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UVODNIK
Občino Ilirska Bistrica so zajele obilne padavine, ki so povzročile
obsežnejše poplave. Meteorna voda je zalila kleti in garaže; poplavljene so bile nekatere ceste; deževje pa je sprožilo tudi nekaj
manjših plazov.
V tokratni številki Bistriških odmevov se bomo podrobneje posvetili tujcem, ki nezakonito prečkajo državno mejo. O tej aktualni
temi smo se pogovarjali s komandirjem Policijske postaje Ilirska
Bistrica Karolom Iskro, svoja priporočila o ravnanju z odpadki, ki
so jih za seboj pustili prebežniki, pa je izdalo tudi Javno podjetje
Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o.
Tudi Občina Ilirska Bistrica postaja okolju prijaznejša prometna
destinacija, saj je bogatejša za dve postaji za polnjenje električnih
vozil.
Občina Ilirska Bistrica v tej izdaji objavlja Javni razpis za podelitev
priznanj Občine Ilirska Bistrica za leto 2019 in tako vabi občane,
predstavnike krajevnih skupnosti, zavode, društva in ostale, da
predlagajo kandidate, ki so s svojim delovanjem ponesli glas o inovativnosti in nadarjenosti po vsej državi in širše.
Občanke in občane obveščamo o spremenjenem režimu parkiranja na javnih površinah v občini. Parkiranje bo odslej omejeno na
dve uri.
Ste vedeli, da je v naši občini že skoraj sto prvih posredovalcev, ki
so prvi na kraju dogajanja ob klicu na pomoč? Preberite si članek
o teh pogumnih prostovoljcih, ki so vedno pripravljeni pomagati
bližnjemu.
Bistriška galerija bo odslej nosila ime Pavlovčeva galerija. Kako pomembno je delo enega vidnejših slovenskih impresionistov Franceta Pavlovca, vam razkrivamo na strani 30.
Kdo je s svojimi portreti očaral bistriško publiko? Mlad umetnik
Matej Žužek z Bača. Več o njegovem ustvarjanju si lahko preberete
v rubriki Kultura.
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Vaše prispevke za februarsko številko pričakujemo
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55

Vsa reklamna sporočila, plakate in vabila na delavnice nam pošljite v wordovih dokumentih, da se lahko lektorsko pregledajo.
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Tjaša Kaluža, odgovorna urednica Bistriških odmevov
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AKTUALNO
Obvestilo o selitvi CSD Primorsko-Notranjska, enota Ilirska
Bistrica
Obvestilo o ocenjevanju škode zaradi posledic poplav v času
med 2. in 3. februarjem 2019
Poplave znova prizadele občino Ilirska Bistrica
Priporočila za občane Ilirske Bistrice
Migrantska problematika na Ilirskobistriškem
Brezplačno polnjenje električnih vozil tudi v Ilirski Bistrici
Pust je pršu

VARSTVO OKOLJA
Ravnanje z odpadnim jedilnim oljem v občini Ilirska Bistrica

Dragi občani in občanke!
Pred nami je pestro pustno dogajanje. Lepo vabljeni, da se udeležite
pustnih dogodkov v najbolj norčavem času leta in se poveselite z nami!
Z zadnjimi zimskimi pozdravi
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Bistriški odmevi – glasilo Občine Ilirska Bistrica
Izdajatelj: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica Odgovorna urednica: Tjaša Kaluža Uredniški odbor: Boštjan Primc,
Adrijana Kocjančič, Špela Barba, Maja Uljan, Stanislav Zver, Anja Zidar in Nevenka Ujčič Sedež uredništva: Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica
E-naslov: odmevi@ilirska-bistrica.si Lektoriranje: Tamara Rojc Oblikovanje: Ida Demšar, Design Demšar d.o.o. Tisk in grafična priprava:
PRESENT d.o.o., Dolenjska cesta 43, 1000 Ljubljana Naklada: 5330 izvodov ISSN 2536-2917 Glasilo brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva v
Občini Ilirska Bistrica. Uredništvo si pridružuje pravico krajšanja prispevkov in spremembe naslovov. Avtorica nepodpisanih člankov je odgovorna
urednica. Prispevkov ne honoriramo. Fotografije: Studio Avenir, Marjan Krebelj, Aneja Rože, Matjaž Vrh, Helena Kalčič, Tjaša Kaluža, osebni arhiv
družine Kandare, JP Komunala Ilirska Bistrica d.o.o., PP Ilirska Bistrica, PGD Podgora Podgraje, NK Bistrc, Rokometni klub Ilirska Bistrica, Društvo
Vezi, ZD Ilirska Bistrica, Društvo diabetikov Ilirska Bistrica, Društvo ljubiteljev železnic Ilirska Bistrica, DU Ilirska Bistrica, KŠIB, Knjižnica Makse
Samsa, CSD Ilirska Bistrica, OŠ Knežak, OŠ Podgora Kuteževo, Gimnazija Ilirska Bistrica. Fotografija na naslovnici: Studio Avenir, Marjan Krebelj
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OBVESTILO O SELITVI
CENTRA ZA SOCIALNO DELO
PRIMORSKO-NOTRANJSKA,
ENOTA ILIRSKA BISTRICA
Obveščamo vas, da se je Center za socialno delo Primorsko-Notranjska, enota Ilirska Bistrica 18. 2. 2019 preselila
v nove poslovne prostore na naslov Gregorčičeva cesta 2,
6250 Ilirska Bistrica (Dom na Vidmu) – vhod pri galeriji.

CENTER ZA SOCIALNO DELO
PRIMORSKO-NOTRANJSKA
ENOTA ILIRSKA BISTRICA

Vsi ostali kontaktni podatki, telefonske številke in elektronski
naslovi ostajajo nespremenjeni.
Kristina Zadel Škrabolje, univ. dipl. prav., v. d. direktorica

VHO
D
PRO V NOVE
STO
RE

Občina Ilirska Bistrica poziva oškodovance, ki so zaradi posledic poplav
utrpeli škodo na objektih, kmetijskih
zemljiščih in na gradbeno-inženirski infrastrukturi, da oddajo vlogo za oceno
škode.
Vlogo lahko izpolnite in oddate vsak
delovni dan med 7.30 in 14.30, ob
sredah med 7.30 in 16.30 do vključno
18. marca 2019 v prostorih Občine
BISTRIŠKI ODMEVI – JANUAR 2019

Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14,
Ilirska Bistrica.
Za oddajo vloge mora vlagatelj dostaviti:
• evidentirano in količinsko popisano
škodo (če je mogoče, naj bodo priložene fotografije),
• cenilni zapisnik zavarovalnice (če je
objekt zavarovan in je bila škoda prijavljena na zavarovalnico),

•
•
•
•

davčno številko,
EMŠO,
kontaktne podatke o oškodovancu,
parcelno št. in katastrsko občino poškodovanega objekta oz. parcele,
• podatke o nosilcu kmetijskega gospodarstva (velja za škodo na kmetijskih zemljiščih),
• KMG-MID (velja za škodo na kmetijskih zemljiščih),
• leto izgradnje objekta (velja za škodo
na objektih in gradbeno-inženirski
infrastrukturi).
Za dodatne informacije lahko pokličete
na telefonsko številko 05 71 12 331 ali
pišete na elektronski naslov:
luka.spilar@ilirska-bistrica.si.

AKTUALNO

OBVESTILO O OCENJEVANJU ŠKODE
ZARADI POSLEDIC POPLAV V ČASU
MED 2. IN 3. FEBRUARJEM 2019
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POPLAVE ZNOVA PRIZADELE
OBČINO ILIRSKA BISTRICA
Zaradi obilnih padavin prvi konec tedna v februarju so reke in potoki na Ilirskobistriškem zopet prestopili bregove in marsikje ogrožali objekte. Meteorna voda je zalivala kleti in garaže, poplavljena cestišča in manjši plazovi pa so
zaprli več cest.
Reke in reke Bistrice, številne nevšečnosti
pa je povzročila tudi meteorna voda. Zaradi intenzivnih neviht, ki so bile najbolj
izrazite ob zaključku prehoda fronte v sredini noči na nedeljo, je pričelo poplavljati
še na območju vasi Topolc, Gornja Bitnja
in Ribnica,« je razsežnost poplav opisal
poveljnik občinskega štaba civilne zaščite v Ilirski Bistrici Luka Špilar.
V prvi fazi intervencije sta bili aktivirani
PGD Podgora Podgraje in PGD Jelšane, v večernih urah pa so bila aktivira-

»Prvi interventni ukrepi so izvedeni že po
dogodku. Najzahtevnejša intervencija za
vzpostavitev prevoznosti ceste je bila izvedena pri zaselku Šmagurje, kjer je voda
odnesla del ceste. Ob tokratnem neurju so

AKTUALNO

»V soboto, 2. februarja 2019, so se razmere najprej pričele slabšati ob zgornjem
toku reke Reke – ob vaseh Zabiče, Trpčane, Kuteževo. Ob Sušačkem potoku v
Novokračinah je začela naraščati voda v
ponikovalnici, ki ni mogla požirati velike
količine vode, zato je prišlo do ojezeritve.
Ker so se padavine v popoldanskem in
večernem času še izdatneje okrepile, so se
poplavljanja pojavila tudi nižje ob reki
Reki v samem mestu Ilirska Bistrica in v
vaseh, kjer se je občutno dvignil nivo reke

na tudi preostala društva
celotne Gasilske zveze
Ilirska Bistrica. Več kot
40 intervencij je zabeležilo samo PGD
Ilirska Bistrica. V
delni sestavi je bil
aktiviran tudi občinski štab civilne zaščite, pri intervencijah
pa je sodelovalo tudi
poveljstvo Gasilske
zveze Ilirska Bistrica in
več pogodbenikov civilne zaščite, ki so pomagali
polniti protipoplavne vreče
in jih razvažati na prizadeta območja.
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da za gozdove naj bi bilo
za 82.000 evrov škode
na gozdnih cestah in za
15.000 evrov škode na
protipožarnih presekah.
Kako obsežne so bile
zadnje poplave priča podatek, da je bil
presežen eden izmed
večletnih rekordov
nivoja reke Reke, ki
je izmerjen v merilni
postaji Rečica. Gladina
vode je dosegla višino neverjetnih 6,38 m, kar je nad
zmožnostjo požiranja skozi
prelivna polja na mostu v Rečici,
Reka pa se je zajezila na samem mostu. Količina padavin v vasi Kuteževo je

skozi celoten padavinski dogodek presegla 374 l/m², na urbanem območju
Ilirske Bistrice pa je količina padavin
presegla 171 l/m². Po dogodku so se
pojavili tudi prvi izviri podtalne vode na
območju zgornjega toka reke Pivke pod
vasjo Koritnice, kar kaže na napolnjenost vodonosnika z vodo.

