, katerim je bil pripomoček in
pravljica predstavljena, ugotovila, da je
primeren tudi za 1. in 2. razred devetletke, kar je bilo potrjeno tudi na do sedaj
izvedenih predstavah.
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Kaj želite sporočiti otrokom s to igračo? Kako jim vaša igrača pomaga pri
učenju?
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Predvsem je bila moja največja želja, da
otrokom pomagam h kvalitetnejšemu
in varnemu učenju skozi igro ob poslušanju pravljice s pomočjo ročne lutke,
ki je eden od najzanimivejših in najprivlačnejših pripomočkov za otroke v tej
starosti. Otrok se v tej starosti popolnoma vživi v dogajanje, ki ga »vodi« ročna
lutka. Tako otroci na zanimiv način in
nehote osvajajo nove pojme, kar je tudi
bil moj cilj.

Po končani pravljici imajo otroci možnost znanje o barvah s svojo aktivnostjo
še utrditi. Obleko – pravljico – obrnem
in na treh novih »straneh« otroci aktivno sodelujejo pri reševanju nalog,
kjer morajo uporabiti svoje znanje o
predstavljenih barvah. Tako lahko pridobimo povratno informacijo, če so
otroci osvojili nove pojme. Za konec pa
starejši otroci dobijo tudi delovni list, ki
je povezan z vsebino pravljice in vsebuje
grafo-motorične vaje.
Kako Miška Bamija približate otrokom?
Mišek Bami je bil sprva zamišljen kot didaktični pripomoček, ki naj bi ga uporabljali v našem vrtcu kot pripomoček za
lažje osvajanje barv in utrjevanje le-teh.
Kasneje se je izkazalo, da je to pripomoček, ki bi ga lahko skupaj s pravljico lahko ponudila še ostalim vrtcem in šolam
kot samostojno predstavo. Vrtci bi jo zaradi njene strokovnosti in inovativnosti
lahko vključili v ponudbo abonmajskih
predstav. Predstava (didaktični pripomoček s pravljico) je bila ocenjena kot
zelo kvalitetna in strokovno dovršena,
predvsem pa primerna in poučna za
otroke tudi s strani strokovnih delavcev
– ravnateljev vrtcev. Novembra sem bila
gostja Srečanja ravnateljev vrtcev Slovenije v Portorožu, kjer sem didaktični
pripomoček s pravljico tudi predstavila
in bila deležna tudi pohvale z Ministrstva za šolstvo.
Na povabila nekaterih vrtcev v naši in
tudi v drugih občinah sem imela že kar
nekaj predstav. Moram povedati, da
so bile vse moje predstave tako s stra-

ni otrok kakor tudi s strani strokovnih
delavcev zelo dobro sprejete. Presegle
so vsa moja pričakovanja in neskončno
sem srečna, ker lahko vsem tem otrokom pričaram čarobne trenutke; na
njihove obraze zvabim zadovoljstvo in
ko vidim, da v njihovih očeh zažarijo
iskrice. Ni lepšega trenutka, ko vidiš, da
otroci stojijo pred tabo in te z odprtimi
usti gledajo, poslušajo in sledijo prav
vsaki vragoliji in neumnosti, ki jo naredi mišek Bami. Mišek Bami je postal del
mene in ko si oblečem obleko, nadenem
na prst malega miška Bamija in stopim
pred otroke, postanem neskončno srečen človek in ni besede, s katero bi lahko
opisala ta občutek.
Kaj moramo kot družba ponuditi otroku? Kaj ga moramo kot odrasli naučiti? Kaj se vam zdi najpomembnejše?
Mislim, da mora otrok najprej začutiti,
da je povsod varen, da smo mu vedno
pripravljeni prisluhniti in da smo vedno
sposobni pri vsakem otroku najti nekaj,
kar je pri njem dobro, pozitivno. Nikoli naj nam ne bo težko pohvaliti nekaj,
kar je naredil dobro, pa čeprav je za nas
nekaj čisto samoumevnega. Naredimo
ga pomembnega, vendar imejmo tudi
pri tem mero, kajti preveč hvale tudi ni
dobro. Predvsem ga naučimo ljubezni
– ljubezni do samega sebe in do drugih.
Pomagajmo mu, da bo znal sprejemati poraze in neuspehe; nagradimo pa
ga za dobra dela in uspehe, vendar ne
materialno. Včasih sta dovolj že topel
objem in prijazna beseda. Sedaj, ko se
bliža čas obdarovanj, vam svetujem, da
ni čar v veliki količini daril, ampak je čar
v količini časa, ki ga namenite otroku.
Še tako dobra in draga igrača se uniči
in konča v košari. Čas, ki ga namenite
otroku, ostane za vedno z lepimi spomini nanj. Otroci vam bodo hvaležni, če
si boste kdaj vzeli čas in tudi vi za nekaj
časa postali otrok. Čofotajte po lužah,
hodite po blatu, brcajte po suhem listju
… Lepo je.
Katere nagrade ste že osvojili s svojimi
inovacijami? Katero priznanje vam je
najljubše in kaj vam pomeni nagrada?
Z didaktičnim pripomočkom in s svojo
pravljico sem bila nagrajena s priznanBISTRIŠKI ODMEVI – NOVEMBER 2018

trmo in vztrajnostjo tudi dosegla. Rada
bi izdala pravljico MIŠEK BAMI in jo
ponudila otrokom tudi v knjižni obliki.
Nameravate pridobiti investitorje, ki bi
vložili sredstva v vašo idejo in bi nekoč
mogoče lahko tudi zaživela na trgovskih policah?

Moja pot idej se je začela leta 2015, ko
sem skupaj s sodelavko Sonjo Semenič
osvojila 3. mesto na natečaju »Moja ideja – nova igrača«, ki ga je razpisal Vrtec
Postojna, in sicer z IGRALNIM PREDPASNIKOM. Naslednje leto sva na tem
istem natečaju »Moja ideja – nova igrača« s hčerjo Barbaro dosegli 3. mesto
z igračo HIŠICA »TO ZMOREM«.
Leta 2016 sva bili s sodelavko nagrajeni pri Gospodarski zbornici Slovenije z
bronastim priznanjem za inovativnost.
Leta 2017 sva z Barbaro dobili bronasto
priznanje za inovativnost pri Gospodarski zbornici Slovenije in ravno tako tudi
leta 2017 priznanje za inovativnost pri
GZS.
Težko bi se odločila, katero priznanje
mi je najljubše. Vsa so mi pomembna in
vsa mi potrjujejo, da sem na pravi poti.
Mogoče bi pa vseeno poudarila, da mi
je priznanje Inovativne Postojne 2018
nekako prineslo največ in mi mogoče
pomeni tudi več kot ostala. Predvsem
mi bo pomagalo pri dosegu zame visoko
zastavljenega cilja in ravno s pomočjo
Zavoda znanje in Inovativne Postojne
mi je uspelo, da ta inovacija ne bo končala v omari, ampak bo razveseljevala
številne otroke po vrtcih v bližnji in
daljni okolici. Njim gre vsa zahvala, da
so verjeli vame in v moj »produkt«, me
izbrali in mi omogočili prvo učenje marBISTRIŠKI ODMEVI – NOVEMBER 2018

ketinga in mi nudili pomoč na moji novi
poti »podjetništva«.
Kako so vam pomagali na RRA Zeleni
kras in česa vas je naučila vaša mentorica dr. Jana Nadoh Bergoč?
Med vsemi prispelimi prijavami na Inovativno Postojno 2018 sem morala s
svojo predstavitvijo komisijo prepričati,
da si zaslužim priti med najboljše. S tem
sem dobila ure mentorstva pri mentorici Jani Nadoh Bergoč. Z njenimi napotki, usmeritvami in pomočjo, predvsem
pa s svojim trdim delom, trmo in vztrajnostjo sem dosegla to, da imam za seboj
kar nekaj predstav po vrtcih in šolah,
rezervirane pa imam tudi že termine za
naprej. Mentorica me je ves čas vodila; mi dajala naloge; me učila trženja,
osnov promocije; velikokrat pa tudi bodrila in spodbujala, da nisem odnehala.
Skratka bila mi je v veliko pomoč. RRA
Zeleni kras pa je bil preko mentorice
Jane vključen v projekt Inovativna Postojna. Poudariti moram tudi, da me pri
mojem delu podpirajo in mi pomagajo
tudi moji nadrejeni v Vrtcu Postojna, za
kar se jim iskreno zahvaljujem.
Imate še kakšen neosvojen cilj s to igračo?
Večino zastavljenih ciljev sem že dosegla in upam, da bom v prihodnje imela
čim več predstav po različnih krajih v
Sloveniji in da bo mišek Bami razveselil
še veliko otrok. Zagotovo pa mi ostaja
še najvišji cilj, ki sem si ga zadala in zagotovo vem, da ga bom s trdim delom,

Boste ustvarili še kakšno zanimivo inovacijo v prihodnosti? Že obstaja kakšna zanimiva zamisel?
Kljub temu da imam kup drugih obveznosti, pa strmo in dolgo pot do dosega
končnega cilja, mi moje sive celice ne
dajo miru in skozi moje možgane nenehno švigajo strele. Rada sanjarim in
v mojem bloku že nastajajo prve skice
nove ideje. Kdaj bo zagledala luč sveta,
vam pa ne znam točno povedati.
Za konec nam zaupajte, kako se počutite, ko delite svoje znanje malim nadobudnežem? Je to vaše poslanstvo?
Po poklicu sem vzgojiteljica predšolskih
otrok, zaposlena pa sem v Vrtcu Postojna. Za ta poklic sem se odločila zaradi
velike ljubezni do otrok, predvsem pa
zaradi dela z njimi. Že kot majhna deklica sem rada pazila na otroke, kasneje
sem to nadaljevala in na koncu osnovne
šole ugotovila, da bi bil to moj poklic.
Veliko let sem s težavo gledala otroke iz
vrtca, ki so hodili mimo mojega okna.
Jokala sem, ker sem vedela, da je to edina stvar, ki bi jo res opravljala z največjim veseljem. Velikokrat sem naletela
na zaprta vrata. Danes sem najsrečnejši
človek. Otroci so mi poklonili novo življenje. Dovolijo mi, da jih »cartam« in
verjemite, da je to najlepša melodija za
dušo in srce.
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jem za inovacijo 2018 pri Gospodarski
zbornici Slovenije, pri Inovativni Postojni 2018 pa sem dobila 1. nagrado za
NAJ IDEJO.

Trenutno o tem ne razmišljam, saj sem
si inovativni didaktični pripomoček
skupaj s pravljico in ročno lutko miškom zaščitila pri Uradu za intelektualno lastnino in kopije niso dovoljene –
model je zaščiten. Zadovoljna sem, da
lahko sama predstavljam svoje delo, pri
tem uživam in razveseljujem še druge.
Mogoče pa bom razmislila, če bi pridobila investitorje, ki bi bili pripravljeni
vložiti sredstva v moji prejšnji ideji in ju
plasirati na trg.
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Z OBNOVO ŽUPNIJSKE CERKVE
SV. PETRA V TRNOVEM
OHRANJAMO KULTURNO
DEDIŠČINO TONETA KRALJA

ODMEVI IZ NAŠIH KRAJEV

Vsakomur, ki se samo vozi skozi Ilirsko
Bistrico, pogled zagotovo obstane na
cerkvi sv. Petra, ki stoji na vrhu razglednega griča nad Trnovim in nudi lep pogled na mesto z bližnjo okolico. Sezidana je bila v 17. stoletju in njena najstarejša letnica 1646 je vidna na portalu
zakristije. Notranjost cerkve odlikujejo:
gotski prezbiterij, slika svetega Petra, kamniti oltarji v slogu kraškega baroka in
raven strop s poslikavami, ki so delo Toneta Kralja (1900–1975) – slovenskega slikarja, kiparja in grafika. Župnijska cerkev je tudi spomenik naše kulture
in je ena izmed najstarejših zgradb v
našem kraju ter daje pečat zgodovinski
preteklosti. Tu so se skozi stoletja zbirali
naši predniki pri molitvi in praznovanjih. Tu so podoživljali svoj odnos do
Boga in svoje domovine. Od tu so jih
in jih še vedno pospremimo k večnemu
počitku, zato ne bi smelo biti nobenega,
ki bi mu ne bilo mar, kakšna je usoda te
naše hiše.
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Stanje
Prav zaradi pripovednosti poslikav predstavlja sakralna dediščina na Bistriškem
pomemben del širše slovenske kulturne
dediščine, ki pa jo žal že najeda zob časa.
Velika obnova cerkve sv. Petra je bila
med leti 1960 in 1965, ko so dvignili
strop in na novo poslikali ter pobarvali
notranjost cerkve. Leta 1993 je bila prekrita še streha cerkve. Od tedaj večjih
vzdrževalnih del ni bilo, kar se sedaj že
močno kaže v notranjosti cerkve. Vsak,
ki vstopi v župnijsko cerkev sv. Petra,
najprej opazi obledelo barvo ometov, ki
na več krajih celo razpadajo zaradi vlage.
Poleg ometov so poškodovane tudi slike
v prezbiteriju in v stranskih kapelah, ki
jih je potrebno očistiti, po potrebi restavrirati, zaščititi in primerno pritrditi na
stene. Orgle, ki so bile leta 1953 pripeljane iz bombardirane cerkve v Pulju, so
bile večkrat poškodovane zaradi strele
in lahko vsak čas odpovejo (od 32-ih re-

gistrov jih je uporabnih le še 9). Mojstri,
ki so jih v zadnjih 20-ih letih popravljali, so lahko le še odklapljali posamezne
dele. Potrebne so temeljite obnove. Električna napeljava, posledično tudi razsvetljava v cerkvi, je dotrajana (stara 60
let) in ne dosega današnjih varnostnih
standardov.

Pobuda in načrti
Župnijski gospodarski svet je na začetku
lanskega leta dal pobudo za popravila
v cerkvi (zlasti barvanje notranjosti
cerkve). Ob načrtovanju in pogovorih z
različnimi strokovnjaki in predstavniki
Zavoda za varstvo kulturne dediščine iz
Nove Gorice se je pokazalo, da je k obnovi treba pristopiti širše, in sicer da se
odpravi vlaga; ohrani dediščina Toneta
Kralja in uredi elektrika. Ob kričeči potrebi po popravilu orgel in dejstvu, da bi
jih za popravilo morali demontirati, se
je pokazala smiselnost in nujnost hkratne obnove.
Načrtovana so naslednja dela:
– sanacija vlage v zidovih z injiciranjem
južne stene do višine enega metra, z
notranjimi hidrofobnimi ometi, z zatesnitvijo stika južne stene in nagrobnikov, s krpanjem ometa na zunanji
strani južne stene, z ureditvijo odvodnjavanja (strešni odtoki), z zamenjavo dotrajanih oken ter s čiščenjem in
zatesnitvijo ostalih oken;
– obnova slik Toneta Kralja v prezbiteriju in stranskih kapelah ter čiščenje
stropne poslikave v prezbiteriju in
stranskih kapelah;
– obnova barvanja sten ladje, prezbiterija in stranskih kapel, ki so obarvane
po načrtu Toneta Kralja;
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– obnova električne napeljave in osvetlitve cerkve ter
– obnova orgel.
Ocenjena vrednost naštetih vzdrževalnih del znaša okoli 250.000 evrov. V
nedeljo, 11. 3. 2018, smo odrasli verniki
z glasovanjem izrazili pripravljenost za
pokritje stroškov obnove. Glasovanja se
je udeležilo 509 odraslih in velika večina (92 %) je izrazila pripravljenost, da
prispeva svoj finančni delež. Na podlagi tega glasovanja je župnijski gospodarski svet sprejel odločitev, da se
izvede načrtovana obnova župnijske
cerkve. Načrtujemo, da bi z deli začeli
v maju 2019.

Povabilo

Podatki za nakazilo:
ŽUPNIJA ILIRSKA BISTRICA,
JURČIČEVA ULICA 29, 6250
ILIRSKA BISTRICA
Koda namena: CHAR
Namen: DAR ZA OBNOVO
SV. PETRA
TRR: SI56 1010 0005 6636 840
BIC: BAKOSI2X
Sklic: SI99
Svoj dar lahko oddate tudi osebno po
maši, v župnišču ali v zato namenjene
skrinjice.

Ob tej priložnosti želimo oživiti tudi
akcijo NAMESTO CVETJA OB POGREBU ZA DOBRE NAMENE. Eden
od namenov te pobude je lahko tudi darovanje za obnovo župnijske cerkve. V
mrliški vežici že obstaja nabiralnik, ki
je namenjen za take primere, željo pa je
potrebno omeniti mrliški službi ob najavi pogreba.
Čeprav se včasih zdi, da so naše cerkve
vse bolj prazne in se ljudje odtujujejo
od verske in kulturne dediščine svojih
prednikov, se resnična skrb za njeno
ohranitev pokaže, ko je treba stopiti
skupaj in poskrbeti, da ne izpuhti v prah
in pepel. Tudi mi imamo svoj kraj radi,
zato tega ne bomo dopustili. Hvala za
vašo pripravljenost in zaupanje: »SKUPAJ ZMOREMO!«
Pripravljalni odbor

ODMEVI IZ NAŠIH KRAJEV

Denar, ki ga redno dobi župnija z miloščino in drugimi darovi, je namenjen
tekočemu življenju župnije in njenim

dejavnostim ter manjšemu vzdrževanju
in obnovam. Večino sredstev za obnovo
moramo tako pokriti z namenskimi darovi vernikov in drugih ljudi, ki so pripravljeni prispevati svoj dar. Ker je cerkev registrirana kot kulturni spomenik,
bomo iskali tudi pomoč od lokalne skupnosti (občine) in Ministrstva za kulturo ter se prijavili na aktualne razpise.
Danes se s prošnjo za vaš prispevek
obračamo na vse, ki vam je mar za
lepoto in kulturo kraja, v katerem
živimo. Stopimo skupaj in naredimo
nekaj dobrega. Kakor je bilo na rodovih pred nami, je danes odgovornost
na nas. Z našo solidarno konkretno
finančno pripravljenostjo lahko gremo naprej.
Svoj dar lahko nakažete na poseben
transakcijski račun, odprt pri Intesa
Sanpaolo bank (Banka Koper), ki je namenjen samo sredstvom za obnovo.
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PETDESET LET
ORGANIZIRANEGA IGRANJA
BRIDŽA V ILIRSKI BISTRICI
V Ilirski Bistrici poznamo to plemenito igro s kartami že več kot petdeset let. Prav gotovo smo bili med prvimi igralci v bivši Jugoslaviji.
Sprva smo bridž igrali za zabavo, a leta 1968 smo spoznali, da gre pri tej
igri tudi za tekmovalni šport ‒ podobno kot pri šahu.

V Ilirski Bistrici bomo v počastitev jubileja – petdeset let bridža – organizirali
odprto prvenstvo Ilirske Bistrice. Turnir
bo v Gostilni pri Matetu v torek, 18. decembra, s pričetkom ob 17. uri. Udeležbo so potrdili igralci iz Postojne, Sežane,
Ljubljane, Reke, Obale in domačini. Pri
organizaciji računamo na tehnično pomoč kluba iz Postojne, ki razpolaga z rekviziti in računalniškim programom za
vodenje turnirja. Sponzor tekmovanja
bo gostitelj Simon Urbančič. Igralci domačega kluba vabijo v svoje vrste nove
člane, za katere so pripravljeni organizirati začetne tečaje te plemenite igre.
Za Bridž klub Ilirska Bistrica
Dimitrij Grlj

ODMEVI IZ NAŠIH KRAJEV

Za podrobnosti tekmovalnega športa
smo izvedeli na Bridge zvezi Slovenije.
Istega leta smo ustanovili svoj klub. To
je bil prvi klub na Primorskem in tretji v
Sloveniji. Iz zapisnika ustanovnega zbora je razvidno, da se ga je udeležilo 12
igralcev. Vse napotke glede tekmovalnega bridža sta nam posredovala gosta
iz Ljubljane: takratni predsednik Bridge
zveze Slovenije Milan Ivanuš in njegov
soigralec Vlado Uglješič. Prvi predsednik našega kluba je bil bistriški kulturni
zanesenjak Aleksander Ličan.
Igra je po svetu zelo razširjena. Tudi
pri nas v Sloveniji dobiva vedno več
privržencev. Registriranih je 12 klubov,

veliko pa je tudi igralcev, ki niso člani
Bridge zveze Slovenije. Prvotni naziv igre
»bridge« je tudi v slovenskem pravopisu preimenovan v geslo »bridž«. Klubi
se vključujejo po zgledu športnih panog
v večje asociacije, ki organizirajo parska
in ekipna tekmovanja na vseh nivojih
do evropskega, svetovnega in olimpijskega tekmovanja. V nekaterih državah
je ta igra vključena kot izbirni predmet
na šolah. Podobno kot pri šahu obstaja
tudi za učenje bridža veliko literature. V
zadnjem času je igra zelo popularna tudi
prek interneta, kjer prirejajo razne turnirje. Na spletu lahko v živo spremljamo
najprestižnejša državna in meddržavna
tekmovanja.
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VEČGENERACIJSKI CENTER DOM NA VIDMU –
MOŽNOST IN PRILOŽNOST

Zakorakali smo v najlepši mesec v letu, v praznični december.
Zadišalo je po cimetu, klinčkih, medenjakih, pomarančah in
še čem. Polni prijetnih pričakovanj, ki so v večini povezana z
dobrimi decembrskimi možmi, smo bolj odprti za dobro in
solidarnost ter si takšni lažje stečemo v objem in si stisnemo
roko, zato izkoristimo sleherni trenutek decembra za delovanje in sodelovanje v skupno dobro. V Večgeneracijskem centru
Dom na Vidmu bo ves december praznično vzdušje in veseli
bomo, če ga bomo lahko delili z vami.
Vsi zaposleni v Večgeneracijskem centru Dom na Vidmu vam ob
skorajšnjem vstopu v novo leto želimo vse dobro, predvsem pa
zdravja in medsebojnega razumevanja.
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v iztekajočem
letu na kakršenkoli način promagali pri uresničitvi naših ciljev oziroma pri izvedbi številnih delavnic. Zavedamo se, da ste nam posvetili svoj čas in nam tako podarili del sebe. Hvala za plemenitost!

DEJAVNOSTI V MESECU DECEMBRU 2018
VSAK PONEDELJEK
8.00–9.00
v VGC Dom na Vidmu

BANKA NEFORMALNE POMOČI, predstavitev in pomoč pri uporabi storitev
banke, izvajalec Danijel Beletič

9.00–10.00
izpred Kresničke, Prešernova
25 a

HOJA ZA ZDRAVJE, kontaktna oseba
Jerica Strle, tel. št. 041 484 937

17.00–18.00 in 18.00–19.00
v VGC Dom na Vidmu

SREČEVANJE ZDRAVLJENIH ALKOHOLIKOV, poteka v dveh skupinah, prijave
na tel. št. 015 683 040, Jasmin Tomažič

9.00–10.30
v VGC Domu na Vidmu

NADGRADIMO SVOJE ZNANJE, tečaj
slovenščine za tujce, izvajalka Romana
Morano, kontakt 05 71 45 022 v dopoldanskem času.

14.00–17.00
v VGC Dom na Vidmu

SVETOVALNICA ZA OSEBE S TEŽAVAMI
Z ODVISNOSTJO, svetovanje, informiranje in motiviranje, prijave na tel. št.: 040
683 015, Jasmin Tomažič

VSAKO SREDO
9.00–11.00
v VGC Dom na Vidmu

16.00–17.30
na OŠ Antona Žnideršiča
VSAKO PRVO SREDO
V MESECU
od 18.00 dalje

USTVARJALNE DELAVNICE za vse
generacije (pletenje, kvačkanje, izdelava
adventnih venčkov …), kontaktna oseba
Jerica Strle, tel. št. 041 484 937
RAČUNALNIŠKI TEČAJI, izvajalec Marjan Uljančič, prijave na 05 71 45 022 v
dopoldanskem času
MEDITACIJE IN ENERGIJSKE TERAPIJE,
dodatne informacije na tel. št. 031 781
461, Martina Zorza, zaželen prostovoljni
prispevek

ČETRTEK
6. 12., 13. 12. in 20. 12. 2018 HARMONIJA DUŠE – center za duhovno
od 18.00 dalje
rast in zdravljenje z ljubeznijo – izvajalka
v VGC Domu na Vidmu
Dorijana Kovačič, dodatne informacije na tel. št. 199 330 031, zaželen
prosotovoljni prispevek
VSAK ČETRTEK
10.00–11.00
v VGC Dom na Vidmu

RAČUNALNIŠKI TEČAJ ZA ZAČETNIKE
(delo z dvema tečajnikoma), predhodni
dogovor z Jerico Strle na tel. št. 041 484
937

VSAK ČETRTI ČETRTEK V
MESECU
od 13.00 dalje
v VGC Domu na Vidmu

DRUŠTVO INCA, informacije o vsebini
in delovanju društva na tel. št. 05 62 73
824, Diana Peloza ali drustvo.inca-oso@
siol.net

VSAK PETEK
9.00–12.00
v VGC Dom na Vidmu

SVETOVALNICA ZA OSEBE S TEŽAVAMI
Z ODVISNOSTJO, svetovanje, informiranje in motiviranje, prijave na tel. št. 040
683 015, Jasmin Tomažič

19.00–22.00
v VGC Dom na Vidmu

ACCESS BARS IZMENJAVE, facilitatorji
in praktiki,
kontakt 05 71 45 022 v dopoldanskem
času

17. 12. 2018
9.00–10.00
v VGC Dom na Vidmu

DELAVNICA TAPKANJA PO EFT METODI, izvajalka Darija Adam

od 15.30 dalje
po predhodnem dogovoru z
izvajalcem
v VGC Dom na Vidmu

ENERGETSKO SVETOVANJE ZA OBČANE, energetski svetovalec, Lucjan Batista,
prijave na tel. št. 05 71 12 300 ali na 05
71 41 361

SEZONSKO, LOKALNO, kuhanje in peka,
kontaktna oseba Jerica Strle, tel. št. 041
484 937

VSAK TRETJI PETEK
8.00–9.00
v VGC Dom na Vidmu

SVETOVALNO SREDIŠČE ZA INFORMIRANJE ODRASLIH, Ljudska univerza
Ilirska Bistrica

VSAK TOREK
9.00–10.30
na Kresnički, Prešernova 25 a
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SOCIALNO VARSTVO IN ZDRAVJE

Večgeneracijski center Dom na Vidmu je tudi v novembru
ponujal bogate vsebine. Izpostaviti velja udarne dogodke, ki
so nas v veliki meri nagovarjali k temu, da ni nikoli prepozno
za kakršnokoli spremembo, da pa so za to potrebni pogum,
močna volja in vztrajnost.
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Vsi programi VGC-ja so brezplačni, zato bi jih bilo škoda zamuditi. Cilji VGC-ja so: informiranost, socialna vključenost, znanje
in aktivacija. Prisrčno vabljeni, da damo življenju več radovednosti, pestrosti, razigranosti, smeha in vedrine; da spletemo trdnejše socialne mreže; da si delimo znanje in izkušnje. Skupaj smo
močnejši, ustvarjalnejši in uspešnejši!

SOCIALNO VARSTVO IN ZDRAVJE

PREDSTAVITEV UDARNIH DOGODKOV V DECEMBRU
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1. PRAZNIČNI ARANŽMA: USTVARJALNA DELAVNICA ZA VSE GENERACIJE
Torek, 4. 12. 2018, ob 18.00
v VGC Točka moči Dom na Vidmu
Izvajalka aktivnosti bo ga. Jerica Strle.
2. NAUK DR. GRIGORJA GRABOVOJA
Torek in sreda, 6. in 7. 12. 2018, od 17.00 do 20.00 na OŠ
Antona Žnideršiča
Torek in sreda, 13. in 14. 12. 2018, od 17.00 do 20.00 na
OŠ Antona Žnideršiča
Nauk o rešitvi in harmoničnem razvoju nam v prvem delu
govori o rešitvi človeka in sveta v katerikoli situaciji. V drugem delu Harmoničen razvoj je govora o večnem razvoju
človeka in sveta.
Grigori Grabovoi nam na znanstven način v izrazito praktično naravnanem nauku razlaga duhovna znanja. Rezultati so:
zdravje, blagostanje, harmonični dogodki, pomladitev …
Pri tem uporabljamo različne tehnike: številčne nize, delo z
geometrijskimi liki, tehnike z besedami, barvami, svetlobo
itd. Vse tehnike delamo s koncentracijo naše lastne misli.
Vsebina seminarja OSNOVE:
– stvarjenje zunanje resničnosti, elementi zunanje resničnosti,
– človekove strukture: duša, duh, zavest in fizično telo,
– poustvarjanje fizične resničnosti preko človekovih struktur, hitrost poustvarjanja fizične resničnosti,
– zakon povezanosti informacije,
– kaj je upravljanje; kako izvajamo tehnike,
– kako upravljamo z dogodki v našem življenju,
– upravljajoča jasnovidnost in upravljajoče napovedovanje.
UPORABA TEHNIK:
– delo s številčnimi nizi, z geometrijskimi liki, kombiniranimi tehnikami, upravljanje z besedami, makro rešitev,
– tehnike za zaščito.
Predavateljica je Rafaela Žejn, podpisnica podlicenčne pogodbe za izvedbo seminarjev po avtorskih delih dr. Grigorija
Grabovoja.
Seminar je brezplačen. Zaželeni so prostovoljni prispevki.
Prijave in informacije sprejemam na GSM: 070 684 554 ali na
mail: zejn.rafaela@gmail.com.
3. NIČ NI TAKO, KOT SE ZDI
Sreda, 12. 12. 2018, ob 18.00 v VGC Točka moči Dom na
Vidmu
Na delavnici nam bo ga. Darja Ratoša skušala povezati zavest,
prepričanje in vrednost. Kombinacija vseh treh skupaj nam
kroji vse, kar počnemo, naše odločitve in dojemanje našega
okolja. Pogosto nam jemlje pogum, da bi poskusili nekaj novega ali videli novo priložnosti za nas. Poudarjen bo pomen
zavedanja te kombinacije in njenega vpliva na nas, saj jo le
tako lahko premagamo.
V nadaljevanju bomo spoznali, kako se naši možgani igrajo z
nami in ustvarjajo čutne izkušnje telesa. Sledila bo meditacija
za spreminjanje prepričanj.
Izvajalka aktivnosti bo ga. Darja Ratoša.