Minister Leben obiskal
prizadeta območja
V nedeljo, 3. februarja 2019, je Občino Ilirska Bistrica obiskal minister za
okolje in prostor Jure Leben, ki si je v
družbi direktorja direkcije za vode Tomaža Prohinarja in namestnika poveljnika GZS Darka Muhiča skupaj s predstavniki GZ Ilirska Bistrica in OŠCZ
ogledal prizadeto območje. Minister
Leben je poudaril, da je v letošnjem

proračunu zagotovljenih 149 milijonov
evrov za protipoplavne ukrepe in urejanje vodotokov ter obljubil aktivnejše
sodelovanje države pri ureditvi omenjenega področja. Okoljski minister se
je z ilirskobistriškim županom Emilom
Rojcem dogovoril, da se bodo že v kratkem za skupno mizo sestali s predstavniki občinskega štaba civilne zaščite in
direkcije za vode, kjer bodo pregledali
projekte Občine Ilirska Bistrica za zagotovitev poplavne varnosti in uredili vse
potrebno, da se načrtovani posegi v prostor tudi realizirajo.

AKTUALNO

največjo škodo utrpeli vodotoki, škoda pa
se je pojavila tudi na javnih poteh in lokalnih cestah, kjer je prišlo do razdiranja
ustrojev ceste, zato je bila na teh odsekih
otežena prevoznost,« je povedal Luka
Špilar.
Po prvih grobih ocenah je škode za
okrog 2.100.000 evrov. Koncesionar
VGP DRAVA Ptuj, d. o. o., ocenjuje, da
so vodotoki utrpeli škodo v višini približno 1.300.000 evrov; lokalne ceste javne poti in ostala komunalna struktura
pa beležijo škodo v višini okrog 700.000
evrov. Škoda na zasebnih objektih in
kmetijstvu je ocenjena na približno
100.000 evrov. Po prvih ocenah zavo-

Foto: Studio Avenir, Marjan Krebelj
BISTRIŠKI ODMEVI – JANUAR 2019
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PUJSA PEPA IN DEDEK MRAZ
OBISKALA NAJMLAJŠE

AKTUALNO

Otroška gledališka predstava je v Veliko dvorano Doma na Vidmu privabila
veliko število malih navihančkov, ki so v spremstvu staršev in starih staršev
pozdravili Pujso Pepo in zadnjega od dobrih mož, ki obdarujejo v veselem decembru.
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Pujsa Pepa, ki živi v hišici na hribu z
mlajšim bratcem Juretom, mamo pujso in očijem pujsom, je v družbi dobre
vile Alenke Kolman obiskala praznično
okrašeno Ilirsko Bistrico in pozdravila
vse otroke. Sramežljiva Pujsa Pepa je
malim nadobudnežem pokazala punčko, ki ji jo je podarila njena babi in s
katero se nadvse rada igra. Ker bratca
Jureta ni bilo poleg, se je z veseljem popeljala tudi z Juretovim avtomobilom, a
je na koncu le priznala, da ima od vseh
igrač najraje žogo.
Ko je ura odbila osem, se je Pujsa Pepa
zazibala v sladke sanje. Po krepčilnem
spancu se je v novo jutro zbudila lačna
in otrokom zaupala, da so kosmiči, jogurt in sadje najboljši za zajtrk. Sledila je
obvezna telovadba, s katero so se otroci
razmigali na ena, dva in tri. Po vrtenju
z glavo, dvigovanju rok, kroženju z boki
in skokih v zrak so sledili še obvezni počepi.
Pujso Pepo je zaskrbelo, če je bila celo
leto dovolj pridna, da ji bo dedek Mraz
prinesel darilo. Radovednim otrokom
je pokazala, da zna lepo risati in še lep-

še barvati. Na vprašanje, kaj si želi
za darilo, je odgovorila, da sanja
veliko nogometno žogo, s katero bi v družbi očeta igrala
nogomet, in bombončke, ki
bi jih snedla z bratom Juretom. Pujsa Pepa je svojo
željo napisala v prisrčnem
pismu, ki ga je poslala dedku Mrazu. Tudi otroci v
dvorani so povedali, da so
vse svoje želje zaupali dobremu možu, ter v družbi Pujse
Pepe in dobre vile veselo zapeli
in zaplesali. Po dvorani so odmevali
verzi pesmice Če si srečen, nato pa se je
že počasi bližal čas težko pričakovanega
prihoda dobrega moža z darili. Da bi ga
otroci uspešno priklicali v dvorano, so
zapeli Siva kučma, bela brada, topel kožuh, zvrhan koš … in skozi vrata dvorane je pokukal nihče drug kot belobradi
gospod.
Otroškemu veselju ni bilo konca, ko se
je počasi spuščal po stopnicah dvorane
in veselo mahal otrokom, ki so ga poz-

dravljali in vzklikali: »Dedek Mraz!«.
Povzpel se je na oder in najmlajše toplo
pozdravil. Zanimalo ga je, če so toplo
oblečeni, imajo na glavah kape, so zaviti
s šalom in nosijo rokavice, ki jih ščitijo
pred mrazom. Otroke je povprašal, če
so poskrbeli za živali, da so na toplem
in imajo zadostno količino hrane in
svežo vodo. Zaupal jim je, da je skrb za
zdravje zelo pomembna, zato si morajo
redno umivati zobe in skrbeti za osebno
higieno, kot to pridno počnejo domače
muce. Ko so mamice in očki dobremu
možu zagotovili, da so bili njihovi otroci pridni in poslušni, so se ti postavili v
vrsto in nestrpno čakali, da lahko osebno spoznajo dedka Mraza, ki jih je vzel v
naročje in se z njimi fotografiral za spomin.
Tako je TIC Ilirska Bistrica v sodelovanju z Občino Ilirska Bistrica uspešno
izpeljal še zadnji zanimiv dogodek za
otroke v programski shemi Veselega decembra v Ilirski Bistrici.
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PRIPOROČILA ZA OBČANE
ILIRSKE BISTRICE
V zadnjem času prihaja do vse večjega nezadovoljstva občanov zaradi problematike onesnaževanja našega bivalnega okolja, ki je najverjetneje posledica povečanja prisotnosti ilegalnih migrantov. V sklopu opravljanja
naše dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica se z odpadki, ki se nahajajo predvsem po gozdovih, srečujemo vsakodnevno.

občinska, drugih odpadkov pa državna
inšpekcija lastniku ali drugemu posestniku zemljišča.
JP Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o.,
ob samoinciativnosti lastnikov zemljišč
predlaga, da se udeleženci čistilnih akcij
ravnate po priporočilih Nacionalnega
inštituta za javno zdravje, ki so dostopna na njihovi spletni strani (Tabela 1,
dostopno na: http://www.nijz.si/sl/
priporocila-ob-cistilnih-akcijah-0).

Na podlagi Zakona o varstvu okolja (Ur.
l. RS št. 39/06 s spremembami; ZVO-1)

ču v lasti osebe zasebnega prava, odredi odstranitev komunalnih odpadkov

v zadevi nezakonito odloženi komunalni odpadki, ki so v lasti države ali občine, odredi občinska inšpekcija izvajalcu
javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki oz. njihovo odstranitev, ta pa
jih mora odstraniti v skladu s predpisi
o ravnanju z odpadki. Če so na zemljišču v lasti države ali občine nezakonito
odloženi odpadki, ki niso odpadki iz
prejšnjega odstavka, odredi državna
inšpekcija, pristojna za okolje, izvajalcu javne službe ali drugi osebi, pooblaščeni za ravnanje z določenimi vrstami
odpadkov, njihovo odstranitev, ta pa
jih mora odstraniti v skladu s predpisi
o ravnanju z odpadki. Stroške odstranitve odpadkov iz prejšnjih členov nosi
lastnik zemljišča; v primeru, da izvaja
posest druga oseba, pa ta oseba. V kolikor policija ali inšpekcija odkrijeta povzročitelja nezakonito odloženih odpadkov, imata občina ali država pravico in
dolžnost od njega izterjati vračilo stroškov iz prejšnjega odstavka. Če so odpadki nezakonito odloženi na zemljiš-

Tabela 1: Priporočila ob čistilnih akcijah s strani NIJZ
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Javno podjetje
Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o.

1. Najpomembnejša je naša varnost, zato se primerno oblečemo in obujemo ter zaščitimo
roke s primernimi rokavicami (priporočljive so usnjene delovne rokavice ali rokavice iz
čvrstejšega blaga, ojačane z gumo ali usnjem).