4. DELAVNICA TAPKANJA – odtapkajmo strah pred komunikacijo z drugimi
Ponedeljek, 17. 12. 2018, ob 9.00 v VGC Točka moči
Dom na Vidmu
Ljudje smo družabna bitja, ki večkrat dnevno preko različnih
vrst komunikacije vstopamo v odnose z drugimi. Pri tem nas
ovira:
– nezaupanje v svoje sposobnosti komunikacije,
– sprašujemo se, ali bomo razumljeni, sprejeti,
– bojimo se obsojanja s strani drugih …
Na delavnici bomo premagovali naštete strahove; si povrnili
samozavest in v pogovore z drugimi vstopali neobremenjeno
in sproščeno.
Z nami bo ga. Darija Abram.
5. IZDELAVA NOVOLETNIH OKRASKOV IN ORNAMENTOV
Sreda, 19. 12. 2018, ob 18.00 v VGC Točka moči Dom na
Vidmu
Bliža se božično-novoletni čas in s tem čas okraševanja drevesc ter obdarovanja najbližjih. Sprostimo svojo domišljijo
in dom okrasimo z okraski, narejenimi z lastnim trudom in
znanjem. Med drugim bomo izdelovali tudi darilne škatlice
za majhne pozornosti. Delavnica je namenjena vsem generacijam – od najmlajših do najstarejših.
Otroci lahko s sabo prinesejo tudi čarovniški prah. V kolikor
ga nimajo doma, bomo poskušali z ustvarjalnim delom dvigniti prah kar s tal in si zaželeli izpolnitev najlepših želja v novem letu.
Naj se prednovoletni ringa raja prične!
Z vami bo Erik Dovgan.
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ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA

V Zdravstvenem domu Ilirska Bistrica
opažamo, da je med pacienti še vedno
nekaj nejasnosti glede pravice do bolniškega staleža in dolžnosti pacienta v
času, ko mu je odobren bolniški stalež.
Ob tem bi radi opozorili, da stalež ni
nekaj, kar pacientu pripada ali si vzame.
Pomembna je odločitev zdravnika, da
bo stalež pomembno prispeval k boljšemu in hitrejšemu okrevanju bolnika,
preprečil morebitne zaplete ali širjenje
bolezni.
V nadaljevanju podajamo odlomek iz
Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki določajo ravnanje zavarovanca
v času bolniškega staleža.

PRAVILA OBVEZNEGA
ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
232. člen
Zadržanost zavarovanca od dela nastopi
z dnem, ko osebni zdravnik na podlagi pregleda ugotovi, da začasno ni
sposoben opravljati svojega dela zaradi
bolezni ali poškodbe oziroma z dnem,
ko ugotovi potrebo po negi ožjega družinskega člana oziroma drugi razlog za
zadržanost od dela iz prejšnjega člena.
Osebni zdravnik lahko le izjemoma
oceni zavarovančevo začasno zadržanost od dela za nazaj, vendar največ za
3 dni od dneva, ko se je zavarovanec
zglasil pri njem, razen če osebni zdravnik zaradi praznikov ni bil dosegljiv v
tem času.
Če je bil zavarovanec v bolnišnici ali če
je zbolel v tujini in v drugih utemeljenih primerih, ko ni mogel do osebnega
zdravnika oziroma mu ni mogel sporočiti razlogov za zadržanost, imenovani
zdravnik ali zdravstvena komisija oceni
odsotnost, daljšo od 3 dni.
233. člen
Osebni zdravnik ali imenovani zdravnik
ali zdravstvena komisija opredeli začasno zadržanost od dela z datumom njenega začetka in zaključka.
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Osebni zdravnik ali imenovani zdravnik
ali zdravstvena komisija morata zavarovancu dati navodila o ravnanju v času
zadržanosti od dela (režim življenja,
strogo ležanje, počitek, sprehodi ...). V
času zadržanosti od dela zaradi bolezni,
poškodbe ali nege mora zavarovanec,
ki se zdravi doma, v času takšne zadržanosti biti na svojem domu. Odsotnost z doma je možna ob odhodu
na zdravniški pregled, terapijo oziroma
v primerih, ko odsotnost ne vpliva negativno na potek zdravljenja oziroma
če zdravnik ali imenovani zdravnik ali
zdravstvena komisija to odredita ali
dovolita. Za odhod izven kraja bivanja
je vedno potrebna odobritev osebnega
zdravnika. V primerih kršenja navodil
mora imenovani zdravnik ali zdravstvena komisija pozvati zavarovano osebo
na sejo senata in ugotoviti, ali so še podani razlogi za začasno nezmožnost za
delo.

PRAVICA DO PREVOZA Z
REŠEVALNIM VOZILOM
(Povzetek Navodil za uveljavljenje
pravice zavarovanih oseb do prevoza
z reševalnimi in drugimi vozili v obveznem zdravstvenem zavarovanju, 22.
10. 2018)
Zavarovanim osebam je v obveznem
zavarovanju zagotovljena pravica do reševalnega prevoza, kadar iz zdravstvenih
razlogov ni mogoče opraviti prevoza z
javnim prevoznim sredstvom ali z osebnim avtomobilom.
Reševalni prevoz ni pravica iz obveznega zavarovanja, če gre za reševalni prevoz:
– ki ga naroči zavarovana oseba sama,
njeni svojci oziroma kdo drug v njenem imenu; zdravnik, ki je zavarovano osebo po opravljenem reševalnem
prevozu prevzel v zdravljenje, pa ni
ugotovil, da je bil reševalni prevoz
nujen. Če pa je zdravnik ugotovil
nujnost reševalnega prevoza, izda

–

–

–

–

–
–

zavarovani osebi o tem potrdilo, na
podlagi katerega lahko zavarovana
oseba zahteva povračilo stroškov tega
prevoza pri Zavodu;
v zdravstveni zavod oziroma k zdravniku zaradi storitev ugotavljanja
zdravstvenega stanja, ki jih zavarovana oseba uveljavlja zaradi zahtev
ali predpisov na drugih področjih ali
pri drugih organih (pri zavarovalnicah, sodiščih, v kazenskem postopku
ipd.);
na pregled k invalidski komisiji Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije;
od prebivališča zavarovane osebe v
socialnovarstveni zavod ali obratno
ali iz enega socialnovarstvenega zavoda v drugi socialnovarstveni zavod;
na zdraviliško zdravljenje ali z njega,
ko ne gre za zdraviliško zdravljenje,
na katero bi zavarovano osebo z odločbo napotil imenovani zdravnik ali
zdravstvena komisija Zavoda;
na obnovitveno rehabilitacijo;
po zdravila ali po medicinski pripomoček.

Iz obveznega zavarovanja ni pravica tudi
reševalni prevoz iz Slovenije v tujino ali
obratno.
Izvajalec prevoza lahko od osebe zahteva plačilo stroškov nenujnega reševalnega prevoza v celoti, če ta ob uveljavljanju pravice do prevoza nima urejenega
zdravstvenega zavarovanja. Oseba lahko nato zahteva povračilo pri zavodu,
če dokaže, da je imela v času, ko je bil
opravljen reševalni prevoz, lastnost zavarovane osebe. Povračilo zavod opravi
v višini ustreznega odstotnega deleža
pogodbene cene.
Stroške nenujnega reševalnega prevoza
zaračuna izvajalec prevoza tudi zavarovani osebi, ki ima v podatkih o obveznem zavarovanju zapisan podatek
»neredno plačevanje prispevkov za obvezno zavarovanje«.

SOCIALNO VARSTVO IN ZDRAVJE

BOLNIŠKI STALEŽ
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Razliko v ceni, ki nastane zaradi zahteve zavarovane osebe za reševalni prevoz do zdravstvenega zavoda oziroma
zdravnika, ki ni najbližji ustrezni, to je
usposobljeni zdravstveni zavod oziroma
zdravnik; ali do zdravstvenega zavoda,
ki ne opravlja izključne dejavnosti na
področju psihiatrije, rehabilitacije, onkologije ali ortopedije, krije zavarovana
oseba sama.

Bliža se najlepši čas v letu.
Čas, ko se spominjamo preteklosti in
pričakujemo prihodnost.
Čas, ko se želja po sreči, zdravju in uspehu
seli iz srca v srce.
Naj se vam uresničijo sanje, udejanijo želje
in izpolnijo vsa pričakovanja.

Vesel božič in srečno 2019!
Kolektiv Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica

MAČEK MAČKURSSON IN
ZAČARANE POČITNICE

SOCIALNO VARSTVO IN ZDRAVJE

Posebna čarovnija je posegla vmes in nam pričarala neverjetno burjo in obilo
padavin. Ampak ... ali poznate slikanico »Maček Mačkursson«? Slikanico, ki
je pritegnila neverjetno pozornost vseh 35-ih otrok, ki so se odločili, da med
krompirjevimi počitnicami preživijo dva dneva na delavnicah, v izvedbi štirih
programov Centra za socialno delo Primorsko-Notranjska enota Ilirska Bistrica.
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V telovadnici OŠ Antona Žnideršiča so otroci v dveh
skupinah uživali v nogometu, poligonu, socialnih ter
družabnih igrah. Preostali so v prostorih Dnevnega
centra Sonček opravili žrebanje, komu bo omogočena častna funkcija zdravnika v ordinaciji dr. Vičičeve,
ki velja za nadvse priljubljeno igro, in kjer domišljiji
ni in ni konca. Da bodo ptice tudi pozimi imele svoj
domek, so otroci izdelali hišice iz blok papirja, vsak
svojo okrasili in jim dodali ljubke barvne ptičice.
Sledil je čarovniški kviz, ki je že tradicija ob zaključku
delavnic. Prvo mesto so osvojile kar tri skupine, drugo
mesto dve in tretje ena. Bravo otroci, neverjetni ste
bili, skoraj vse o čarovnicah obvladate! V tehniki kaširanja je vsak lahko izdelal svojo bučo, se v lepotilnem
salonu uredil v stilu Haloweena, za trenutek ujel sveži
zrak v Parku Nade Žagar, se cepil proti ošpicam v ordinaciji ali pač preprosto gledal sinhronizirano risanko Bikec Ferdinand.
Dragi otroci, v vaši družbi je bilo prečudovito. Zahvaljujemo se vam, da ste bili tako ubogljivi, radovedni, družabni ter preprosto najboljši! Prav tako se zahvaljujemo
OŠ Antona Žnideršiča, pekarni Džemo-Pek ter Hrvatič
Francu, s. p., za pomoč pri izvedbi delavnic.
CSD Primorsko-Notranjska enota
Ilirska Bistrica
BISTRIŠKI ODMEVI – NOVEMBER 2018

DRUŽENJE VSEH GENERACIJ V
DOMU STAREJŠIH OBČANOV
Sodelavke Dekanijske Karitas Ilirska Bistrica že osmo leto poskrbimo, da je
drugi torek v mesecu za oskrbovance Doma starejših občanov Ilirska Bistrica drugačen od vseh ostalih. Ta dan popoldan organiziramo skupno druženje
različnih generacij.
To je popoldan, ki ga popestrimo z različnimi gosti, ki se
ukvarjajo z dejavnostjo, zanimivo tudi za oskrbovance doma.
Jesenska srečanja so nam v oktobru popestrile vzgojiteljice
Vrtca Jožefe Maslo, novembra pa so nas obiskali člani Kulturne
klepetalnice Univerze za tretje življenjsko obdobje. Vzgojiteljice
so nas navdušile z lutkovno predstavo Se lahko igram s tabo. V
drugem delu srečanja so se nam predstavile; nam pokazale,
kako so izdelane njihove lutke in skupaj smo zapeli, saj nobeno naše srečanje ne mine brez pesmi. Vsak udeleženec srečan-

ja je prejel papirnatega pujska, ker so pujski nastopali tudi v
lutkovni predstavi. Pujske je izdelala Marica prav za vsakega
in še za kakšnega soseda, ki se srečanja ni mogel udeležiti.
Novembrsko druženje je bilo literarno-pevsko obarvano.
Člani Kulturne klepetalnice so ob 200-letnici rojstva Miroslava Vilharja predstavili tega pomembnega rojaka, pesnika,
skladatelja, narodnega buditelja in politika. Priklicali so ga v
naš čas in ga povprašali o njegovem življenju in delu. Njegova
dela so nam predstavili: Boris in Mitko, Vasovalci in Marica,
Jože pa ga je narisal. Vasovalci so nas s posebnim izborom pesmi spomnili tudi na 100-letnico zaključka prve svetovne vojne. Posebej se je na ta dogodek pripravil in nekaj Vilharjevih
pesmi naučil domski pevski zbor pod vodstvom Ivana. Kot
običajno smo zaključili z veselim petjem in obljubo, da se vidimo drugi torek v naslednjem mesecu. Sodelavke Dekanijske
Karitas se bomo trudile, da povabimo različne goste iz vseh
generacij. Naj bo to obvestilo tudi prošnja vsem občanom, ki
se ukvarjate z zanimivo dejavnostjo, da se nam pridružite in
bomo skupaj oblikovali predstavitev na skupnih druženjih.

ZAHVALA
Človek je ob rojstvu kot nepopisan zemljevid. V njegovi
naravi je, da na življenjsko karto vpisuje cilje in izbira poti do
njih. A včasih pot izbere človeka in zgodi se, da mu na njej
začne zmanjkovati korakov. To je pot, na kateri tekmujejo
strah, upanje in pogum ter merijo, kdo ima večje mišice. To je
potovanje, na katerem konec ene življenjske zgodbe omogoči rojstvo druge. Zgodbe, ki jih piše več pisateljev. »Dvakrat
rojeni« smo iz vsega srca iskreno hvaležni vsem, ki so nam
omogočili, da se naša življenjska zgodba lahko nadaljuje v
nova poglavja. Najprej se zahvaljujemo vsem, ki so tako ali
drugače vključeni v akcijo Postani darovalec in na ta način povezujejo ljudi na tromeji med včeraj, danes in jutri. Ljudem,
zavoljo katerih nam je življenje v roke podelilo nove karte –
tiste z najmočnejšim adutom v srčni barvi. Njihova pristna
humanost in nesebična pomoč sta neprecenljivi.
BISTRIŠKI ODMEVI – NOVEMBER 2018

Iskrena hvala tudi vsem, ki ste sponzorirali ali na kakršenkoli
način prispevali k izpeljavi srečanja Snežnik‒Sviščaki 2018, ki
je združilo mnogo src. Skupaj smo spolirali spomine in zasejali polja, na katerih bodo zrasli novi. Z veliko srčnostjo smo
začrtali nove koordinate na osebnem zemljevidu in se družili
na valovih najlepše in najdragocenejše krivulje – tiste v sinusnem ritmu.
Klub Vrnitev odpisanih

SOCIALNO VARSTVO IN ZDRAVJE

Božidara Česnik
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»SKUPINA ZA SAMOPOMOČ
BOLNIKOV Z RAKOM ILIRSKA
BISTRICA« JE PRAZNOVALA
5. OBLETNICO DELOVANJA
Izkušnje kažejo, da je z boleznijo rak dojk veliko lažje živeti, če lahko svoje
izkušnje deliš v skupini, v kateri so bolnice, ki so ga prebolele. Pogovor je tisto, česar si bolnice po prvem šoku in začetem zdravljenju najbolj želijo. Poleg
tega pogovor nanje vpliva pozitivno. V ta namen deluje program individualne in skupinske samopomoči ženskam z rakom dojk, organiziran v Skupini za
samopomoč bolnikov z rakom Ilirska Bistrica. Skupina je v začetku meseca
novembra 2018 praznovala 5. obletnico delovanja.

SOCIALNO VARSTVO IN ZDRAVJE

Skupina za samopomoč bolnikov z
rakom Ilirska Bistrica deluje v okviru
Društva onkoloških bolnikov Slovenije, ki
združuje bolnike z rakom, njihove svojce, prijatelje, zdravstvene strokovnjake
in vse, ki želijo sodelovati pri reševanju
problematike raka; se zavzemati za krepitev zdravja in za čim bolj kakovostno
življenje z boleznijo. Namen društva je
prispevati k celostni obravnavi bolnikov z rakom; jim nuditi oporo; razvijati
prostovoljno delo in samopomoč; širiti
znanje o raku in krepitvi zdravja; ozaveščati bolnike o pomembnosti aktivnega
sodelovanja pri zdravljenju in rehabilitaciji; jih seznanjati o njihovih pravicah
in jih tudi zagovarjati.
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pred petimi leti opogumile in pričele z
ustanavljanjem skupine v Ilirski Bistrici.
Članice se srečujemo enkrat mesečno
od septembra do junija, in sicer vsak
drugi četrtek v mesecu ob 18. uri v prostorih Doma starejših občanov, ki nas
prijazno gosti že vseh pet let. Srečanja
trajajo eno uro in pol. Na njih se v zelo
sproščenem vzdušju pogovarjamo o težavah, na katere naletijo bolniki med ali
po zdravljenju. Učimo se, kako se spopadati z različnimi situacijami, s katerimi nam postreže življenje. V goste smo
v teh petih letih povabili ginekologinjo,

patologinjo, fizioterapevtko, psihoterapevtko in nutricionistko. Na skupini
se seznanjamo s pravicami, ki nam jih
omogoča zdravstveni sistem; včasih pa
zgolj poklepetamo in se sprostimo.
Skupini se lahko pridruži vsakdo, ki se je
srečal z diagnozo rak. Morda šele okreva
in doživlja stiske, ob katerih potrebuje
pomoč ali pa je naporno zdravljenje že
za njim in bi rad svojo izkušnjo podelil z
drugimi. Včasih bolnik z rakom v domačem okolju ne more izreči na glas vseh
strahov, ki ga morijo in s svojimi težavami ne želi obremenjevati svojcev. Takrat
so skupine za samopomoč bolnikov dobrodošla oblika pomoči oziroma varno
okolje, v katerem si lahko dovolimo biti
bolnik.
Srečanj skupine se lahko udeležite brez
predhodne prijave. V kolikor imate kakršnokoli vprašanje, lahko pokličete
koordinatorko skupine Zdenko Kaluža.
Elektronska pošta: zdenka.kaluza@
gmail.com
Telefonska številka: 041 482 496
Koordinatorka vam je na voljo vsak torek, četrtek in petek od 19. do 21. ure.
Andreja Vinšek Grilj,
dr. med., spec. druž. med.,
strokovna vodja Skupine za samopomoč
bolnikov z rakom Ilirska Bistrica

Program Pot k okrevanju zajema ključne
dejavnosti, ki jih društvo namenja obolelim za rakom. Pot k okrevanju je organizirana samopomoč bolnikov z rakom,
ki vključuje individualno in skupinsko
samopomoč. Skupine za samopomoč
po Sloveniji delujejo že 30 let. Sprva so
se v skupino za samopomoč vključevale
samo bolnice z rakom dojk, pred nekaj
leti pa so skupine postale odprte za vse
ženske in moške, ki so zboleli za rakom.
Trenutno je aktivnih 20 skupin po vsej
državi.
Bolnice iz Ilirske Bistrice so se vrsto let
vozile v skupino, ki je delovala v Postojni. Na pobudo Jadranke Vrh, zdravnice
iz Splošne bolnišnice Izola in dolgoletne
strokovne vodje Skupine za samopomoč Izola, po rodu Bistričanke, smo se
BISTRIŠKI ODMEVI – NOVEMBER 2018

Sindrom odvisnosti od alkohola se razvija počasi in ga dolgo časa ne prepoznamo. Dolga leta družina trpi, upa v izboljšanje in zaradi lastne nevednosti ali nemoči ne najde učinkovite rešitve. Širša družbena skupnost pa
obravnava odvisno osebo po navadi šele tedaj, ko pride do resnih težav.

Bistvo odvisnosti od alkohola ni v samem pitju, pač pa v spremenjenem obnašanju alkoholika, ki zaradi vse hujše
odvisnosti zanemarja svoje družinske,
delovne in družbene obveznosti. Med
5–20-letnim razvojem bolezni prihaja
odvisen človek v čedalje hujše spore z
družino in delovno skupino oziroma z
vsemi tistimi, ki na njega pritiskajo, da
bi prenehal s pitjem, ali da bi vsaj manj
pil. Edino smiselno bi seveda bilo, da bi
od njega zahtevali, naj se prične odgovorno obnašati.
Zdravljenje odklanja, saj zlepa ne spozna in prizna svoje odvisnosti od alkohola. V ambulanto pride le zato, da bi se
izognil pritisku in grožnjam okolice, ki
se je končno uprla njegovim dolgoletnim in raznovrstnim manipulacijam, s
katerimi je doslej obvladoval družinsko
in delovno okolje. Njegov prihod v ambulanto ali bolnišnico torej še zdaleč ne
pomeni, da se res namerava zdraviti. Bolan ni
samo tisti, ki je odvisen,
temveč tudi njegovo
družinsko in delovno
okolje. Bolno že zaradi
tega, ker se mu je vseskozi prilagajalo, mu čedalje bolj popuščalo in
od njega vse manj zahtevalo. Zdraviti je torej
treba njega in njegovo
okolje, zato da uredijo
svoje medsebojne odnose na novih temeljih.
Sindrom odvisnosti od
alkohola je na nek način nalezljiva bolezen.
Potrošnja alkoholnih
pijač je tako splošno
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uveljavljena, da tako zmerni pivci kot
tisti, ki so odvisni, silijo prisotne k pitju
in so zato tisti, ki ne pijejo, prisiljeni, da
vedno znova opravičujejo to svojo odločitev. V takem vzdušju se otroci že v
družinskem krogu postopoma navajajo
na življenje z alkoholom.

Kako si ljudje predstavljajo
zdravljenje?
Ko pride človek zaradi posledic svoje
bolezni v tako hudo zagato, da se iz nje
ne more več sam izkopati, začne iskati
pomoč. Če mu v službi grozi odpoved
delovnega mesta, oziroma ga žena postavi pred izbiro družina ali alkohol, se
odloči za zdravljenje zato, da ne bi ostal
brez družine. Za zdravljenje se odloči
tudi, ko mu zdravje opeša in se boji za
življenje. Prihod v bolnišnico pomeni le
spretno zrežiran umik pred grozečimi

posledicami. Njegova pripravljenost za
zdravljenje v takšnih okoliščinah je največkrat samo navidezna. Ko pritisk okolice popusti, kmalu prekine zdravljenje.
Tako bolnik kot njegovi svojci so v začetku zdravljenja pogosto prežeti z naslednjimi zmotnimi predstavami:
– pričakujejo, da bo dobil »zdravilo«,
ki ga bo odvrnilo od pitja;
– če menijo, da tiči vzrok njihovih težav v njegovem prekomernem pitju,
si želijo, da bi ponovno postal zmeren pivec;
– pogosto pričakujejo, da bodo že s
samo abstinenco rešeni vsi problemi,
ki so se nakopičili zaradi dolgotrajnosti bolezenskega procesa.
Te predstave so seveda povsem zgrešene, saj vemo, da tablet proti alkoholu ni,
da odvisen človek nikoli več ne more
postati zmerni pivec, in da sama abstinenca ne more razrešiti vseh nakopičenih problemov.
V začetku mu lahko pomagamo prebroditi abstinenčno krizo s pomirjevali. Pozneje, med zdravljenjem, pa pomirjeval
ne bi jemal.
Sama abstinenca še ni zdravljenje, temveč le omogoča različne postopke, ki
spadajo v proces zdravljenja in rehabilitacije.
Terapevtka
Jasmin Tomažič

SOCIALNO VARSTVO IN ZDRAVJE

ZDRAVLJENJE SINDROMA
ODVISNOSTI OD ALKOHOLA
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BOWNOVA TERAPIJA
Bownova terapija je edinstvena manualna tehnika (izvaja se z rokami), pri kateri
gre tako za fizično kot energijsko-vibracijsko stimuliranje telesa. Bistvo terapije
predstavljajo t. i. »Bownove poteze«, ki
jih terapevti izvajamo na specifičnih lokacijah: na mišicah, fasciji, tetivah in indirektno na živčnih ovojnicah. Bownove poteze so izvešene preko površinske
fascije (vezivnega tkiva), ta pa prenese
dražljaje na ostale regulatorne sisteme,
ki pričnejo proces transformacije trenutnih in starih stresnih vzorcev.
Bownova terapija izhaja iz Avstralije,
kjer jo je pred petdesetimi leti razvil samouk Thomas Bowen. Izkazalo se je, da
je bil Thomas med najbolj zaposlenimi
in uspešnimi zdravilci v Avstraliji, saj je
na leto pomagal tudi do 13.000 ljudem.

SOCIALNO VARSTVO IN ZDRAVJE

Terapija, ki nosi njegovo ime, je v Avstraliji vedno bolj popularna, zaradi njene učinkovitosti pa se popularnost širi
tudi drugod po svetu. Je edina terapija,
ki je priznana tudi v uradni, tradicionalni medicini, saj je operativno poseg
mnogo boljši pri tistih, ki so obiskovali
Bownove terapije.
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čimer ustvari priložnost, da začne telo
iskati novo ravnotežje in proces samozdravljenja.
Običajno se poseg izvaja na udobni masažni mizi. Včasih jo izvajamo tudi sede
ali celo stoje, če bolečine onemogočajo,
da bi se udobno namestili na masažno
mizo.
Bistvo terapije je tako imenovana
Bownova poteza. Gre za zelo nežne
poteze, ki se jih izvede preko mišičnih
ovojnic v bližini narastišč mišic, kjer se
nahaja veliko živčnih receptorjev. Izvede se točno določen niz potez, za tem
sledi 2-minutna pavza, ko se vas terapevt
ne bo dotikal, saj telo predeluje vnesene informacije. Terapija v povprečju traja 45 minut, pri akutnih stanjih in
dojenčkih pa je krajša.
Običajno že 2 ali 3 terapije zadostujejo
za znatno izboljšanje počutja. Terapijo se ponavlja v razmaku 5–10 dni, pri

kroničnih problemih je potrebnih vsaj
3–5 terapij. Seveda smo si različni, zato
bodo nekateri potrebovali več terapij,
drugi pa manj.
Terapija je primerna za vse starostne
skupine – od dojenčkov do pozne starosti. Najpogosteje jo uporabljamo pri mišično-vezivno-skeletnih težavah, ki so
posledica športnih poškodb, nesreč, negativnih delovnih navad, stresa, starostnih tegob in pri dojenčkovih kolikah.
Uporabljamo jo tudi kot preventivno in
sprostitveno terapijo.
Bownova terapija se je izkazala za uspešno pri akutnih in kroničnih težavah v
mehkih tkivih (npr. zamrznjena rama,
teniški komolec, sindrom karpalnega
kanala), pri raznih športnih poškodbah,
bolečinah v hrbtenici in vratu, išiasu,
problemih z medenico, kolki, koleni,
gležnji, pri glavobolih, migrenah, motnjah v dihalnem, prebavnem, reprodukcijskem in hormonskem sistemu,
uporablja pa se jo tudi kot pomoč pri
rehabilitaciji po operacijah (še posebej
na sklepih).
Tjaša Pecman Poles

Terapija temelji na teoriji, da je telo somatično-energetska samouravnavana enota, ki lahko že z minimalnimi zunanjimi
dražljaji prične uravnavati porušeno ravnovesje. Raziskave kažejo, da Bownova
terapija takoj in uravnoteževalno učinkuje na avtonomno živčevje (to je del
živčevja, ki deluje neodvisno od naše
zavesti) in na energetski sistem. Avtonomno živčevje (kjer se izmenjujeta
simpatično in parasimpatično živčevje)
nadzoruje nad 80 % vseh telesnih funkcij in je zelo občutljivo na daljša stresna
stanja ali na premočne dražljaje.
Če naše življenje izkušamo pretežno
skozi učinke simpatičnega živčevja, ki je
pripravljeno na »boj ali pobeg«, telo ne
more doseči ravnovesja, ki je potrebno
za ozdravljenje, zato mora biti aktiven
»zaviralni« del živčevja (parasimpatično živčevje). Bownova terapija spodbudi telo, da se zgodi premik iz simpatičnega na parasimpatično živčevje, s
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»BISTRIŠKE IMPRESIJE V ČASU«
NA PLATNIH JOŽETA ŠAJNA
Galerija Doma na Vidmu v Ilirski Bistrici deluje neprekinjeno že šest
let in tudi v soboto, 10. novembra 2018, so občanom in drugim obiskovalcem na ogled postavili novo razstavo. Tokrat se je s svojimi najnovejšimi deli že tretjič predstavil bistriški slikar Jože Šajn.

nirani tudi figuralni liki. Ne glede na čas,
v katerega slikar vstopa, so to impresije –
v smislu globokega osebnega doživljanja. Posamezen prizor ni le sekvenca tekočega časa, ampak združuje spomin na
več desetletij nazaj in na aktualni trenutek, na preteklost in sedanjost.