3. Če naletimo na injekcijsko iglo, jo z orokavičeno roko previdno poberemo in odložimo
v plastenko iz trde plastike. Plastenko nato dobro zapremo s pokrovčkom. Če
čistimo sami, zaprto plastenko oddamo pooblaščenemu zbiralcu ali se dogovorimo z
zdravstveno službo. Če je poleg igle tudi tulec, v nobenem primeru igle ne poskušamo
pokriti s tulcem. Otroke poučimo, da se odvrženih igel ne dotikajo in da o najdbi
obvestijo odrasle.
Če bi prišlo do vboda, iztiskamo kri ob vbodu in pustimo, da kri teče. Rane ne sesamo.
Če imamo možnost, izpiramo z mlačno tekočo vodo ali s fiziološko raztopino vsaj 10
minut, nato vbodeno mesto prelijemo ali obrišemo z alkoholnim razkužilom za kožo, ki
naj učinkuje, dokler se ne posuši (2 do 3 minute). Rano sterilno obvežemo in odidemo
do osebnega zdravnika.
4. Med delom ne kadimo in ne uživamo hrane.
5. Priporočljivo je, da smo cepljeni proti klopnemu meningoencefalitisu.
6. Po opravljenem delu roke temeljito umijemo z milom in toplo vodo in jih po potrebi
razkužimo.

AKTUALNO

2. Pri pobiranju odpadkov lahko naletimo na ostre predmete (odprte pločevinke, razbito
steklo ...), s katerimi ravnamo še toliko bolj previdno, da preprečimo ureznine ali
vbode.
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MIGRANTSKA PROBLEMATIKA
NA ILIRSKOBISTRIŠKEM
Ob naraščajočem številu nezakonitih prehodov meje se prebivalci na območju Občine Ilirska Bistrica pogosteje srečujejo s tujci, ki so na nedovoljen način vstopili v Republiko Slovenijo. Na pobudo svetnika stranke NSi Andreja
Černigoja smo o tej aktualni temi govorili s komandirjem Policijske postaje
Ilirska Bistrica Karolom Iskro.
Kako kot komandir Policijske postaje Ilirska Bistrica ocenjujete trenutno
stanje glede nezakonitih prestopov
meje v občini Ilirska Bistrica?
Policisti Policijske postaje Ilirska Bistrica smo v letu 2018 prijeli in obravnavali
2565 oseb, ki so nedovoljeno prestopile
zunanjo schengensko mejo oz. državno
mejo z Republiko Hrvaško. V letu 2017
je bilo takšnih oseb 564. Največji delež obravnavanih oseb so predstavljali
državljani držav Bližnjega in Srednjega
vzhoda, Azije in Afrike, kjer so še posebej izstopali državljani Pakistana, Afganistana in Irana.
Kljub povečanju števila obravnavanih
oseb za 355 % v primerjavi z letom
2017 ocenjujem, da so zadeve obvladljive. Policisti PP Ilirska Bistrica izvajajo varovanje zunanje schengenske
meje v skladu s schengenskimi standardi 24 ur na dan. Ob tem jim nudijo pomoč policisti iz drugih policijskih enot
in pripadniki Slovenske vojske.

AKTUALNO

Katero območje znotraj občine beleži
največ srečanj s tujci?
Največ oseb ja na nedovoljen način
vstopilo v Republiko Slovenijo na območju med mejnim prehodom Jelšane
in vasjo Veliko Brdo, na območju mejnega prehoda Starod, v zadnjem obdobju pa tudi na območju Gomancev.
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Kako naj ravnajo občani, ki srečajo
neznane osebe, za katere domnevajo,
da so tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo? Naj jim pomagajo in
jih nahranijo ali naj enostavno pokličejo policijo in jih prijavijo?
V primeru srečanja občanov z osebami,
za katere domnevajo, da so tujci, ki so

nezakonito prestopili državno mejo, naj
pokličejo na številko 113 ali na telefonsko številko Policijske postaje Ilirska
Bistrica 71 40 400.
Kako policija v takšnem primeru
obravnava migranta? Ali mora skozi
postopek tudi prijavitelj dogodka?
V primeru obvestila občanov o pojavu
oseb, za katere domnevajo, da so tujci, ki so nezakonito prestopili državno
mejo, le-ti ne bodo na nikakršen način
vključeni v postopek. Lahko pa to obvestilo podajo tudi kot anonimna oseba.
Včasih se zgodi, da naši občani pogrešajo kakšno od osebnih reči, kot so
na primer oblačila ali obutev. Težko
je dokazati, da so za krajo odgovorni
prav migranti. Kaj naj občani storijo v
takšnem primeru?
V takšnih primerih predlagamo, da občani podajo prijavo o dejanju.
Temeljna naloga policije je varovanje
življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi, zato policija žrtvam kaznivih
dejanja pomaga ter jim zagotavlja varnost in zaščito. Daje jim ustrezne informacije, obenem pa posveča posebno
pozornost sodelovanju z žrtvami.
Policija mora izvesti potrebne ukrepe,
da se morebitna kazniva dejanja preprečijo oz. da se storjena kazniva dejanja odkrijejo, preiščejo; da se odkrije
storilec in zavarujejo dokazi za kazenski
postopek.
Kakšen je postopek ob prijavi kraje?
Nam ga lahko podrobneje opišete?
Če ste žrtev kaznivega dejanja, ga lahko
prijavite policiji ali državnemu tožil-

stvu. To lahko storite tako, da pokličete na najbližjo policijsko postajo ali
intervencijsko številko policije 113 ali
se zglasite na najbližji policijski postaji
ali v pisarni državnega tožilstva. Lahko
tudi po pošti pošljete pisno prijavo, po
spletu oddate elektronsko naznanilo
kaznivega dejanja ali pa podate anonimno prijavo (po telefonu ali spletu).
Na podlagi prijave bodo policisti začeli preiskovati sum storitve kaznivega
dejanja. Glede na okoliščine posameznega primera bodo ukrepali v skladu
z zakonskimi pooblastili. Za zagotovitev varnosti žrtev in preprečevanja novih kaznivih dejanja je pomembno, da
se naznanjeno kaznivo dejanje prijavi
čim prej. Za raziskavo kaznivega dejanja bodo policisti potrebovali številne
informacije, ki jih bodo lahko dobili
predvsem od žrtev (oškodovancev) in
drugih občanov.
Policisti bodo od žrtev (oškodovancev)
in morebitnih prič zbirali obvestila in
dokaze o kaznivem dejanju (kdaj, kje je
bilo storjeno, kako, kakšne so njegove
posledice, kdo je storilec oz. podroben opis neznanega storilca, podatke
o odtujenem premoženju, škodi in
druge podatke za kazenski postopek).
Pomembne so vse podrobnejše informacije. Bodite pozorni na morebitne
sledove kaznivega dejanja in jih, če je
le mogoče, ohranite, saj bodo lahko v
nadaljnjem postopku pomemben materialni dokaz.
Pri preiskovanju kaznivega dejanja
bodo policisti zoper osumljenca izvajali
z zakonom določene ukrepe in opravila. Pristojno okrožno državno tožilstvo
bodo pisno obvestili o vseh ugotovitvah in mu predložili zbrana obvestila.
Za nadaljnje ukrepe je pristojno okrožno državno tožilstvo.
Kaj svetujete lastnikom zapuščenih
hiš, ki pogosto postanejo zasilna prenočišča za migrante? Kakšen je vaš
nasvet za večjo varnost občanov in njihovega premoženja nasploh?
Glede varovanja vašega premoženja
lahko največ storite sami predvsem s
tehničnim varovanjem in ovirami (proBISTRIŠKI ODMEVI – JANUAR 2019

tivlomna vrata, rešetke ...) ali pa tako,
da:
• ob odhodu od doma preverite, ali so
vsa vrata in okna dobro zaprta (tudi
straniščno okno, garažno okno, vrata delavnice, okna odprta na ventus
…);
• ne pokažite, da ste odsotni in ne puščajte vidnih sporočil (do kdaj vas ne
bo doma, kam ste šli ...) ter sporočil
na telefonskem odzivniku;
• ne puščajte ključev na skrivnih mestih, kjer jih vlomilec lahko najde;
• ne odstranjujte rož z okenskih polic
in balkonov, ker to jasno kaže, da vas
ni doma;

•
•
•

•

•

• ne zastrite oken s temnimi zavesami,
polkni ali roletami;
• tehnični predmeti (TV, video, kamera, računalniki …) naj se ne vidijo
od zunaj;

pojavu neznancev v naselju in o tem
takoj obvestite policijo.
Idealnega varovanja ni. Tudi če ste
ukrenili vse zgoraj navedeno, vam še vedno lahko vlomijo, zato zavarujte svoj
dom (pri kateri zavarovalni družbi se
odločite sami).
Vaša varnost je najpomembnejša, zato
nikoli ne poskušajte storilcev prijeti
sami, zlasti če so fizično močnejši ali
celo oboroženi, ampak takoj pokličite
policijo. Lahko pa veliko pomagate pri
izsleditvi storilca, če si dobro zapomnite ali takoj zapišete osebni opis sumljivih oseb (spol, starost, velikost, obleka,
posebne značilnosti obraza, hoje, govora in drugo), ki so se gibale v vaši okolici, registrsko številko, barvo, znamko in
tip vozila ter smer pobega storilcev.
Če je do kaznivega dejanja že prišlo, do
prihoda policistov ničesar ne premikajte in ne pospravljajte, da ne boste uničili koristnih sledi, ki bi pripomogle k
odkritju storilcev.