Na svečani otvoritveni slovesnosti je
svojo strokovno obrazložitev o razstavljenih delih podala umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka Anamarija
Stibilj Šajn, množico obiskovalcev pa je
nagovoril todi sam avtor Jože Šajn.
Petar Nikolić

KULTURA

Šajn, nekoč vrsto let likovni pedagog na
Osnovni šoli Dragotina Ketteja v Ilirski
Bistrici, si je leta 1977 pridobil status
svobodnega umetnika in od takrat dalje
samo še ustvarja. Doslej je imel že več
kot sto samostojnih razstav. Njegova
dela se nahajajo v številnih zasebnih
zbirkah po vsem svetu. V lanskem letu
je odprl tudi svojo spletno stran in
njegova umetniška dela so sedaj vidna
in dosegljiva prav vsem. Jože Šajn je izrazit samohodec. Izobraževal se je sam
in se vselej upiral akademizmu. Sedaj
živi in ustvarja v Ilirski Bistrici, kjer ima
slikarski atelje. Obiskovalci si lahko vse
do 5. decembra lahko ogledajo 16 oljnih slik večjega formata iz njegovega
zadnjega cikla Bistriške impresije v času.
Bistrica in Trnovo sta tokrat njegov motivni okvir. Dela na poseben način prikazujejo avtorjev življenjski in ustvarjalni
prostor, v katerega so pogosto vkompo-
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KALINA NA MIRUJE
Ženska pevska skupina Kalina je pred dvema letoma obeležila 10. obletnico delovanja. Ob tej priložnosti je izšla
zgoščenka z naslovom »Roža na vrtu«. Njihova pesem pa
ni utihnila. Pod vodstvom prof. Janje Konestabo so letos v
februarju pripravile kulturni večer na Reki in v istem mesecu koncert, imenovan »Valentinov večer«.
Svoje znanje in napredovanje si pevke pridno, pod
strokovnim vodstvom profesorice Janje Konestabo, nabirajo na intenzivnih vajah, ki trajajo tri dni. Ob tej
priložnosti se zahvaljujejo njihovi članici, ki jim že vrsto let nudi prostor za vaje.
Na vsakoletnem Taboru pevskih zborov v
Šentvidu pri Stični so pevke ŽePS Kalina zastopale Ilirsko Bistrico kot edini
zbor oz. predstavnik zborovskega petja
iz občine Ilirska Bistrica. Junija 2019 bo
jubilejni že 50. Tabor slovenskih pevskih
zborov, ki se ga ŽePS Kalina želi udeležiti, saj bo to zanjo tudi 10. obletnica
sodelovanja na tej prireditvi.
Letos so pevke navezale stike z ŽePZ
Pojoča družba iz Beograda. Sprejele so
povabilo in zadnji vikend v septembru
obiskale Slovensko društvo Sava v Beogradu. V soboto so pripravili koncert

v njihovi dvorani na
Terazijah. Bil je čaroben, čustven in
nepozaben večer s prepevanjem, povezovanjem in objemi. Ob tej priložnosti
so si izmenjali simbolična darila. Društvo Slovencev v Beogradu ‒ Društvo Sava
izdaja časopis Slovenika in Bilten. Na
tovrstnih druženjih spoznavajo kulturo
in jezik, izpeljejo pa tudi tradicionalno
manifestacijo pod naslovom Naša slovenska beseda.
Ženska pevska skupina Kalina nadaljuje
svojo pot. Njihova pesem odmeva ob
sotočju Donave in Save. Za koncert ob
prihodnjem Valentinovem pripravljajo
veliko presenečenj, zato ne zamudite
dogodkov, v okviru katerih bodo nastopile.
ŽePS Kalina

KULTURA

Poslušalci in pevke si želijo, da bi postalo to tradicija, saj zapojejo pevke zelo
lepo izbrane ljubezenske pesmi. Te razveselijo srca in so največkrat ljudske,
slovenske narodne. Na Valentinovem
koncertu so sodelovali tudi solisti Glasbene šole iz Ilirske Bistrice in Moški pevski zbor Slavnik, pod vodstvom Andreje
Hrvatin Tomažič. Poleg ljudskih pesmi,
ki so jim najbolj pri srcu, so dodale še
nekaj iz zakladnice slovenskih zimzelenih popevk v priredbi zborovodje Janje
Konestabo.
Vsako leto sodelujejo na prireditvi Primorska poje. Letos jim je bilo dodeljeno
mesto pod Matajurjem v Benečiji, v kraju Sovodnje. S svojim nastopom so se
pevke izredno odrezale in poslušalci so
potrdili njihov nastop z dolgim aplavzom. V veliko čast jim je bilo nastopiti tudi na Reviji zborov upokojencev v
Domu na Vidmu v Ilirski Bistrici, konec
junija letos.
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VOX ILIRICA PO DOLGEM ČASU
POSTREGLA S KONCERTOM
»Končno se zopet predstavljamo s koncertom. Leta 2015 smo namreč zaključile 30 let dolgo prehojeno pot in v zrela štirideseta vstopile pomlajene.« Tako
je Anja Tomažič v imenu Komornega dekliškega zbora Vox Ilirica v soboto,
10. novembra, nagovorila številčno publiko v mali dvorani Doma na Vidmu.

Zbor se je v preteklih dveh letih precej preobrazil – dolgoletne pevke so se
po večini poslovile, njihova mesta pa
so zasedli mladi glasovi. Čeprav v tem

času nismo prirejale koncertov, smo se
predstavljale na revijah in priložnostnih
nastopih. Na sobotnem koncertu smo
poslušalcem ponudile pester program,

ki je zajemal slovenske ljudske od Istre
pa vse do Prekmurja, od Dolenjske do
Rezije. Odmevale so uglasbitve Rudolfa
Maistra, Svetlane Makarovič in Srečka
Kosovela, a capella ter ob spremljavi
mladega pianista Leona Batagelja. Pretežno slovenski program so dopolnile
popularne harmonije in Ave Maria v sodobnejši preobleki.
Obiskovalci so lahko prisluhnili tudi
gostujočemu zboru – Dekliški vokalni
skupini Primorsko iz Mačkolj. Zborovodkinji Elena Sedmak (Vox Ilirica) in
Aleksandra Pertot (Primorsko) sta se
srečali že davnega leta 1987, ko je Komorni dekliški zbor Ilirska Bistrica (pod
vodstvom ustanoviteljice Marije Slosar
Lenarčič) gostoval na devinskem gradu.
Med udeleženci takratnega koncerta je
bil tudi Aleksandrin dekliški zbor. Spomine na to srečanje sta zborovodkinji
obudili na nedavnem dirigentskem tečaju. Aleksandra je svoje znanje o vokalni tehniki s pevkami Vox Ilirice delila na
celodnevni delavnici, temu pa je sledil
še dogovor o skupnem koncertu. Vox
Ilirica bo obisk vrnila že januarja 2019,
ko se bo kot gostujoči zbor predstavila
zamejskemu občinstvu.
Monika Derenčin

Letos smo člani »Mešanega pevskega zbora Tabor Kalc
1869« zakorakali v novo pevsko sezono malo prej kot
pretekle sezone. S prvimi vajami smo začeli na zadnji dan
avgusta. Pripravljali smo se za naš prvi nastop, ki je bil 8.
septembra v Knežaku.
Sodelovali smo na slavnostni otvoritvi prenovljenih prostorov gasilskega doma in ob prevzemu novega gasilskega vozila,
kjer smo se predstavili s slovensko himno in dvema pesmima
iz našega repertoarja.
V oktobru smo en konec tedna posvetili intenzivnim vajam.
Odpravili smo se na Krk, natančneje v Njivice. Večino časa
smo vadili nove pesmi, vsekakor pa smo si vzeli čas tudi za
sprostitev in druženje. V tednu po intenzivnih vajah smo nasBISTRIŠKI ODMEVI – NOVEMBER 2018

topili v Kulturnem domu Postojna ob predstavitvi knjige o
Miroslavu Vilharju, katere avtorica je Brigita Tornič Milharčič.
Naš uvod v novo pevsko sezono, ki je letos jubilejna, je bil
več kot uspešen in produktiven, mladi pevci in pevke pa se
že pripravljamo na nove izzive. Za vas pripravljamo tradicionalni božični koncert, ki bo 25. decembra v župnijski cerkvi
v Knežaku.
Vljudno vabljeni!
Amanda Barbiš

KULTURA

PRODUKTIVEN ZAČETEK
25. SEZONE ZA PEVCE IZ
KNEŽAKA
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JUBILEJNI JESENSKI LISTI
Pri Društvu upokojencev Ilirska Bistrica so pred kratkim izdali 25. jubilejno
številko literarnega glasila Jesenki listi. Časopis je občasnik in izhaja približno
enkrat v letu.
Od začetka 1996 ga pripravlja in ureja
uredniški odbor v sestavi: Franc Gombač, Ivko Spetič, Danica Pardo, Vojko
Čeligoj in Dimitrij Grlj. Doslej je v glasilu s svojimi pisnimi prispevki sodelovalo okrog 150 avtorjev. Prav vsem se
uredništvo iskreno zahvaljuje za sodelovanje. Zasluge za redno izdajanje pa
gredo tudi vodstvu društva in raznim
sponzorjem.
Vsebina letošnje izdaje je dokaj zanimiva in bo prav gotovo zadovoljila domačine in Bistričane, ki prebivajo izven
meja naše občine. S svojimi avtorskimi

deli se tokrat predstavljajo: Jože Rolih,
Dora Kalčič, Franc Gombač, Zvezdana
Marija Kompara, Nadja Gombač, Ilija
Trojanov, Andraž Gombač, Ana Marija Seles, Ivko Spetič, Igor Knap, Breda
Grlj, Vojko Čeligoj, Silvester Fatur, Ana
Horvat, Dimitrij Grlj in Maks Modic st.
Pohvale vredno je oblikovanje in lektoriranje, ki je bilo zaupano Primožu Rojcu in Andreji Rolih. Grafična delavnica
Matjaž Penko, s. p., pa je natisnila 200
izvodov.
Časopis je možno naročiti ali dobiti
v društvenih prostorih na naslovu:

»ČUJTE GORE IN BREGOVI,
DA SINOVI SLAVE SMO!«

KULTURA

200-letnico rojstva Miroslava Vilharja, slovenskega književnika, skladatelja, časnikarja in politika, smo člani »Kulturne klepetalnice«, ki že osemnajsto leto deluje pri Univerzi za tretje življenjsko obdobje Ilirska Bistrica,
počastili na prav poseben način.
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Društvo upokojencev Ilirska Bistrica,
Bazoviška 28, 6250 Ilirska Bistrica.
Dimitrij Grlj

prijetnem programu so sodelovali tudi
Dimitrij Grlj, Marica Zver Šlenc, Erna
Volk, Tomo Šajn, Jože Šajn in Nevenka
Tomšič – predsednica bistriške univerze za starejše. Prireditev smo zaključili z
Vilharjevo pesmijo Napitnica; pevkam
so pritegnili tudi obiskovalci, tako da se
je petje razlegalo daleč naokoli.
Zala Šajn

Na travniku ob razvalinah gradu Kalec
smo izvedli čitalniško prireditev, na kateri se je pelo, igralo in recitiralo Vilharjeve pesmi. „Obiskal“ nas je sam graščak
Vilhar (Franc Gombač), ki je v pogovoru z voditeljico (Zala Š.) povedal mnogo zanimivosti o življenju na Kalcu, o
svojem literarnem in glasbenem ustvarjanju, o prijateljevanju s Franom Levstikom in še marsikaj. Iz njegove pripovedi
je bilo zaznati, kako je z besedo in smelimi dejanji kljuboval težkim časom, in
kako odločno se je zavzemal za pravice
slovenskega naroda in njegovega jezika.   Klepetalniški pevski »zborček« je
zapel več njegovih pesmi (Lipa zelenela
je, Po jezeru, Zagorski zvonovi ), avtor pa
je pojasnil, kdaj in kako so nastale. V
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KONCERT »AMBASADORJEV
UMETNOSTI« V ILIRSKI
BISTRICI
V sredo, 7. novembra, smo v Glasbeni šoli Ilirska Bistrica
prisluhnili izjemnemu koncertu dveh mladih ruskih glasbenikov. Violinist Leonid Baranov in pianist Aleksandr
Bolotin sta nagrajenca številnih mednarodnih tekmovanj;
sodelujeta na festivalih po celem svetu in sta v Sloveniji nastopala v okviru koncertov, ki jih organizira Sanktpeterburška
Hiša glasbe v sodelovanju z Ruskim centrom v Ljubljani.

Zelo zahteven in raznolik program za
violino in klavir solo, od Bachove Chiaccone v d-molu, Ysaýeve Sonate, Kreislerjevega Recitativa in scherza, do Lisztove
priredbe Bachovega orgelskega Preludija in Slik z razstave Musorgskega, sta nadarjena glasbenika povezala z Mozartovo Sonato za violino in klavir v e- molu in

navdušila publiko s prefinjeno tehniko,
tenkočutno muzikalnostjo, z izjemno
lahkotnostjo igranja in odličnimi izvedbami, ki jih tudi v širšem prostoru ne
slišimo prav pogosto. Sanktpeterburška
Hiša glasbe nudi mladim, nadarjenim
glasbenikom dodatno, načrtno koncertno dejavnost, s ciljem njihovega še več-

jega udejstvovanja na najpomembnejših svetovnih tekmovanjih in festivalih.
Veseli nas, da smo tudi z Glasbeno šolo
Ilirska Bistrica lahko sodelovali z njimi
in naši publiki ponudili odličen glasbeni
dogodek.
GŠ Ilirska Bistrica

NAJBOLJŠI UTRINKI
DOMAČE OBČINE NA
OGLED V KNEŽAKU

Dvodnevni foto natečaj, ki ga je v oktobru organiziral Foto
klub Sušec iz Ilirske Bistrice, je na Bistriško privabil kar 33 ljubiteljev fotografije, ki so posneli po deset fotografij za vsako
razpisano temo. Letošnje vodilo fotografskega ex tempora sta
bila Portret in Prosta tema; fotografski objektivi pa so zabeležili številne zanimive utrinke, ki so pritegnili oko pozornega
opazovalca. Lepo vreme in narava, odeta v najlepše jesenske
kolorite, sta služila kot idealna kulisa za ustvarjanje motivov,
ki so tipični za naše okolje.
Med sodelujočimi fotografi je izstopalo kar 11 osnovnošolcev. Osem izmed njih si fotografsko znanje pridno nabira v
okviru foto krožka na osnovni šoli v Knežaku pri mentorju in
uveljavljenem fotografu Stojanu Spetiču, trije pa so otroci člaBISTRIŠKI ODMEVI – NOVEMBER 2018

nov društva. Njihove stvaritve in dela uveljavljenih fotografskih mojstrov pa niso ostala neopažena niti posebnemu gostu
dogodka – predsedniku Fotografske zveze Slovenije Igorju Debevcu, ki je v svojem nagovoru izrazil prepričanje, da bodo
mladi kneški upi in njihovi starejši kolegi zagotovo blesteli na
svetovnem prvenstvu v fotografiji, ki ga bo Slovenija gostila
čez dve leti.
Pričujoča razstava v Knežaku je dokaz, da se na bistriškem
koncu za fotografski podmladek ni bati. Prijateljske vezi med
foto klubi iz Sežane, Reke in Škofje Loke pa gradijo čvrste temelje za plemenitenje in razvoj fotografske umetnosti.

KULTURA

Najbolj dodelani motivi in izvirne vsebine, ki jih je izbrala strokovna žirija, so navdušili obiskovalce, ki so si
v razstavnem prostoru domačega foto kluba zopet lahko
ogledali zanimive stvaritve, ujete v fotografski objektiv.
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PREBIRANJA, NOVEMBER 2018
Boštjan Videmšek, Na begu, Umco, Ljubljana 2016.