AKTUALNO

• če odhajate na dopust, prosite sorodnike, sosede, prijatelje oz. druge

•

osebe, ki jim zaupate, naj dnevno
nadzirajo vaš dom in praznijo poštni
nabiralnik;
odpovejte časopis za čas trajanja dopusta;
vrednejše predmete shranite na varno mesto;
gotovino, nakit večje vrednosti in
vrednostne papirje raje hranite na
banki v sefih;
naredite si seznam vrednejših predmetov ali umetnin (opis njihovih
prepoznavnih značilnosti);
zapišite si številke koles, motornih
koles, TV in drugih predmetov ter
njihove prepoznavne značilnosti, s
čimer boste povečali možnost najdbe ali povrnitve, če vam jih bodo
ukradli;
sobivanje v soseski, bloku ali na podeželju narekuje soodgovornost do
sosedov, zato predlagamo, da se pogovorite s sosedi o tem, kako si lahko
medsebojno pomagate – zlasti ob

BISTRIŠKI ODMEVI – JANUAR 2019
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BREZPLAČNO POLNJENJE
ELEKTRIČNIH VOZIL TUDI
V ILIRSKI BISTRICI
Konec lanskega leta je Občina Ilirska Bistrica postala bogatejša
za dve postaji za polnjenje električnih vozil, ki omogočata hkratno polnjenje štirih avtomobilov.

AKTUALNO

S ciljem spodbujanja trajnostne mobilnosti in zmanjšanja izpustov ogljikovega dioksida v prometu, je Občina Ilirska
Bistrica uspešno kandidirala na javni
poziv Eko sklada in pridobila nepovratno finančno spodbudo za postavitev
polnilnih postaj za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Nature 2000.
Prva postaja za polnjenje električnih avtomobilov je postavljena na parkirišču
ob občinski stavbi, druga polnilna postaja pa se nahaja na parkirišču ob kulturnem in administrativnem središču
Domu na Vidmu. Vsaka polnilna postaja omogoča polnjenje dveh vozil hkrati
– vsako na svoji vtičnici. Opremljena je
z dvema standardnima vtičnicama, na
katerih je možno polnjenje vozil z močjo do 22 kW.
Polnilna postaja ima vodoodporno
ohišje, ki je zaščiteno pred vandali. V
primeru izpada napajanja polnilnice se
vtikači avtomatsko odklenejo iz vtičnice, elektronska oprema pa popolnoma
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podpira mednarodni standard polnjenja IEC 61851. Polnilna postaja
omogoča komunikacijo s centrom vodenja upravljavca polnilne infrastrukture, ki je potrebna za izvajanje centralne
avtorizacije uporabnika, obračuna storitve in daljinskega nadzora polnjenja.
Ura polnjenja električnega vozila s sred-

nje hitro polnilno postajo modela G3
zadostuje za doseg od 150 do 200 km.
Polnilni postaji je izdelal slovenski
proizvajalec Etrel, za njuno nemoteno
delovanje pa skrbi družba Petrol, d. d.,
Ljubljana.

S postavitvijo električnih polnilnic in
z brezplačnim polnjenjem želi Občina
Ilirska Bistrica občanke in občane ter
druge potencialne uporabnike spodbuditi k nabavi in uporabi električnih vozil, ki imajo ogromno prednost pred vozili na fosilna goriva, saj ne onesnažujejo
okolja, imajo nižje stroške vzdrževanja,
nižjo porabo energije in ne povzročajo
hrupa.
Celotna vrednost investicije znaša
18.800 evrov. Stroške električnih polnilnic v višini 4560 evrov financira Eko
sklad, stroške gradbenih del in ureditve
parkirnih površin pa krije Občina Ilirska
Bistrica.
BISTRIŠKI ODMEVI – JANUAR 2019

PUSTOVANJE NA
BISTRIŠKEM
Pust simbolično predstavlja slovo od zime in hrepeneče pričakovanje pomladi; veselje, norčavost in obilje pa
predstavljajo čare pustnih dni.
vsako hišo, razen če
je pri hiši kdo umrl.
S prihodom v hišo
maske prinesejo zdravje,
srečo, veselje, dobro letino
in vse dobro v letu. Prav tako je
veljalo, da so pri vsaki hiši nekaj prispevali v koš z dobrotami. Včasih so bile to
dobrote, kot so jajca in klobase, ki so jih
na koncu skuhali in jih skupaj pojedli.
Poberija je v zadnjih letih postala zanimiv dogodek za obiskovalce, ki se je
udeležijo kot gledalci, saj jih zanimajo
pustne šege in navade naših prednikov.
Slovenijo zaradi velikega števila različnih tipov pustnih likov lahko poimenujemo kar »Evropa v malem«, kar velja
tudi za našo občino. Tudi v letošnjem
letu bo program prireditev v pustnem
času pester in namenjen različnim starostnim skupinam obiskovalcev. Na
svoj račun bodo prišli ljubitelji umetnosti z razstavo na temo pusta v Galeriji
Doma na Vidmu. Otroci bodo ustvarjali
na pustnih delavnicah in se zabavali na
pustnem rajanju; odrasli pa lahko zaplešejo na pustnem plesu. Na »debeli četrtek« bo v šotoru v Parku Nade Žagar
tradicionalna predaja oblasti »Pustu«
in predstavitev pustnih dobrot iz naše
občine. Pustno rajanje bo svoj vrhunec
doživelo v nedeljo, 3. marca, ko bo po
ulicah Ilirske Bistrice potekala 24. tradicionalna pustna povorka Pust je pršu.
Povorke se vsako leto udeleži veliko pustnih skupin – največ jih prihaja iz Občine Ilirska Bistrica, ne manjkajo pa tudi
skupine iz drugih delov Slovenije in tradicionalne skupine iz sosednje Hrvaške,
ki vsako leto skupaj z našimi »šjmami«
odganjajo zimo.
Na pustni povorki se bo tudi letos predstavilo več kot dvajset pustnih skupin
– nekatere se prireditve udeležujejo
BISTRIŠKI ODMEVI – JANUAR 2019

že vrsto let, druge se bodo opogumile
prvič. Na prireditvi ne bodo manjkale
najstarejše omenjene pustne maske brkinskih škoromatov, predstavile pa se
bodo tudi druge nič manj pomembne
etnološke maske, kot so: vrbišće šjme,
vrbovske šjme, kurenti in zvončari iz sosednje Hrvaške. Poleg etnoloških mask
se prireditve udeležijo tudi številne novodobne maske, ki ponazarjajo aktualne
dogodke sodobnega časa in poskrbijo
za obilo dobre volje v publiki.
Vabljeni, da se udeležite katerega od dogodkov ter nam z dobro voljo in veseljem
pomagate odgnati zimo.
Živijo pust!
Mateja Kakež,
Pokrajinski muzej Koper,
enota Il. Bistrica

AKTUALNO

Pustnim šegam so na Slovenskem že od
nekdaj pripisovali velik pomen, zaradi
česar je bil pustni čas za ljudi poseben
čas v letu. V mestih, trgih in na vaseh še
vedno prirejajo plese in pustne obhode,
s katerimi želijo prikazati pustne običaje
in navade, ki so jih prakticirali naši predniki.
V ilirskobistriški dolini so šege, ki so
spremljale pust, vedno predstavljale
pomemben dogodek v letu. Nekatere
etnološke maske so se s pomočjo zavednih prebivalcev ohranile vse do danes
in so poznane po celi Sloveniji ter izven
nje.
Običajev, ki so povezani s pustom, je
kar nekaj, vsem vasem v naši občini pa
je skupna poberija, ki jo pustne skupine
opravijo na različne dneve v pustnem
času. Včasih je veljalo, da se skupina
»šjm« odpravi po vasi in obišče prav
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OBČINA ILIRSKA BISTRICA, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju komisija) na podlagi 17. člena Odloka o priznanjih Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št.
19/15) objavljajo

OBČINSKI ODMEVI

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE
ILIRSKA BISTRICA ZA LETO 2019
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Občina Ilirska Bistrica vabi občane, krajevne skupnosti, podjetja, zavode, društva, združenja, organizacije in skupnosti, da predlagajo kandidate za priznanja
Občine Ilirska Bistrica za leto 2019.
Občina Ilirska Bistrica podeljuje naslednja priznanja, ki jih lahko prejmejo
posamezniki, podjetja, zavodi, društva,
združenja, skupine, organizacije in skupnosti:

1. Naziv častni občan Občine Ilirska
Bistrica se podeljuje posameznikom, ki so dosegli pomembne uspehe in zasluge na gospodarskem, znanstvenem, umetniškem, kulturnem,
športnem, vzgojno-izobraževalnem,
humanitarnem in raznih drugih področjih človekove ustvarjalnosti ter
so s svojim delom prispevali k napredku, razvoju in ugledu občine.