KULTURA

»Nihče ne zapusti svojega doma, razen
če je njegov dom gobec morskega psa.«
(Warsan Shire)
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Begunci niso moderna časopisna tema.
In meje postajajo marsikomu predmet
nostalgije. Nemalokrat nanese pogovor
tudi v knjižnici na omenjeno temo. In
mnenja ljudi so največkrat sočutna, empatična, velikokrat se iz ljudi razlije srd
nad vsem, s čimer že sami po sebi niso v
življenju zadovoljni. In takrat so moteči
tudi begunci. »Izbeglice«. Prebežniki.
Migranti. Lahko jim rečete kakorkoli, vedno so le in bodo ljudje. Tako kot
mi. Z vsemi pritiklinami in odteklinami kar jih je. Tisti, ki že leta bežijo čez
obrovske ledine in se skrijejo v grmovje,
če slučajno opazijo, da si na sprehodu s
psi. In se delaš, da jih ne vidiš, ker veš,
da so le ljudje, ki ne bi bežali od nekje,
če to ne bi bilo potrebno. In so tisti, ki
se preoblačijo in puščajo kupe oblek
sredi gozda, in so tisti, ki jih gledamo po
televiziji in zraven modrujemo - mi, ki
imamo streho nad glavo, še celo mi, ki
imamo vodo še pitno, toploto še lastno,
in vse, kar nam pritiče, tudi svobodo,
četudi plastično in umetno. Ali si vsaj
mislimo, da je temu tako. Seveda, lepo
bi bilo in mogoče zelo utopično, če bi
verjeli v to, da so meje le in samo v naših
glavah. Sama v to že verjamem, vendar
če sem povsem zemeljska in stvarna,
temu izven mene še zdaleč ni tako. Nedavno sem na spletu naletela na zanimiv
oglas iz modne industrije, ki je oglaševal
plašč za begunce, ki ga lahko pretvoriš
v šotor, nahrbtnik, spalno vrečo in ne
vem v kaj še vse. In prvo vprašanje poleg
sto drugih, ki se mi je porodilo, je bilo:
»Ali v praksi kdo izmed beguncev kdajkoli zares dobi v roke takšen plašč?«
Nisem preverjala in ne vem in lahko le
upam, da ja, in potem si rečem, kako
humano. Ampak ozadij raje nočem ve-

deti. Visoke žičnate ograje spominjajo
na taborišča. Spominjajo na spomine,
ki bi jih želeli potisniti drugam. Vedno
ali skoraj vedno je tako, da v času vojn iz
domov preženejo male ljudi. Preženejo
jih na najbolj presenetljive načine, poti,
kraje. Begunec postane predmet številnih medijskih hiš, novica številka ena,
ki vzbuja nerazumljive strahove, morda
prastrahove? V tistih, ki begunci zaenkrat nismo. In vendarle bi to lahko bil
vsakdo od nas – mi, naši sosedje, ljudje,
ki jih srečujemo v trgovini, v shoping
centrih, kjerkoli. V knjigi gre za neštete
zgodbe beguncev z nejasnimi začetki in
negotovimi konci. Iz Maroka in Španije, iz Sredozemlja, Lampeduse, južne
Italije. Sirci, Iračani, Kašmirci, Afganistanci. V drugi polovici maja 2006 je na
Lampeduso tedensko priplulo okoli dva
tisoč migrantov in beguncev. Danes so
številke rutina. Danes so begunci rutina.
Danes so čolni, s katerimi plujejo in ne
dokončajo poti, rutina. Več je medijskih novic o njih, več je literature, večja
je rutina. Navajamo se na te sive sence,
ki stojijo v mrazu ob žičnatih ograjah.
In seveda postajamo nestrpni, ker jih je
veliko. Ker je svet, kakršen je. Ker ni zaposlovanj, ker ni prostora za vse, in še in
še razlogov za in proti. Ker so drugačni
in temnopolti in sploh drugačnih ver in
milijon razlogov za in proti. Slišim vas.
Poslušam vas. Cilj beguncev pa je le preživeti v boljšem od tistega, kar zapuščajo. Preživeti tam, kjer bodo sprejeti. Preživeti v svetu igrarij in igralcev, ki so deli
političnih ozadij, denarnih mašinerij in
krvoločnih zveri, ki jim pravimo politiki
in ki menda gradijo menda boljši svet.
Japajade!
»Tepejo nas kot živali. Z avtomobili in
psi nas porivajo nazaj proti glavni cesti v
središče mesta. Že štiriindvajset ur nismo
dobili ne hrane ne pijače. Pet čakajočih je
omedlelo. Vsak petek je tako. Sem hodim

že pol leta. Nikoli nisem manjkal. Med
čakajočimi vlada nekakšen sistem, za katerega policisti ne vedo. Vsaka etnična skupina vodi svojo statistiko. Poskušamo biti
pošteni in ljudem deliti številke po načelu
prisotnosti. Le tako lahko preživimo, ne
da bi se med seboj poklali. To je tiso, kar
želijo grške oblasti. Da bi se uničili med seboj – da bi nas lahko vse skupaj razglasili
za kriminalce. Ne smemo se pustiti. Ohraniti moramo vsaj malo dostojanstva. Jaz
sem se prebil do številke pet. Zdaj se bom
postavil v vrsto. Slišal sem, da bodo danes
vzeli Afričane. Lahko le molim in upam,
da me bodo izbrali. Drugače je tu kot na
trgu sužnjev. Policisti hodijo okoli in si nas
ogledujejo. Ne zanima jih, kdo smo in od
kod prihajamo. Izberejo najmočnejše. Zakaj? Tega ne razumem. Kako o naši usodi
lahko odločajo taki ljudje?« Videmšek je
sencam dal imena. Priimke. Življenjske
zgodbe. Čustva. Zgodbe o premikih.
Knjiga novinarja, ki zna iti zelo daleč.
Njegova zgodba se je srečala z zgodbami beguncev v Rigoncah na slovensko-hrvaški meji. »Udarec resnice v pleksus
je strašljiv. Po prvi strani začneš sovražiti
svet, po peti knjigo in na koncu sovražiš avtorja, ker ti je povedal, da bi moral sovražiti predvsem sebe, ker si dovolil, da živiš
v takem svetu,« pove na platnici Matjaž
Pograjc o knjigi. Najbrž obstajajo tudi
drugačne zgodbe od teh. Ni kaj dodati. Lahko le voščim strpnost in razumevanje in morda kanček razmisleka v
prvi osebi ednine. Ali množine, vseeno.
Obenem priporočam ogled treh delov
filma Human, ki ga najdete na youtubu.
In naj bo umirjeno, kolikor se le da tam
znotraj, in naj bo jesenskoplodno do naslednjega branja!
Patricija Dodič

ZAHVALA
Iz srca se zahvaljujem dobrima lovcema, ki sta mi pred Eurospinom
pomagala pri težavah z avtomobilom.
Patricija Dodič
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JEZIKOVNI NASVETI
Dvojina – bogastvo slovenskega jezika
Prav dvojina je tista, ki slovenščino na
eni strani nekoliko zakomplicira, po
drugi strani pa jo obogati in ji daje novo
dimenzijo, ki je mogoča le takrat, ko
se JAZ in TI ne povežeta v VI, temveč
postaneta MIDVA. Čeprav smo nanjo
ponosni, ker zajame pomenski odtenek
zveze dveh ljudi, ki se je v drugih jezikih
izgubil, smo precej nedosledni pri njeni
rabi. V današnji jezikovni svetovalnici
navajam nekaj primerov napačne rabe
dvojine z namenom, da bi se začeli bolj
zavedati njenega pomena in edinstvenosti.

NAPAČNO: Kupil je dva stanovanja.
Prodal je dva kolesa. PRAVILNO: Kupil
je dve stanovanji. Prodal je dve kolesi.

Orodnik dvojine
samostalnikov moškega,
ženskega in srednjega spola
Največ težav pri rabi dvojine nam povzroča 6. sklon (orodnik), ki ga najpogosteje zamenjujemo z množinsko obliko.
NAPAČNO: Razšla sta se pred dvemi
leti. Odšel je pred dvemi urami. Pred dvemi meseci je diplomiral. PRAVILNO:

Razšla sta se pred dvema letoma. Odšel je
pred dvema urama. Pred dvema mesecema
je diplomiral.
Verjetno do te napake prihaja zaradi podobnosti z množino: Razšla sta se pred
tremi leti. Odšel je pred tremi urami. Pred
petimi meseci je diplomiral.
Pravijo, da so vse stvari v dvoje lepše –
pa še pravilnejše. Veliko stvari, ki nas
obkroža, se pojavlja v dveh skrajnostih:
svetloba – tema, dan – noč, žalost – veselje, plus – minus, jin – jang, dobro –
slabo … Naj nas vsi pari, ki nas obdajajo, spodbudijo k temu, da ohranjamo in
cenimo čudež slovenskega jezika – dvojino!
Če naletite na kakšen trd oreh v zvezi z
rabo jezika, mi pišite na trojc3@gmail.
com.
Tamara Rojc, prof. slovenščine

Samostalniki ženskega spola
v dvojini
Pri samostalnikih ženskega spola se
namesto dvojinske oblike s končnico
-i pogosto uporablja kar množinska
oblika s končnico -e, kar je narobe.
NAPAČNO: Za očeta sem kupil dve
kravate. Računalnik je odkril dve napake. Prebral je obe knjige. PRAVILNO: Za
očeta sem kupil dve kravati. Računalnik je
odkril dve napaki. Prebral je obe knjigi.

Ženska glagolska oblika v
dvojini
Pri ženski obliki glagolov namesto dvojine pogosto uporabimo kar
množinsko obliko, kar je napačno.
NAPAČNO: Midve smo dogovorjene ob
18. uri. PRAVILNO: Midve sva dogovorjeni ob 18. uri.
Včasih srečamo tudi popačeno obliko
dvojine za ženski spol.

Dvojina samostalnikov
srednjega spola
Tudi pri samostalnikih srednjega
spola večkrat zasledimo množinsko
obliko s končnico -a namesto dvojinske oblike s končnico -i.
BISTRIŠKI ODMEVI – NOVEMBER 2018

KULTURA

NAPAČNO: Midve greve v trgovino.
PRAVILNO: Midve greva v trgovino.
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KULTURA

LITERARNI POGOVOR
S PATRICIJO DODIČ – PATRO
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Torek, 13. novembra, zvečer. Večina se
je udobno namestila na kavču, si prižgala TV, dala misli na »off«. Drugi, manjši
del populacije, se je udeležil literarnega
pogovora med Patricijo Dodič - Patro
in Igorjem Štembergerjem. V Hramu
dobrega je potekal domiseln dialog, pospremljen z glasbo in petjem Urške in
Mihe.
»U dubini duše, ostaču djevojčica, uvijek
puna inspiracija. Sa suncem u očima.«
Tako je Patricija zapisala v pesmi S kot
Sarajevo, z ljubeznijo, drugič. Gostja večera je v pesmi po dvajsetih letih ponovno obiskala Sarajevo. »Vlak ustavlja sredi ničesar. Zamuja samo in le pet ur. Kaj
pa je pet ur proti večnosti?« Pesnica je
pogledala naokrog in skozi kritično oko
zaznala neštete malenkosti. Razbrala je
odtenke razmišljanj, občutij. Deklica –
danes samosvoja, pokončna ženska si
je privoščila praznovanje rojstnega dne,
ki ga sicer navadno ne praznuje. Za darilo si je spesnila peto pesniško zbirko z
naslovom Ekstremofil. Že pred natanko
desetimi leti je opozorila, na njej ljub
način, da se spodobi ovekovečiti trenutek, ko smo uzrli luč sveta. Spekla je
prvo torto. Poimenovala jo je Pet minut
blaznosti. Tudi v vmesnem času ni bila
Trnuljčica, saj kot pravi sama »sanjači
nikoli spijo«. Pesniškemu prvencu so
sledile: Črno obrobljene oči, Wada, Ljubimje in Ekstremofil. Torkovo nit večera
sta si podajala Wada in Ekstremofil. V
Wadi avtorica vzdržuje sanjarsko ravnotežje; v sebi nosi spomine deklice;
zaveda se, da smo, in da nas enkrat tudi
ne bo; piše o minljivosti, a je samosvoja; prav zato se predaja toku življenja, a
ga tudi usmerja. Vedno in vsepovsod si
upa biti ona, nabita z erotično čutnostjo. Nič ne ovinkari; ne prekriva in ne
olepšuje. Uporablja barve in sveti skozi
njih. Ekstremofil? Kdo ali kaj to pravzaprav je? A je to pesnik – bitje, ki živi
in ustvarja v posebni pogojih? Kdo ve,
mogoče se odgovor skriva v zbirki prav
s tem naslovom. Patrino vodilo je lju-

bezen v vseh pojavljanjih.
Ljubezen do življenja, vonj
po janežu. Mislim, da sem navrgla dovolj iztočnic, da se tudi vi
udobno namestite, se v prvem delu približate večini in poiščete Patrino poezijo. Ravno dovolj časa bo na voljo, da
pesnica zapiše nove verze, za kar si pa
zdaj izbere, kot sama pravi, en dolg javni
odmor in javno zatišje. Za konec pa, če
uporabim Patrin verz iz pesniške zbirke
Pet minut blaznosti: »Ali si upaš tvegati

norost za trenutek sreče?« Dovolite si
norčavosti J.
Dogodek je dokumentiral fotograf Marjan Krebelj, ki je pred desetimi leti opremil tudi Patrino prvo zbirko.
Nekaj utrinkov izpod tipkovnice
Dragice Marković
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ZGODBA O VELIKEM
BOGOMOLJČARJU
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(I. Osredkar, M. Vrh/ I.,
Osredkar)
Vedno ko pride ta nori vikend,
večer na vasi že spet zažari,
pod okno tvoje srce spet moje
v ritmu polke močno hiti.
Le luna vabi me med spomine,
ko spev mladosti se oglasi,
na pragu zime nekoč vse mine,
nocoj dekle to pojem ti.

pesmico iz
letošnjega festivala Graška gora poje
in igra. Gospodu ljubimcu bogomolčarju bi bila
zagotovo zelo všeč, kakor
je bila všeč tudi Mladim
godcem in vsem ostalim
obiskovalcem prireditve.
:)
MV

REFREN
Le kdo te ne bi imel ob sebi,
ko jutro mlado prebuja se?
Le kdo te ne bi imel ob sebi,
ko dan v zlatu poslavlja se?
Na ples te vabi že spet sobota,
lepota dota res prava je,
ko se vrtiva si spet želiva,
vse kar s tišino se le pove.