Naziv častni občan se lahko podeli
tudi posthumno.
2. Plaketa Občine Ilirska Bistrica za
področje družbenih dejavnosti se
podeljuje zaslužnim posameznikom,
podjetjem, zavodom, društvom,
združenjem, skupinam, organizacijam in skupnostim za dosežene izjemne uspehe na področju družbenega
BISTRIŠKI ODMEVI – JANUAR 2019

3. Plaketa Občine Ilirska Bistrica za
področje gospodarstva se podeljuje zaslužnim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, združenjem, skupinam, organizacijam
in skupnostim za dosežene izjemne
uspehe na gospodarskem področju. Plaketa se podeljuje za večletno
delo na področju gospodarstva, ki je
pomembno prispevalo k razvoju in
ugledu Občine Ilirska Bistrica, ali kot
spodbuda pri prizadevanjih za doseganje ciljev in uspehov, ki imajo velik
pomen za Občino Ilirska Bistrica.
4. Plaketa Občine Ilirska Bistrica za
področje kulture se podeljuje zaslužnim posameznikom, podjetjem,
zavodom, društvom, združenjem,
skupinam, organizacijam in skupnostim za dosežene izjemne uspehe na
kulturnem področju. Plaketa se podeljuje za večletno delo na področju
kulture, ki je pomembno prispevalo
k razvoju in ugledu Občine Ilirska
Bistrica, ali kot spodbuda pri prizadevanjih za doseganje ciljev in uspehov, ki imajo velik pomen za Občino
Ilirska Bistrica.
5. Plaketa Občine Ilirska Bistrica za
področje športa se podeljuje zaslužnim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, združenjem, skupinam, organizacijam in skupnostim
za dosežene izjemne uspehe na športnem področju. Plaketa se podeljuje
za večletno delo na področju športa,
ki je pomembno prispevalo k razvoju in ugledu Občine Ilirska Bistrica,
ali kot spodbuda pri prizadevanjih za
doseganje ciljev in uspehov, ki imajo
velik pomen za Občino Ilirska Bistrica.
BISTRIŠKI ODMEVI – JANUAR 2019

6. Spominska plaketa Občine Ilirska
Bistrica se podeljuje zaslužnim posameznikom, podjetjem, zavodom,
društvom, združenjem, skupinam,
organizacijam in skupnostim za dolgoletno, uspešno in ustvarjalno delo
ob njihovih pomembnejših jubilejih.
Plakete Občine Ilirska Bistrica, navedene pod zaporednimi številkami 2, 3,
4 in 5 tega javnega razpisa se podeljuje
za življenjsko delo na posameznem področju, posamezne vrhunske dosežke,
izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izrednih
dogodkih.
Nadalje se plakete Občine Ilirska Bistrica, opredeljene v prejšnjem odstavku,
podeljujejo tudi za najmanj deset let
dela in sodelovanja na posameznih področjih, s čimer so predlagani kandidati
prispevali k splošnemu napredku strokovnosti in izboljšavam na posameznih
področjih, tako da so s svojim neposrednim delom pripomogli k avtonomiji
posameznega strokovnega področja;
dokazali kvalitetno in strokovno delo
z rezultati na posameznem področju;
prispevali k tehnični in drugi izboljšavi določene stroke; izkazali dosežke na
področju kakovosti proizvodov in storitev ter poslovanja kot rezultat razvoja
znanja in inovativnosti; dosegli uspehe
pri odpiranju na nove trge in odpiranju
novih delovnih mest; za delo na raziskovalnem, umetniškem, vzgojnem, izobraževalnem, športnem in publicističnem
področju ter na področju zdravstvene in
socialne problematike ali na humanitarnem področju, ki ima poseben pomen
za razvoj posamezne vrste dejavnosti;
prispevali k razvoju in obogatitvi posameznega področja z aktivnim sodelovanjem; prispevali k utrjevanju človekovih
pravic in dostojanstva ter k napredku na
področju zdravstvene in socialne problematike ter športa; za raziskovalno,
umetniško, vzgojno, izobraževalno in
publicistično delo, ki ima poseben pomen za razvoj posamezne vrste dejavnosti ali velik pomen za Občino Ilirska
Bistrica.
Predlogi za podelitev priznanj Občine
Ilirska Bistrica morajo vsebovati:

• za posameznike: pomembnejše življenjske podatke in utemeljitev predloga;
• za podjetja, zavode, društva, združenja, skupine, organizacije in skupnosti: ime, dejavnost in sedež ter utemeljitev predloga;
• navedbo, katero od priznanj naj bo
podeljeno kandidatu.
Predlogi morajo biti oddani v zaprti
ovojnici z oznako »Ne odpiraj – priznanje Občine Ilirska Bistrica«. Predloge
za podelitev priznanj lahko predlagatelji
oddajo osebno ali po pošti. Predlogi za
podelitev priznanj morajo na spodnji
naslov prispeti najkasneje do 5. 4. 2019
do 14. ure. Predloge je potrebno do navedenega roka predložiti na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14,
6250 Ilirska Bistrica. Odpiranje prejetih
predlogov za priznanja vodi komisija.
Komisija ugotavlja, ali so bili predlogi
poslani v roku in ali so pravilno pripravljeni in označeni. Nepravočasne in nepravilno pripravljene pobude komisija
zavrže in v osmih dneh od odpiranja
pobud obvesti pobudnika.
O izbiri iz vrst predlaganih kandidatov
za priznanja odloča komisija na seji.
Zaradi preverjanja navedb iz podanega
predloga lahko komisija pozove predlagatelja k morebitnemu dodatnemu pojasnilu predloga. Komisija izdela končni
predlog za podelitev priznanj z obrazložitvijo in ga posreduje v odločanje Občinskemu svetu Občine Ilirska Bistrica.
Odločitev o podelitvi priznanj sprejme
občinski svet s sklepom. Ob podelitvi se
izda listina, iz katere je razvidno, za katere dosežke in uspehe je podeljena.
Priznanja bodo podeljena ob občinskem prazniku Občine Ilirska Bistrica.
Kontaktna oseba za posredovanje vseh
informacij v zvezi s tem razpisom je
Luka Špilar, Občina Ilirska Bistrica, tel.
štev. 05 71 12 331, e-pošta: luka.spilar@
ilirska-bistrica.si.
Številka: 094-1/2019-2
Datum: 23. 1. 2019
Občina Ilirska Bistrica
Občinski svet in Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja
Občine Ilirska Bistrica
Predsednik Marjan Tavčar, l.r.
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življenja. Plaketa se podeljuje za večletno delo na področju družbenega
življenja, ki je pomembno prispevalo
k razvoju in ugledu Občine Ilirska
Bistrica, ali kot spodbuda pri prizadevanjih za doseganje ciljev in uspehov, ki imajo velik pomen za Občino
Ilirska Bistrica.
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Številka: 371-11/2019
Datum: 12.2.2019

Zadeva: PRAVILA ZA IZDAJO DOVOLILNICE
za parkiranje na javnih parkirnih
površinah v Občini Ilirska Bistrica
1.
Na podlagi 3. odstavka 33. a člena Zakona o lokalni samoupravi – Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in
11/18 – ZSPDSLS-1) in 3. odstavka 36. člena Statuta Občine
Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95,
18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99, Uradne objave
časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006, Uradni list RS, št. 44/18),
3. in 25. člena Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa
v Občini Ilirska Bistrica (Uradne objave Občine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški odmevi, št. 4/2010) se s sprejemom teh
pravil določijo oblika, vsebina in pogoji za izdajo dovolilnice
ter višina najemnine za rezervirane parkirne prostore dovolilnic.

P03 – parkirne površine pred ZDRAVSTVENIM DOMOM
P3
Dovoljeno za stranke zdravstvenega doma:
pon.–pet.: 7.00–20.00
max. 2 uri.
Izjema so imetniki dovolilnic za območje P3.
P04 – parkirne površine DOM na VIDMU
P4
pon., tor., čet., pet.: 7.00–15.00
sreda: 7.00–17.00
max. 2 uri

2.
Na izbranih parkirnih površinah, posebej označenih z dodatno parkirno signalizacijo in namenjenih kratkotrajnemu
parkiranju, se uvede dovolilnice za časovno neomejeno parkiranje.

3.
Parkirne površine iz 2. točke so:
P01 – parkirne površine pred LEKARNO

Izjema so imetniki dovolilnic za območje P4.
P05 – parkirne površine ob bloku VOJKOV DREVORED
P5
pon.–pet.: 7.00–19.00
max. 2 uri
Izjema so imetniki dovolilnic za območje P5.

P1
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Dovoljeno za stranke lekarne:
pon.–pet.: 7.00–19.00,
sobota: 7.00–13.00
max. 2 uri.
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Izjema so imetniki dovolilnic za območje P1.
P02 – parkirne površine med LEKARNO in ZDRAVSTVENIM DOMOM
P2
pon.–pet.: 7.00–15.00
max. 2 uri
Izjema so imetniki dovolilnic za območje P2.

Parkiranje na območju kratkotrajnega parkiranja je brezplačno.
Dovolilnica dovoljuje parkiranje na parkirnih površinah, namenjenih kratkotrajnemu parkiranju, vendar ne zagotavlja
prostega parkirnega mesta.

4.
UPRAVIČENOST DO DOVOLILNICE
Upravičenost do dovolilnice za neomejeno parkiranje na
parkirnih površinah, namenjenih kratkotrajnemu parkiranju,
imajo ob pogojih iz cit. Odloka o ureditvi in varnosti cestnega
prometa v Občini Ilirska Bistrica občinski in državni organi
ter pravne osebe in s. p.-ji, ki imajo sedež na naslednjih naslovih:
BISTRIŠKI ODMEVI – JANUAR 2019

b) službena vozila občinskih in
državnih organov, ki imajo sedež na območju parkiranja.

C
E
R
O

Posamezni izvajalci gospodarskih
javnih služb ali izvajalci del po naročilu občine lahko za svoja službena
vozila zaprosijo za parkirno dovolilnico, ki dovoljuje imetniku časovno neomejeno parkiranje na
vseh teh posebej označenih in določenih parkirnih površinah.

5.
IZDAJA DOVOLILNIC
Na podlagi pisne vloge – prošnje za izdajo dovolilnice za parkiranje na območju kratkotrajnega parkiranja upravičenca do
dovolilnice, pristojni organ Občine Ilirska Bistrica ob pogojih
iz cit. Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Občini Ilirska Bistrica – izda letno dovolilnico za vozilo z opredeljeno registrsko številko.
Oblika in vsebina dovolilnice je določena v prilogi št. 1, ki je
sestavni del teh pravil.
Morebitno spremembo podatkov je dolžan imetnik dovolilnice sporočiti izdajatelju takoj po nastanku spremembe.
Imetnik dovolilnice ne sme omogočati uporabe dovolilnice
nepooblaščenim tretjim osebam.
BISTRIŠKI ODMEVI – JANUAR 2019

Veljavnost dovolilnice se lahko podaljša še za naslednji rok veljavnosti, če se podatki, na podlagi katerih je bila izdana in jih
je imetnik navedel, ne spremenijo in pri uporabi dovolilnice
niso bile ugotovljene kršitve.
V zadnjem mesecu veljavnosti dovolilnice je potrebno obnoviti postopek za njeno izdajo.

6.
NAČIN PARKIRANJA
Na parkirnih površinah, namenjenih kratkotrajnemu parkiranju, je parkiranje urno omejeno – največ 2 uri. Časovno neomejeno parkiranje je dovoljeno samo s posebno dovolilnico
na s predpisano prometno signalizacijo posebej označenih in
določenih parkirnih površinah. Na teh parkirnih površinah so
postavljene obvestilne table z označbo prometnega režima.

OBČINSKI ODMEVI

a) zaposlene na območju parkiranja,

Z

Občinski in državni organi ter pravne osebe in s. p.-ji, ki imajo sedež na
navedenih naslovih, so ob pogojih iz
cit. Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Občini Ilirska Bistrica upravičeni do dovolilnice za:

PRILOGA 1- VZOREC DOVOLILNICE

V

– GREGORČIČEVA CESTA 8a,
dovolilnica za parkirno površino
na P01 – parkirna površina pred
LEKARNO,
– GREGORČIČEVA CESTA 8c,
dovolilnica za parkirno površino
na P02 – parkirna površina med
LEKARNO in ZDRAVSTVENIM DOMOM,
– GREGORČIČEVA CESTA 8,
dovolilnica za parkirno površino
na P03 – parkirna površina pred
ZDRAVSTVENIM DOMOM,
– GREGORČIČEVA CESTA 2,
dovolilnica za parkirno površino
na P04 – parkirna površina DOM
na VIDMU,
– VOJKOV DREVORED 2, dovolilnica za parkirno površino na
P05 – parkirna površina ob bloku
VOJKOV DREVORED.
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7.
NADZOR NAD PARKIRANJEM
Uporabniki dovolilnic iz tega pravilnika so dolžni v času parkiranja dovolilnico v vozilu namestiti na armaturno ploščo
vozila ali pod vetrobransko steklo tako, da je ta v celoti vidna
in jo je možno brati.
Na območju kratkotrajnega parkiranja je potrebno na vidnem
mestu v vozilu namestiti parkirni listek z označenim časom
začetka parkiranja.
Voznik po preteku označenega časa ne sme ponovno podaljšati časa parkiranja.

8.
Pravila za izdajo dovolilnic za parkiranje na javnih parkirnih
površinah v Občini Ilirska Bistrica se objavi v Bistriških odmevih in na občinski spletni stani, uporabljajo pa se od 1. 3.
2019 dalje.

Parkirna ura je na voljo v TIC Ilirska Bistrica.

OBČINSKI ODMEVI

Župan Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc
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SPE ILIRSKA BISTRICA

SVETOVALNA PISARNA EN SVET
ILIRSKA BISTRICA

Mrežo ENSVET skupaj z občinami organizira Eko sklad. Eko sklad je hkrati
tudi koordinator mreže ter vodi delovanje občinskih svetovalnih pisarn mreže
in vanjo vključenih energetskih svetovalcev.

KAKO IN KJE DO NASVETA?
• Osebno svetovanje: SPE Ilirska Bistrica, Gregorčičeva ulica 2 (Dom na
Vidmu) Ilirska Bistrica vsak petek od
15.00 do 19.00.
Predhodno se najavite po telefonu 05
711 23 00 ali 05 714 13 61 vsak delovni
dan občine.
• Svetovanje po e-pošti: lucjan.batista@ensvet.si, ali ensvet@ekosklad.
si.
• Brezplačna telefonska številka 080
1669 nudi osnovne informacije in
podatke o posameznih temah, svetoBISTRIŠKI ODMEVI – JANUAR 2019

valnih pisarnah in omogoča tudi naročanje.

KDO IN KAJ SVETUJE?
V pisarni vas pričakujem Lucjan Batista
– energetski svetovalec mreže ENSVET.
Skupaj z vami bom poskušal najti za vas
najboljše rešitve z naslednjih področij:
• energetska sanacija stavb ali učinkovita energetska zasnova novogradnje,
• ustrezna zasnova zunanjega toplotnega ovoja stavbe,
• ustrezna izbira stavbnega pohištva in
zasteklitev,
• pomoč pri izbiri ustreznega ogrevalnega sistema in za vas primernega
energenta,
• izbira primernega sistema za prezračevanje in hlajenje,
• uporaba obnovljivih virov energije
pri ogrevanju stavbe in pripravi sanitarne vode,
• možnost pridobitve nepovratnih
sredstev in kreditov za URE in OVE,
• vsa ostala vprašanja glede rabe energije v vašem gospodinjstvu,
• nakup novega ali predelanega električnega ali hibridnega vozila,
• proizvodnja električne energije za lastne potrebe.

NASVETI SO ZA OBČANE
BREZPLAČNI!
Da bi svetovanja in predavanja na temo
racionalne rabe in obnovljivih virov
energije čim bolj približali potrebam
občanov, lahko za vas v vašem okolju pripravimo predavanje, delavnico,
posvet na temo, ki vas zanima, zato
vabimo predstavnike izobraževalnih
ustanov, krajevnih in ostalih skupnosti,
združenj, klubov in vse zainteresirane,
da nas kontaktirajo in nam sporočijo svoje želje. Dogovorili se bomo za
termin in vsebino predavanj/delavnic,
kjer bomo skupaj obdelali za vas zanimiva in aktualna dogajanja na energetskem področju.
Vaše želje sporočite na mail svetovalne
pisarne ali na telefonsko številko za naročanje na energetsko svetovanje.
Razpored predavanj bomo objavljali
na spletnih straneh svetovalnih pisarn,
občine in v drugih medijih za obveščanje.

Svetovalna pisarna ENSVET
Ilirska Bistrica
Lucjan Batista,
energetski svetovalec mreže Ensvet
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BREZPLAČNO ENERGETSKO SVETOVANJA ZA OBČANE – mreža ENSVET nudi individualno, brezplačno,
neodvisno energetsko svetovanje ter informacijske izobraževalne in ozaveščevalne aktivnosti za promocijo ukrepov
učinkovite rabe energije in obnovljivih
virov energije občanom v lokalnem
okolju.
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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
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 8. ure
do 13. ure

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
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

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

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

torek

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 12. 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 Primorskoponedeljek
Notranjska, enota
Ilirska Bistrica
Gregorčičeva cesta 2 od 8. ure
6250 Ilirska Bistrica do 12. ure in od
13. ure do 15. ure

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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OBVEŠČANJE UPORABNIKOV PITNE VODE NA
VODOVODNIH SISTEMIH ILIRSKA BISTRICA, KNEŽAK
IN PODSTENJŠEK
Skladno z določbami »Pravilnika o pitni vodi« (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17, v nadaljevanju Pravilnik) in z vsebino strokovnih priporočil »Nacionalnega inštituta za javno zdravje« vas obveščamo o
načinih in rokih obveščanja uporabnikov na vodovodnih sistemih Ilirska Bistrica, Knežak in Podstenjšek v posameznih
primerih glede na zahteve »Pravilnika« v letu 2019.

9. člen Pravilnika o pitni vodi:
neskladnost pitne vode zaradi hišnega
vodovodnega omrežja ali njegovega
vzdrževanja

21. člen Pravilnika o pitni vodi:
omejitve ali prepoved uporabe pitne
vode

Časovna opredelitev

od začetka veljavnosti ukrepa, a
najkasneje v sedmih dneh

31. člen Pravilnika o pitni vodi:
uporaba pitne vode po pridobitvi
dovoljenja o odstopanju mejnih
vrednosti za določene snovi

•
•
•

ob začetku veljavnosti ukrepa, a
najkasneje v dveh urah (obvešča se vsak
dan do preklica)*

na začetku in ob preklicu veljavnosti
ukrepa, a najkasneje v 24 urah od
začetka oz. preklica ukrepa

22. člen Pravilnika o pitni vodi:
izvajaje ukrepov za odpravo
neskladnosti pitne vode

Način obveščanja

od začetka veljavnosti ukrepa, a
najkasneje v enem dnevu*

•
•
•
•
•

aplikacija: http://www.npv.si/
(obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH)

•
•
•

Radio 94
Regijski center za obveščanje
spletna stran JP Komunala Il.
Bistrica, d. o. o.
spletna stran Občine Ilirska Bistrica
e-obveščanje1 (elektronska pošta)

•
•
•
•
•
•

34. člen Pravilnika o pitni vodi: letno
poročilo o skladnosti pitne vode

1
2

najmanj enkrat letno, najkasneje do
31. marca za preteklo leto

Radio 94
Regijski center za obveščanje
spletna stran JP Komunala Il.
Bistrica, d. o. o.
spletna stran Občine Ilirska Bistrica
e-obveščanje1 (elektronska pošta)

•

•
•

na dan pridobitve dovoljenja, a najkasneje
v sedmih dneh2

pisno obvestilo v poštni nabiralnik
obvestilo na oglasni deski
(večstanovanjska stavba)
e-obveščanje1 (elektronska pošta)

•
•
•

Radio 94
Regijski center za obveščanje
spletna stran JP Komunala Il.
Bistrica, d. o. o.
spletna stran Občine Ilirska Bistrica
e-obveščanje1 (elektronska pošta)
spletna stran JP Komunala Il.
Bistrica, d. o. o.
spletna stran Občine Ilirska Bistrica
aplikacija http://www.npv.si/
občinsko glasilo