KULTURA

Bogomoljčar je res ena čudna, a zanimiva žival. Za to vrsto morskega
raka namreč nisem slišal, dokler si
nisem na kanalu Discovery ogledal
lepo in poučno reportažo o njem.
Asociacija na naš človeški svet se mi
je porodila kar sama od sebe.
»Ta možak« živi v luknji v morskih
globinah, tam nekje okrog Indonezije,
in lovi male srebrne ribice, ki po nesreči
ali nevednosti priplavajo nad njegovo luknjo.
Vsakič, ko se požene iz svoje skrivalnice, tvega
lastno glavo, saj na prostem nanj prežijo morski psi, volkovi, hobotnice, sipe in ostala zobata bitja, ki jim bogomoljčar
predstavlja slasten obrok. Če vendarle obdrži glavo in ujame
srebrno ribico, jo običajno (četudi je zelo lačen) odnese v luknjo, kjer z njim živi tudi njegova družica. Njegova družica, gospa bogomoljčar, NIKOLI ne lovi srebrnih ribic in ne tvega
glave, temveč le varno in udobno nameščena počiva na dnu
luknje in čaka na nov slasten obrok. Njena edina naloga je,
da se ljubi oz. pari z njim in posledično leže vedno nove ikre
oziroma potomce, ki jih mora siromak vedno znova in znova
nahraniti. Ampak tu se bistvo naše poučne zgodbe šele prav
začne.
Nekega lepega dne gospod bogomoljčar skrivaj in potuhnjeno zapusti domačo luknjo in pobegne. Moža je premamil klic
osamljene in lačne vdove, gospe bogomoljčar, iz sosednje luknje, za katero pa ni uradno znano, ali je moža izgubila zaradi nezvestobe (moški pač ... tudi na dnu oceana očitno ni nič
drugače) ali pa ga je med lovom na srebrne ribice pohrustal
morski pes.
Kakorkoli ... gospod bogomoljčar odslej živi v novi luknji in
staro brez posredovanja odvetnika prepusti bivši prevarani
ženi, ki že obupana kliče in išče novega partnerja, saj sama ni
vešča lova na srebrne ribice. A tudi življenje gospoda bogomoljčarja v novi luknji zahteva novo in visoko ceno. Vdova je
sicer bolj vroča, večja in bolj vešča razploda, a žal tudi veliko
bolj zahtevna. Ne zahteva sicer potovanj v tople kraje, saj na
srečo v njih že stalno prebiva. Ne zahteva diamantov, nove
luknje z bazenom ali športnega avtomobila. Ona hoče zgolj
in samo eno. Hrano. Še več srebrnih ribic, za katere siromak
bogomoljčar še bolj gara in še večkrat tvega svojo glavo, kot
jo je prej v stari dobri in v znani luknji pri svoji manj zahtevni
ženi. Mnogo bolje zanj bi bilo, če bi ostal tam, kjer je bil. A to
modrost se običajno žal vedno prepozno spozna!
Če smo že pri ljubezni na sto in en način, zaključimo to poučno in resnično zgodbo iz dna oceana z najnovejšo ljubezensko

LE KDO TE NE BI?
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S CANKARJEM PO VRHNIKI
V ponedeljek, 15. oktobra, smo se novih znanj željni učenci iz Osnovne šole
Toneta Tomšiča iz Knežaka, Osnovne
šole Antona Žnideršiča iz Ilirske Bistrice in Osnovne šole Jelšane odpravili na
Vrhniko, da bi izvedeli več o znanem
pisatelju, dramatiku in pesniku Ivanu
Cankarju.
Ko smo prispeli na Vrhniko, smo se peš
odpravili pred Cankarjevo spominsko
hišo. Čez nekaj časa je za nami prišel gospod, oblečen v Cankarja. Predstavil se
nam je kot Damjan Debevec. Nato smo
se odpravili v notranjost hiše. Tam nam
je gospod Damjan povedal marsikaj o
Ivanu Cankarju, ki se je rodil leta 1876
na Vrhniki in umrl leta 1918 v Ljubljani.
Bil je tudi esejist in politik. Rodil se je
kot osmi od dvanajstih otrok Neži in Jožetu Cankarju. Med šolanjem v Ljubljani se je pridružil dijaškemu društvu Zadruga, kjer je navezal stike s Kettejem,
z Murnom in Župančičem. Vodič nam
je povedal marsikatero zanimivost, med
drugim tudi to, da je Cankarjeva rojstna
hiša pogorela in da so iz nje rešili le stensko uro, ki pa se je potem pokvarila, ker je
Cankarju padla na glavo.

bil Ivan ministrant, in si
ogledali njeno notranjost.
Pot nas je pripeljala do pokopališča, kjer
sta pokopana njegova starša. Tam smo
izvedeli, da se je novembra 1918 Cankar poškodoval; čez nekaj časa se mu je
zdravje poslabšalo in je umrl. Na koncu
smo se odpravili proti izviru Ljubljanice, kjer je slavni Vrhničan rad posedal in
pisal. Tam nam je gospod Damjan prebral odlomek iz povesti Kurent. Nato
smo se sprehodili nazaj do spomenika,
kjer smo se poslovili od gospoda Damjana in Vrhnike. Domov smo se vrnili opremljeni z novimi znanji in lepimi
spomini.
Agnes Kreševič in Eva Zevnik,
OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica

ŠOLSTVO IN ŠPORT

Po končanem ogledu spominske hiše
smo se odpravili do Cankarjevega spomenika. Gospod Damjan nam je pove-

dal, da je Cankar
v času svojega
življenja spomenik zavračal; rekel pa je,
da če mu po
smrti postavijo
spomenik, naj na
njem sedi, če je že
celo življenje stal.
Naslednja postaja je
bila »enajsta šola« na
bregu Ljubljanice, priljubljeno zbirališče vrhniških otrok, ki so v
vodi našli najrazličnejše predmete in si z
igrami krajšali čas. Cankar je v zbirki črtic Moje življenje napisal: »Enajsta šola,
Bog s teboj! Milo se mi stori, kadar se spomnim nate, zibel življenja in spoznanja.«
Na vrhniški tržnici smo izvedeli, da je
Ivan Cankar kandidiral za državnega
poslanca, vendar ni bil izvoljen. Zaradi
izjave v prid jugoslovanski politični zvezi je bil nekaj časa v zaporu. Po ulicah
Vrhnike smo se odpravili proti cerkvi
sv. Trojice. Tam smo izvedeli, da je bil
Cankar leta 1915 vpoklican v vojsko,
vendar je bil čez približno en mesec odpuščen zaradi bolezni. Med razlago nam
je gospod Damjan prebral kar nekaj odlomkov iz Cankarjevih del. Nato smo
se odpravili do cerkve sv. Pavla, kjer je
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DAN ODPRTIH VRAT ŠOLE
TONETA TOMŠIČA KNEŽAK
V soboto, 27. oktobra, smo na šoli na poseben način obeležili 10 let članstva v »Slovenski mreži zdravih šol«, ki letos obeležuje 25 let delovanja.
Organizirali smo dan odprtih vrat za krajane in delavce šole ter naravoslovni dan »Živim zdravo« za naše učence.

Dan je v prijetnem vzdušju zelo hitro minil, zato se zahvaljujem vsem prisotnim (imenovanim in neimenovanim), ki so
pripomogli k uspešni izpeljavi tako aktivnega in zanimivega
naravoslovnega dne.
Upam, da smo vsaj malo pripomogli k boljši skrbi za okolje in
k zdravemu načinu življenja nas vseh.
Anica Prosen,
vodja tima Zdrava šola in organizatorica naravoslovnega dne

ŠOLSTVO IN ŠPORT

Medse smo povabili sodelavce iz Nacionalnega inštituta za
javno zdravje Koper in Ljubljana (Andreja Rebec s sodelavci), ki so nam predstavili zdravstveno-preventivne programe
Svit (z napihljivim modelom debelega črevesa), Zora in Dora.
Zdravstvene delavke iz Zdravstveno-vzgojnega centra Ilirska
Bistrica (Barbara Janežič, Nataša Jenko in Andreja Muha)
so s testom hoje na 2 km merile našo telesno zmogljivost in
nam na podlagi naših rezultatov svetovale ustrezno telesno
dejavnost ter zdravju prijazno športno vadbo. Dijana Godec
in Helena Valenčič sta nas učili kako oskrbeti poškodbe, ki
se zgodijo predvsem doma. Katere so prepovedane droge in
kako se boriti proti zlorabi le-teh in odvisnosti od njih? Na ta
vprašanja je učencem predmetne stopnje odgovarjal policist
Policijske postaje Ilirska Bistrica Viljen Ljubič. Vsem, ki so to
želeli, sta zdravstveni delavki ZD Ilirska Bistrica (Božidara
Česnik in Vida Slavec) izmerili krvni tlak in sladkor v krvi.
Velik poudarek dajemo tudi skrbi za okolje in pravilnemu ločevanju odpadkov, zato nas je Bojana Bažec iz Nacionalnega
inštituta za javno zdravje Koper osveščala o tej problematiki,
čebelarja (Vojko Niko Dodič in Branko Skrt) pa sta nam
predstavila pripomočke pri svojem zelo pomembnem delu s
čebelami in čebelje pridelke. Poskusili smo tudi različne vrste
medu. Mmm, so bili dobri!
V gospodinjski učilnici so učenci od 6. do 9. razreda s pomočjo učiteljice Klavdije izdelali mazilo iz sivke, učiteljica Martina S. Čekada pa je s tremi gibalno-plesnimi odmori poskrbela
za sprostitve med delavnicami. Kuharice so nam za zdravo
malico pripravile odličen zelenjavni namaz.
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OŠ ANTONA ŽNIDERŠIČA
IN OŠ PODGRAD ZLATI
NA KULINARIČNEM
TEKMOVANJU
OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica in OŠ Rudolfa
Ukoviča Podgrad sta meseca maja zmagali na regijskem
tekmovanju »Zlata kuhalnica« v Ljubljani oz. Izoli in se
uvrstili na državno tekmovanje, ki je potekalo 9. oktobra
v Portorožu.  
Tekmovalci obeh šol so znova suvereno pokazali svoje kuharske veščine in oboji dosegli zlato priznanje! Tema tekmovanja: rižota kot glavna jed ter vaniljeva krema za sladico.
Osnovnošolci iz Podgrada so skuhali kar dve rižoti, in sicer
rižoto po milansko in sipino rižoto, ter vaniljevo kremo z jagodami in rabarbaro. Učenci OŠ Antona Žnideršiča pa rižoto
s treviškim radičem, ki so jo odišavili s hrustljavo zapečeno
domačo panceto.  Poleg so ponudili vaniljevo kremo z dušeno hruško in karamelnim prelivom.
Iskrene čestitke učencem OŠ Podgrad: Lei Kovačič, Žani Tomažič in Žigi Barbi ter spremljevalkama Evelin Stanič in Zali
Cek.

Iskrene čestitke tudi učencem OŠ Antona Žnideršiča: Maticu
Štembergerju, Aniki Možina ter Luki Liliću. Spremljal jih je
Tim Grbec Gašperšič, moralno in strokovno pa jih je podprla
Marija Novoselec.
Mentorja ekipe OŠ Podgrad – Tamara Urbančič in Rihard
Baša – ter mentorica ekipe OŠ Antona Žnideršiča – Vera
Frank so bili z uspehom zelo zadovoljni, predvsem pa ponosni na učence, ki so imeli v Portorožu težko nalogo: v eni uri na
dokaj majhni delovni površini z improvizirano vodo (bidon)
vrhunsko in suvereno pripraviti jed, in sicer pred komisijo in
publiko, ki je kuhanje ves čas spremljala.
Čestitke!
Mentorici

ŠOLSTVO IN ŠPORT

SOAVTORICA MEDNARODNO
NAGRAJENEGA UČBENIKA
JE PROFESORICA GIMNAZIJE
ILIRSKA BISTRICA
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Na knjižnem sejmu v Frankfurtu so 10. oktobra podelili nagrade BELMA
(Best European Learning Materials Awards) za najkvalitetnejša učna gradiva, ki nastanejo v državah Evrope. Bronasto nagrado v kategoriji učbenikov za srednjo šolo je prejel nov učbenik za zgodovino v 1. letniku gimnazij »Zgodovina 1, Prazgodovina in stari vek«, založbe Mladinska knjiga.
Zlato medaljo v kategoriji učbenikov za
srednjo šolo je letos prejel švicarski učbenik za geografijo, srebrno pa nemški
učbenik za nemščino kot tuji jezik.
Soavtorica nagrajenega slovenskega
učbenika je profesorica zgodovine
na Gimnaziji Ilirska Bistrica, mag.

Sonja Škrlj Počkaj. V evalvacijski skupini za vrednotenje učbenika pa je sodelovala tudi Danijela Horvat, profesorica
geografije in zgodovine na Šolskem centru Postojna.
Učbenik za zgodovino je v kombinaciji
z interaktivnim gradivom zasnovan kot

sodobna knjiga, ki je dijakom sopotnica
na poti odkrivanja preteklosti in samih
sebe, zgodovina pa je pri tem učiteljica
za življenje.
Soavtorici nagrajenega slovenskega učbenika, profesorici zgodovine mag. Sonji
Škrlj Počkaj, iskreno čestitamo!
Vodstvo šole
BISTRIŠKI ODMEVI – NOVEMBER 2018

OTVORITEV RAZSTAVE
»KAKŠEN SVET SI ŽELIM«
V četrtek, 15. novembra 2018, je na
Gimnaziji Ilirska Bistrica potekala otovoritev likovno-besedne razstave »Kakšen svet si želim«, ki je nastala v okviru
natečaja »Kakšno Slovenijo si želim«
ob svetovnem dnevu filozofije in mednarodnem dnevu strpnosti. Razstava na
ogled postavlja likovne in besedne prispevke dijakov Gimnazije Ilirska Bistrica, ki izražajo doživetja ob razmisleku o
smislu življenja, strpnosti in obrekovanju ter o tem, kakšno Slovenijo si želijo.

lila knjigo pesmi Neže
Maurer z naslovom Nežina steza. Za zaključek
otvoritvene prireditve je
Tina Šajn zaigrala Valček
poljsko-francoskega skladatelja Frederica Chopina. Po
otvoritvi razstave je profesorica
Tamara Rojc vse prisotne povabila
k ogledu razstave, ki bo do 21. decembra 2018 v »klubu« Gimnazije Ilirska
Bistrica na ogled za širšo javnost.

Jan Kastelic, dijak 2. letnika gimnazije

Vodja Gimnazije Ilirska Bistrica Gorazd Brne je spregovoril o nastajanju
in pomenu razstave, ki predstavlja likovne in besedne izdelke dijakov Gimnazije Ilirska Bistrica. Nato je bila k nagovoru povabljena magistrica Mateja
Jamnik, predsednica Društva Jasa, ki je
nosilec natečaja Kakšno Slovenijo si želim, in spregovorila o delovanju društva ter o njegovem poslanstvu. Sledila je
glasbena točka. Prisluhnili smo prijetnim melodijam flavtistke Eve Česnik
in pianistke Tine Šajn, ki sta zaigrali
Valček iz skladbe Masquerade znanega skladatelja Adama Khacaturiana.
Vsem dijakom, ki so sodelovali pri pripravi razstave, sta mag. Mateja Jamnik
in urednik knjižne zbirke Društva Jasa
Onežimo svet gospod Anej Sam podeBISTRIŠKI ODMEVI – NOVEMBER 2018
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Otvoritveno prireditev je povezovala
profesorica Tamara Rojc, ki je uvodoma
predstavila svetovni dan filozofije, dan
strpnosti in kaj strpnost sploh je ter pozvala, naj bomo strpni drug do drugega
tudi mi sami. Generalna skupščina Združenih narodov je tretji četrtek v novembru razglasila za svetovni dan filozofije,
k obeleževanju katerega vsako leto pod
drugim naslovom vabi UNESCO. Letošnji dan filozofije, katerega tema je bila
Nelagodje smisla, smo tako obeležili v
četrtek, 15. novembra. Mednarodni dan
strpnosti pa je spominski dan, ki ga je v
Deklaraciji o načelih strpnosti razglasila
Generalna konferenca UNESCO 16. novembra 1995.
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ROVKA ČRKOLOVKA TUDI NA
OŠ DRAGOTINA KETTEJA
V začetku oktobra sta OŠ Dragotina Ketteja iz Ilirske Bistrice obiskali prav posebni gostji, koprska knjižničarka Urška Bonin in miška Rovka Črkolovka. Petošolce in šestošolce sta povabili k sodelovanju v bralnem tekmovanju »Berimo z Rovko Črkolovko«.

V tekmovanju, katerega glavni organizator je Osrednja knjižnica Srečka Vilharja
Koper, kot soorganizator pa se je letos
pridružila tudi Knjižnica Makse Samsa
Ilirska Bistrica, sodeluje več osnovnih
šol s Primorske in nekaj osnovnih šol iz
Trsta. Tekmovanje poteka od 8. oktobra 2018 in se bo zaključilo 8. februarja
2019. Posebnost vodenega bralnega tekmovanja, ki spodbuja branje in izboljšuje bralne navade otrok je, da otroci ne
sodelujejo kot posamezniki temveč kot
razred. Vsak udeleženec mora prebrati
vsaj eno knjigo. Več knjig kot sodelujoči
prebere, večja je možnost, da si razred

zagotovi glavno nagrado – izlet
za ves razred. Pri beleženju rezultatov se namreč upošteva povprečje
prebranih knjig na razred. Tekmovanje
poleg branja spodbuja tudi medvrstniško tekmovanje, povezanost in timsko
delo. Bralec namreč prebrano knjigo
oceni (z učiteljico izpolni spletno anketo) in o njej odda komentar. Če želi,
lahko sodeluje tudi v kvizu, lahko kaj napiše ali nariše in objavi na spletni strani
oz. na blogu Rovke Črkolovke. Brskanje
po spletni strani je za mlade bralce zelo
poučno, saj ponuja ogromno informacij
o avtorjih, zanimivostih, slovar pojmov
itd.

Škocjanski zatok pri Kopru, je danes že
prava velikanka, saj ima čarobno moč in
vsakič, ko prebere knjigo, zraste za kak
milimeter.
Mladim tekmovalcem je na voljo več
kot 40 naslovov knjig z najrazličnejšo
vsebino. Knjige za bralno tekmovanje
na OŠ Dragotina Ketteja je priskrbela
Knjižnica Makse Samsa Ilirska Bistrica,
nahajajo pa se na posebnem knjižnem
regalu v šolski knjižnici. Nekaj knjig za
bralno tekmovanje je dostopno tudi v
elektronski obliki (izposoja na spletnem
portalu Biblos) in jih lahko mladi bralci
prebirajo tudi na tablici, računalniku ali
pametnem telefonu.

Rovka Črkolovka je prav posebna etruščanska rovka. Čeprav je najmanjši sesalec na svetu (skupaj z repom meri največ 4 cm) in živi v naravnem rezervatu

Tadeja Raspor,
bibliotekarka v Knjižnici Makse Samsa
Ilirska Bistrica

ŠOLSTVO IN ŠPORT

ČRTICA KNEŠKEGA UČENCA MED
NAJBOLJŠIMI V DRŽAVI
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V ponedeljek, 19. novembra, je bila ob 17. uri v Cankarjevi knjižnici na Vrhniki podelitev priznanj avtorjem za izbrane črtice, ki so se uvrstile med najboljše v celotni državi.
Podelitve se je udeležil tudi Gašper
Šajn, učenec 9. razreda Osnovne šole
Toneta Tomšiča Knežak. Z njim je bila
tudi mentorica Olga Novak, ki je navdušeno ploskala, saj je bila Gašperjeva
črtica Matevžek izbrana kot ena izmed
dvajset najboljših. Ponos je izžarevala
tudi Gašperjeva družina. Prireditev je
bila organizirana na visokem nivoju. Istočasno so odprli tudi razstavo črtic in

ilustracij v Malavašičevem kotičku. Avtorji črtic z različnih koncev Slovenije so
brali svoja literarna dela. Ob zaključku
so vse udeležence pogostili s sokom,
vodo in picami.
»Zelo lepa prireditev in dober program!
Bilo je veliko dobrih črtic. Najbolj mi je bil
všeč Pižama in njegov slog,« je ob predstavljenih delih povedal Gašper Šajn.

Gašperju čestitamo in mu želimo veliko
uspeha na njegovi pisateljski poti!
Ajda Tomažinčič in Ina Sedmak
BISTRIŠKI ODMEVI – NOVEMBER 2018

3. PARK SEVENTEEN
CIKLOKROS ČRNE NJIVE
V soboto, 10. novembra, se je na Črnih njivah odvijal že »3. Park
Seventeen ciklokros« Črne njive, ki je bil tudi uvodna dirka Pokala
Slovenije v ciklokrosu. Tekmovanje je potekalo v oblačnem in suhem
vremenu s skoraj previsokimi temperaturami za ta čas. Udeležilo se ga je
preko 80 udeležencev v različnih kategorijah.

Na drugem štartu so se med seboj pomerili starejši in mlajši mladinci ter ženske, ki so skupaj odvozili 30 minut in en
krog dolgo tekmo. Pri mlajših mladincih

je slavil Jure Rus pred Aljažem Petkom
in Fabijanom Kraljem. Pri starejših mladincih je prevzel zmago Michele Chiandussi pred Blažem Avbljem in Janom
Ravbarjem. Pri ženskah je bila najhitrejša Tina Perše pred Sašo Žavbi Kunaver
in domačinko Katjo Čekada.
Sledil je štart najštevilčnejše kategorije,
kjer so se pomerili člani v kategorijah
Elite, Masters 1 in Masters 2. 35 tekmovalcev je uprizorilo pravo predstavo, na
kateri se je najbolje izkazal Blejec Matija Rimahazi, ki je nastopil na svoji prvi
dirki na kolesu za ciklokros. Po drugem
krogu je prevzel vodstvo in ga ni spustil
do konca dirke. Za drugo in tretje mesto sta se borila Peter Zupančič in Matej

ČAROVNICE
ZAČARALE BISTRIŠKE
OSNOVNOŠOLCE
V knjižnici Makse Samsa smo v sredo, 31. oktobra,
pripravili zabavo za noč čarovnic, ki se je je udeležilo
80 osnovnošolskih otrok.
Za otroke od 1. do 4. razreda smo pripravili enourni program.
Najprej so potekale ustvarjalne delavnice, na katerih so otroci izdelali čudovite in strašljive maske. Seveda smo otrokom
poslikali obraze s srhljivimi motivi, da je bil večer strašljivo
obarvan, manjkali pa niso niti čarovniški plašči, ki smo jim
jih naredili. Čarovnica Mica je zaplesala z mladino in jo malo
začarala. Za konec druženja smo otroke popeljali po mestu in
čisto malo tudi strašili.
Otroci od 5. do 9. razreda so tekmovali v čarovniškem kvizu.
Zmagovalna ekipa je bila nagrajena. Sledila je poslikava obraBISTRIŠKI ODMEVI – NOVEMBER 2018

Kravos, ki si je kljub defektu v ciljnem
šprintu priboril drugo mesto. V kategoriji Elite je slavil Peter Zupančič pred
domačinom Robijem Jenkom in Anžejem Skokom. V kategoriji Masters 1 je
slavil Matija Rimahazi pred Matejem
Kravosom in Matejem Dakskoblerjem;
v kategoriji Masters 2 je bil najhitrejši
Matjaž Kovač pred Mitjo Morijem in
Lucjanom Premrnom.
Organizatorji iz vrst Planinskega društva Snežnik z veseljem ugotavljamo, da
tekmovanja v ciklokrosu pridobivajo
na udeležbi tako po številu tekmovalcev
kot tudi po deležu ciklokros koles, ki so
letos prevladovala.
Boštjan Primc

za in nato še izdelava strašnega kazala za knjige. Tudi s temi
otroki smo se odpravili na prav strašljiv čarovniški pohod po
mestu.
Vsem skupaj je bilo prijetno, zato smo se dogovorili, da drugo
leto vse skupaj ponovimo. Da je delo potekalo nemoteno, je
skrbela coprniška ekipa mladih čarovniških pripravnic v sestavi Manca, Tina, Lara, Jana in Dajana. V imenu celotnega
kolektiva knjižnice se jim zahvaljujemo za pomoč pri izvedbi
čarovniške zabave.
Tamara Hrabar

ŠOLSTVO IN ŠPORT

Proga je potekala po podobni trasi, kot
jo poznamo iz prejšnjih let, vendar je
bila letos obrnjena v drugo smer. Dečki in deklice so tekmovali po skrajšani
progi, za mladince, ženske in moške
kategorije pa je proga merila dobra 2 kilometra. Najprej so se pomerili dečki in
deklice, ki so vozili 20 minut in en krog.
Pri dečkih je bil najhitrejši Marcel Gladek, ki je slavil pred Marcelom Skokom
in Majem Flasom; pri deklicah je bila
najhitrejša Hana Kranjec Žagar pred
Nejo Kalan in Tjašo Sušnik.
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PUME USPEŠNE NA SVETOVNEM
PRVENSTVU
V mestu Bergamo v Italiji je 27. in 28. oktobra potekalo svetovno prvenstvo,
ki so se ga udeležile tudi plesalke članske skupine Pume iz Športnega društva
Freia iz Ilirske Bistrice. Na tekmovanju so se predstavile s štirimi plesnimi
točkami in se v vseh odrezale več kot odlično.

Športno društvo Freia in skupina Pume se
zahvaljujeta sponzorjem in donatorjem
ter vsem ostalim, ki so pomagali pri
uresničitvi njihovih plesnih sanj. Svetovno
prvenstvo jim bo brez dvoma ostalo v lepem spominu.
Čestitke plesalkam in trenerkam!
Kristina Prosen

Klavdija Ujčič in Eva Česnik sta v open
in jazz plesnih parih dosegli dve prvi mesti, Jasmina Arslanović in Katarina Šlosar pa sta se v open plesnih parih uvrstili na drugo mesto. Članska lyrical skupina, ki jo sestavljajo Klavdija Ujčič, Eva
Česnik, Jasmina Arslanović, Katarina
Šlosar, Megi Smerdelj, Kaja Šircelj, Karin Ujčič, Ines Šestan ter Janja Raspor, je
zasedla prvo mesto in hkrati prejela nagrado za najboljše plesne talente dneva.
Trenerki Kristina Prosen in Janja Raspor
ter predsednica društva Mojca Klanšček
Macarol so zelo ponosne in vesele novih
uspehov svojih plesalk.

Kogar imaš rad, nikoli ne umre,
samo daleč, daleč je ...

ZAHVALA

Tiho in za vedno nas je zapustil
dragi mož, oče, stari ata in prastari ata

ŠOLSTVO IN ŠPORT

22. DECEMBER, OB 18:15
DOM NA VIDMU
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STANKO KREBELJ
(1924–2018)

Svojci se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na
njegovi zadnji poti. Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste nam kakorkoli pomagali, izrazili sožalje, darovali cvetje in sveče.
Iskrena hvala Zvezi borcev NOB Ilirska Bistrica, župniku za
opravljen pogrebni obred in pevcem.
Njegovi najdražji

BISTRIŠKI ODMEVI – NOVEMBER 2018

KOLEDAR DOGODKOV V DECEMBRU
6. december ob 18. uri
6. in 7. december od 17. ure dalje
7. december ob 18. uri
8. december ob 15. uri
9. december od 10. ure dalje
12. december ob 17. uri
12. decembra ob 18. uri
13. december ob 18. uri
13. in 14. decembra od 17. ure dalje
15. december ob 15. uri
15. december ob 20. uri
15. december ob 18. uri
17. december ob 9. uri
18. december ob 17. uri
19. december ob 18. uri
20. december ob 18. uri
22. december ob 15. uri
22. december
22. december
23. december
25. december
26. december ob 10. uri
29. december ob 17. uri
29. december
31. december

Predstavitev knjige Jožice Janežič z naslovom Na obalah spomina, KMS
Nauk dr. Grigoria Grabovoja, OŠ Antona Žnideršiča
Otvoritev fotografske razstave Hinka Poročnika z naslovom Seno z gur, Galerija Doma na Vidmu
Praznične ustvarjalne delavnice, park Nade Žagar
Medeni dan s Čebelarskim društvom Ilirska Bistrica, Dom na Vidmu
Predstava Zvezdica Zaspanka za otroke, ki obiskujejo ure pravljic, KMS
Nič ni tako, kot se zdi, VGC
Okrogla miza dijakov Gimnazije Ilirska Bistrica z naslovom 17 vasi župnije Trnovo v 19. stoletju, KMS
Nauk dr. Grigoria Grabovoja, OŠ Antona Žnideršiča
Glasbeni nastop Beverly Šuštar in druženje s čarodejem nove generacije Magic Aleksandrom, park Nade Žagar
Komedija Borisa Kobala z naslovom Pismo rosno! Vsega je kriv poštar, Dom na Vidmu
Otvoritev razstave Turističnega društva Ilirska Bistrica z naslovom Škrinjice in šatulje, ključi in ključavnice, Galerija
Doma na Vidmu
Delavnica tapkanja, VGC
Glasbena pravljica za otroke, ki obiskujejo ure pravljic, KMS
Izdelava novoletnih okraskov in ornamentov, VGC
Predavanje o naravi in ljudeh Snežnika in doline Reke, vplivnega območja Parka Škocjanske jame, KMS
Zabavno iskanje Božičkove kape, park Nade Žagar
Moj kino, Dom na Vidmu
Koktelsi, šotor pri gimnaziji
Božično novoletni koncert Pihalnega orkestra Ilirska Bistrica, Dom na Vidmu
Božični koncert, župnijska cerkev Knežak
Dan samostojnosti in Štefanovo, Harije
Otroška predstava z Dedkom Mrazom, Dom na Vidmu
Gadi, šotor pri gimnaziji
Silvestrovo na drsališču s presenečenjem, park Nade Žagar

Zdaj bivaš vrh višave jasne,
kjer ni mraku, kjer ni noči,
tam sonce sreče ti ne ugasne,
resnice sonce ne stemni.
(S. Gregorčič)

ZAHVALA

Ni bitja,
ki bi v nič razpadlo!
Kar večno je,
je v vseh ostalo,
saj osrečuje nas njih bit!
In bit je večna:
V njej so sile,
zaklade večne so ohranile,
ki zdaj vesolja so nakit.
(Goethe)

ZAHVALA

Od nas je odšla draga mama, tašča, nona in pranona

V 78. letu je dotrpela in nas tiho zapustila žena, mama, nona
in sestra

DANIJELA BOŠTJANČIČ

SLAVKA MALJEVAC

rojena Kirn iz Harij
(1939–2018)

Iskrena zahvala gospodu župniku Stanku za njegove besede in
vsem, ki ste nam stisnili roko in izrekli sožalje ter jo pospremili
k večnemu počitku.
Vsi njeni žalujoči

rojena Penko
(13. 1. 1941–23. 10. 2018)

V tihi žalosti in z bolečino v srcu se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, sosedom in znancem, ki
so sočustvovali z nami in nam izrekli sožalje, darovali cvetje in
sveče ter jo v tako velikem številu pospremili na zadnji poti.
Iskrena hvala osebju Doma starejših občanov Ilirska Bistrica.
Hvala Jožici Vinšek in Dragu Kermi za poslovilne besede, pevcem »Prijatelji« iz Kopra in Javnemu podjetju Komunala.
Žalujoči: mož Jože, hči Nataša in sin Marko z družinama,
sestra Marta ter brata Toni in Ivan z družinami
Ilirska Bistrica, Ratečevo Brdo, Cerknica, Pariz
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RAZVEDRILO

NAGRADNA KRIŽANKA BISTRIŠKIH ODMEVOV
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Geslo nagradne križanke pošljite na naslov: Bistriški odmevi, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica s pripisom »Nagradna
križanka«, najkasneje do 18. decembra 2018.
Turistična kmetija Ivankotovi poklanja 3 nagrade:
1. nagrada: kosilo za dve osebi 2. nagrada: kosilo za eno osebo 3. nagrada: štruklji za dve osebi
Geslo prejšnje križanke: GOSTILNA IN PIZZERIA ŠKORPION. Izžrebali smo tri nagrajence:
1. PLOŠČO ŠKORPION ZA DVE OSEBI prejme TJAŠA JAGODNIK, Jasen 9, 6250 Ilirska Bistrica,
2. PICO ZA DVE OSEBI prejme MALAN ŠTRBENC, Bač 45, 6253 Knežak,
3. PALAČINKE ŠKORPION ZA DVE OSEBI prejme OLIVER BROZINA, Jelšane 4/B, 6254 Jelšane.