Uporabnike, ki se želijo vključiti v sistem obveščanja, prosimo, da se na spletni strani www.kp-ilb.si prijavijo na e-novice.
Če se ukrep omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode izvaja več kot dva tedna, bo dnevno radijsko obveščanje po dveh tednih nadomeščeno s
tedenskim obveščanjem. Uporabniki bodo obveščeni tudi o prenehanju omejitev ali prepovedi uporabe pitne vode, izvajanja ukrepov oz. dovoljenem
odstopanju.
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VARSTVO OKOLJA

Vzrok obveščanja
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V primeru načrtovanih vzdrževalnih
del bo Javno podjetje Komunala Ilirska
Bistrica, d. o. o., uporabnike pitne vode
o predvidenem trajanju prekinitve ali
omejitve oskrbe s pitno vodo obvestilo en dan pred predvideno prekinitvijo
preko Radia 94, spletne strani JP Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o., in Regijskega centra za obveščanje.
V primeru nenačrtovanih vzdrževalnih
del bo Javno podjetje Komunala Ilirska

Bistrica, d. o. o., uporabnike pitne vode
o predvidenem trajanju prekinitve ali
omejitve oskrbe s pitno vodo obvestilo
takoj preko naslednjih omrežij: Radio
94, spletna stran JP Komunala Ilirska
Bistrica, d. o. o., in Regijski center za obveščanje.
Celoten načrt obveščanja uporabnikov
pitne vode na vodovodnih sistemih Ilirska Bistrica, Knežak in Podstenjšek je
objavljen na spletni strani Javnega pod-

RAVNANJE Z ODPADNIM
JEDILNIM OLJEM V OBČINI
ILIRSKA BISTRICA
Odpadna jedilna olja in masti nastajajo v gospodinjstvih. Uvrščamo jih med
ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov s klasifikacijsko številko 20 01
25.

VARSTVO OKOLJA

Po Uredbi o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi (Ur. l. RS, št. 70/08) je
odpadno jedilno olje prepovedano mešati z drugimi odpadki, odvajati v javno
kanalizacijo, male komunalne čistilne
naprave, greznice ali neposredno v vode
in izpuščati v tla. Prav tako ga je prepovedano mešati z biološko razgradljivimi
odpadki (velja za ločevanje v namenskih
rjavih posodah in na kompostu).
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Po pripravi hrane, zlasti po cvrtju, odpadno jedilno olje spada med nevarne
odpadke, saj je organsko visoko obremenjen odpadek in ga moramo pravilno
ločevati. Velikokrat odpadno olje pristane v odtoku, stranišču ali celo na kom-

postu. S takšnim dejanjem ravnamo
neodgovorno, saj škodujemo našemu
okolju, ker:
• obremenimo vodne vire;
• povečamo stroške kanalizacijskega
omrežja;
• uničimo mikroorganizme na malih
komunalnih čistilnih napravah in povečamo stroške njenega obratovanja;
• omogočimo glodavcem hranila za
njihovo preživetje in nadaljnjo reprodukcijo.

jetja Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o.,
– www.kp-ilb.si.
Za prejemanje aktualnih elektronskih
obvestil podjetja JP Komunala Ilirska
Bistrica, d. o. o., vam priporočamo, da
se prijavite v sistem e-obveščanja preko
elektronske pošte na naši spletni strani
www.kp-ilb.si.
Javno podjetje
Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o.

plastenko/steklenico ali pa v 3,5-litrsko
namensko zbirno posodo za odpadno
jedilno olje (slika 1), ki jo vsi zainteresirani dobite na sedežu podjetja JP
Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o. Ko je
posoda z odpadnim jedilnim oljem polna, jo odnesete izpraznit v Zbirni center
Ilirska Bistrica ali vsebino izlijete v za to
namenjene ulične zbiralnike, ki bodo
postavljeni na ekoloških otokih (tabela
1). Ekološke otoke bomo po mestu Ilirska Bistrica in ostalih vaseh v naši občini
sproti dodatno izpolnjevali.

Zbrano odpadno jedilno olje gre v nadaljnjo predelavo. Iz 1 litra olja se tako
pridela 90 % biodizla, ekološkega goriva, ki ne onesnažuje okolja. Ostanek je
glicerin, ki se uporablja kot sestavina v
farmacevtski industriji.
Po uporabi v gospodinjstvu olje najprej
ohladite, potem pa ga zlijte v izrabljeno

Tabela 1: Lokacije uličnih zbiralnikov za odpadno jedilno olje

Ilirska Bistrica

Podgrad

Knežak

Ekološki otok pri pošti

Ekološki otok pri gasilskem
domu

Rozmanova ulica – pri garažah
Gubčeva ulica
Rečica

Slika 1: Namenska zbirna posoda za odpadno
jedilno olje

Javno podjetje
Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o.
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PRVI POSREDOVALCI OB
KLICU NA POMOČ PRVI NA
KRAJU DOGAJANJA
»Prvi posredovalci so srčni, pogumni in pošteni ljudje, ki nikoli ne pomislijo najprej nase, ampak so vedno pripravljeni
priskočiti na pomoč drugim ‒ svojim bližnjim, sosedom, znancem, velikokrat pa tudi popolnim neznancem. Tisto, kar jih
odlikuje, je tudi dobra usposobljenost, opremljenost in pripravljenost, da v vsakem trenutku priskočijo na pomoč. Da so v vsaki
vasi in v vsakem trenutku v le nekaj minutah na kraju dogodka,« je
ljudi, ki se prvi odzovejo pozivu na pomoč, opisala strokovna vodja projektne skupine prvih posredovalcev Občine Ilirska Bistrica in
voditeljica srečanja prvih posredovalcev Andreja Vinšek Grilj, dr. med.,
spec. druž. med.
posredovalcev izpostavil direktor Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica Matej
Rubelli Furman, dr. med., spec. urg.
med.
V Sloveniji srčni zastoj utrpi od pet do
deset ljudi dnevno. Načeloma gre za
nenadni in nepričakovani srčni zastoj,
ki se lahko zgodi tudi našim najbližjim,
sosedom in prijateljem, saj do srčnega
zastoja ali morebitne možganske kapi,
hude krvavitve ali tujka v dihalnih poteh
najpogosteje pride ravno v domačem
okolju. Ker je linija med življenjem in

smrtjo tanka, so prav prvi posredovalci
tisti, ki lahko jeziček na tehtnici prevesijo v korist življenja.
»Prvi posredovalci niso nov koncept, ampak gre za utečeno prakso, ki v slovenskem
prostoru deluje že nekaj let. V Zdravstvenem domu Ilirska Bistrica smo se odločili,
da bomo tudi mi pristopili k temu konceptu pomoči in bomo tako uresničili projekt
Ministrstva za zdravje,« je odločitev o
oblikovanju tovrstne ekipe v bistriški
občini pojasnil direktor zdravstvenega
doma Matej Rubelli Furman.

ODMEVI IZ NAŠIH KRAJEV

»Osnovna ideja projekta je, da našim najbližjim nudimo prvo pomoč do prihoda
ekipe nujne medicinske pomoči. Ko je ogroženo človeško življenje, je čas zlato, saj šteje
vsaka minuta in vsaka posamezna sekunda. Želimo izpostaviti, da lahko tudi sami
nekaj naredimo in ne zgolj pokličemo 112
ter čakamo. Tudi sam sem bil kot zdravnik priča aktivaciji prvih posredovalcev in
beležili smo kar nekaj tovrstnih dogodkov.
Mislim, da bomo od tega vsi nekaj odnesli,
predvsem pa bo za naše najdražje še boljše
poskrbljeno,« je pomembno vlogo prvih
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Začeli so pred dvema letoma

bili pripravljeni sodelovati pri pripravi
tečajev. Matej Celin, Dominik Simčič in
Dijana Godec so hitro prepoznali korist

ODMEVI IZ NAŠIH KRAJEV

V zdravstvenem domu so pričeli s sestavljanjem ekipe inštruktorjev, ki so

vzpostavitve sistema v oddaljenih vaseh, saj so tudi sami člani takšnih vaških
skupnosti. »Imeli smo program, imeli
smo ljudi, potrebovali smo še orodje. No,
tu se bi stvar skorajda lahko zapletla. Na
srečo sta bila Jožica Vidmar iz Območnega
združenja Rdečega križa Ilirska Bistrica
in poveljnik ilirskobistriške civilne zaščite
Luka Špilar vešča reševanja tovrstnih zagat in sta nam pomagala z dobrimi nasveti. Vsi akterji smo se 21. septembra 2016
sestali v prostorih Občine Ilirska Bistrica
in županu Emilu Rojcu predstavili našo
vizijo. Kaj hitro je uvidel, da gre za javno
dobro in privolil, da bo občina prispevala
sredstva, s katerimi smo potem kupili opremo za izvajanje tečajev. Obstoječa oprema
je bila dovolj za manj intenziven tečaj
z osmimi kandidati, naše želje pa so bile
veliko večje. Nakupili smo lutke, defibrilatorje, si pripravili izobraževalna gradiva
in začeli z osveščanjem ljudi. Nato je ključno vlogo ponovno odigral Luka Špilar, ki
je preko regijskega centra izpeljal celoten
protokol, ki omogoča obveščanje oziroma
pozivanje posredovalcev z SMS-sporočili,« je aktivnosti ključnih akterjev, ki so
pripomogli k nastanku te uspešne zgodbe, natančno orisala zdravnica Andreja
Vinšek Grilj.
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Na področju Ilirske Bistrice
uspešno deluje 5 laičnih
skupin

Kako pomembni so prvi posredovalci
na oddaljenih in umaknjenih področjih,
najbolje pove vodja kneške skupine
petnajstih prvih posredovalcev Andreja Slavec: »Na naših petih intervencijah
smo spoznali, kako pomembno je, da nas
na intervencijo pride več. Več kot nas je bilo
prisotnih, bolj smo bili pogumni. Osebno
me je najbolj presenetil pozitiven odziv domačinov, ki smo jim priskočili na pomoč.
Povsod so se nam zahvaljevali in pozneje
še telefonsko izrazili svoje zahvale za pomoč. Posebej so izpostavili dejstvo, da niso
bili sami v tej situaciji. Četudi je bila intervencija neuspešna, je štelo, da smo prišli.«

Maja 2017 je bila ustanovljena prva
skupina kandidatov iz vasi Knežak, Bač,
Koritnice in Mašun, ki je bila že pripravljena na delo. Sledila je skupina Podgora, sestavljena iz vasi Vrbovo, Trpčane,
Kuteževo, Podgraje in Zabiče. V letu
2018 so k sodelovanju privabili tudi nekatere nove sodelavce iz zdravstvenega
doma, ki so razbremenili ekipo. Projektu so se pridružili Anja Štemberger, dr.
med., spec. druž. med, Tina Bubnič,
Tjaša Črv in Matej Križaj.

Prvi poziv na pomoč novembra
predlani
16. novembra 2017 je bil v Občini Ilirska
Bistrica sprožen prvi poziv na pomoč in
prvi posredovalci iz Knežaka in okolice
so se uspešno odzvali klicu sovaščana na
pomoč. Nad njihovim posredovanjem
so bili navdušeni prisotni svojci prizadete osebe in tudi ekipa nujne medicinske
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pomoči, ki je prišla na mesto dogodka.
Pomoč na samem kraju dogodka je izrednega pomena, saj je od trenutka, ko
se oseba zgrudi na tla in preneha dihati,
z vsako minuto, ko ji nihče ne pomaga,
10 % manj možnosti za preživetje brez
posledic. Po 10 minutah so te možnosti
še zelo majhne.

Delo prvih posredovalcev še zdaleč ni
končano. Družina posameznikov, ki je
pripravljena pomagati in skrbeti za dobro vseh občanov, trenutno šteje skoraj
sto članov. Glavni cilj odmevnega projekta pa je razširitev mreže prvih posredovalcev po celotni občini. »Sočasno
aktivno sodelujemo pri postavljanju novih
AED-aparatov po občini, saj je AED zelo
pomemben del opreme prvega posredovalca, saj lahko z njim reši življenje. Še danes
mi v mislih odmevajo županove besede, ki
jih je izrekel, ko smo mu predstavili, kaj
želimo doseči: »AED v vsako vas!« Da,
sedaj smo kar nekaj korakov bližje temu,
še pred dobrima dvema letoma skoraj nedosegljivemu cilju,« je zadovoljno sklenila Andreja Vinšek Grilj.
Po predstavitvi uspešnega dela prvih
posredovalcev je v prostorih Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica zadonel angelski glas vokalistke Monike Šabec,
ki je s svojo vokalno skupino Comodo
poskrbela za očarljivo glasbeno kuliso.
Po uradnem delu srečanja je vsak od posredovalcev dobil v dar žepno masko, s
katero bo postopek oživljanja potekal še
bolj gladko kot doslej, nato pa so se vsi
prisotni prepustili prijateljskemu druženju in izmenjavi znanj ter izkušenj.
Podrobnejše informacije o sistemu prvih posredovalcev v naši občini in o
programu usposabljanja lahko dobite v
Zdravstvenemu domu Ilirska Bistrica,
in sicer na telefonski številki 05 71 12
100 ali na elektronskem naslovu info@
zdib.si.

ODMEVI IZ NAŠIH KRAJEV

Pomoč bo na voljo vsem
občanom

V začetku leta 2018 je bila usposobljena
tretja skupina, v kateri so prebivalci vasi
Dolenje, Jelšane, Sušak in Novokračine.
Maja lani se je prvim posredovalcem
priključila skupina gorskih reševalcev,
ki pokriva območje Sviščakov, ob koncu
leta pa se je levjesrčnim posredovalcem
pridružil še Podgrad skupaj s Hrušico,
Starodom, Podbežami in Račicami.
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PREGLED PRVEGA DESETLETJA
DELOVANJA KULTURNEGA
DRUŠTVA TUŠČAK BAČ
»Sprva smo imeli v mislih samo skromno brošuro, a smo se
na pobudo Primoža Rojca, ki je bil zadolžen za oblikovanje,
pregleda aktivnosti našega društva lotili malce drugače. Potrebno se je bilo usesti, se zbrati in začeti z obnavljanjem vseh
mogočih aktivnosti iz preteklosti ter s pisanjem spominov ob
10-letnici našega društva,« je številčnemu občinstvu, ki se je
zbralo na predstavitvi na Turistični kmetiji Požar, uvodoma zaupala Tanja Blažek, predsednica KD Tuščak Bač.

iz prvotnega skromnega zbornika je nastal
bogat pregled našega delovanja, ki je močno presegel v začetku zastavljen načrt,« je
postopek nastajanja dragocenega pregleda društva podrobno opisala predsednica Tanja Blažek.

Pestro delovanje društva v
prvem desetletju
Zbornik z naslovom Traja, naj traja…,
ki je ugledal luč sveta konec preteklega leta, je izšel v nakladi 250 izvodov.
Začne se z geografsko umestitvijo vasi,
s predstavitvijo vaških znamenitosti,

zgodovinskega prereza naselja in nadaljuje z zamislijo o ustanovitvi Kulturnega društva TUŠČAK Bač (Turistično
umetniško športno članstvo aktivnih
krajanov), ki je uradno zaživelo 27. septembra 2008. Društvo je bilo od samega
začetka izjemno aktivno na več področjih in naslednje strani so posvečene
dvema uspešno organiziranima Čajankama pod Tuščakom, družabnim potepanjem, pripravi domačih jedi na tradicionalni zemonski kulinarični prireditvi
Mala južna, rokodelski velikonočni razstavi in sodelovanju na vseh desetih pustnih povorkah karnevala Pust je pršu v

ODMEVI IZ NAŠIH KRAJEV

Med šolskimi poletnimi počitnicami je
pričela z delom in po svojih najboljših
močeh skušala strniti desetletno obdobje delovanja domačega društva v skromen zbornik. »Brskanje po kronikah, pisanje, razmišljanje, kako bi celotno zadevo
zastavila, mi je vzelo kar precej časa. Ko so
prve vrstice stekle, je nadaljevanje sledilo
samo od sebe. Na stotine slik, vsaka zame
zelo pomembna, različne dejavnosti, številni ljudje, ki so bili del naše poti. Vsak je
prispeval svoj košček k tej uspešni zgodbi.
Marsikoga, ki nas je spodbujal, podpiral in
nam pomagal, žal ni na fotografijah. Listanju po kronikah ni bilo videti konca in
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drobnejši predstavitvi skupin, ki delujejo znotraj KD Tuščak Bač.
Amaterska dramska skupina KD Tuščak
Bač je nastala spontano, ko se je ob sooblikovanju programa pri projektu Moja
dežela – lepa in gostoljubna porodila ideja o vaških klepetuljah, ki v domačem
narečju obravnavajo številne zanimive
teme in s prepletanjem prigod iz preteklosti z aktualnimi dogodki nasmejijo
vse zbrane. Otroška folklorna skupina
Tuščak se je pred občinstvom prvič zavrtela na šolski prireditvi Staršem s hvaležnostjo 11. aprila 2008. Od takrat dalje
so mladi plesalci nastopili na različnih
prireditvah po celotni občini, svoje
plesno znanje pa so pokazali tudi pred
kamerami RTV Slovenija na snemanju oddaj Na zdravje in Na obisku. Ob
ljudskih pesmih, igrah in plesih otroci
rastejo, se družijo in veselijo majhnih
ter preprostih stvari v življenju, za kar so
njihovi nastopi vedno nagrajeni z bučnim aplavzom. Kulturno društvo Tuščak
pa neguje tudi bogato pevsko tradicijo,
saj premore kar dve pevski skupini. Prva
je Vokalna skupina Pasarela, ki je nastala decembra 2015, ko se je oblikoval
kvartet z Beuga kamna. Strastni jadralci
poslušalce redno popeljejo na vokalno
jadranje s slovenskimi ljudskimi pesmimi, slovenskimi popevkami in dalmatinskimi klapskimi skladbami. Druga pa je
Ženska pevska skupina Tuščak Bač, ki
je bila ustanovljena jeseni leta 2008. V
desetih letih delovanja se je število pevk
spreminjalo in se ustalilo na petnajsterici, ki zavzeto prepeva pod vodstvom
Morene Hostinger. Ženska pevska skupina Tuščak Bač namerava s svojim udejstvovanjem na ljubiteljskem glasbenem
področju tudi v prihodnje plemenititi in

krepiti kulturo domačega okolja. Zbornik zaključujejo gradbena dela v središču Bača v letih 2009 in 2010, uspeli
referendum o ustanovitvi samostojne
Krajevne skupnosti Bač in slavnostno
odprtje mostu na Baču.

Nasvidenje čez deset let
»Že deset let soustvarjamo, oblikujemo
sami sebe, našo skupnost in kraj, v katerem
delujemo in živimo. Na to pot, ki smo jo
prehodili skupaj, sem ponosna, pa naj se
zdi kratka ali dolga. Bila je posuta z veseljem in radostjo, s presenečenji in novimi
spoznanji, z ovirami, ki smo jih skupaj,
včasih tudi ob kakšni solzi, premagali z
odločnostjo in ob trdni podpori širše javnosti. Ob tej priložnosti se zahvaljujem
vsem članom, podpornikom, našim družinam, vsem, ki nas spodbujate in cenite
trud ter zagnanost društva in ste nam v
tem obdobju stali ob strani. Brez vseh vas
in še mnogih drugih si ob pogledu nazaj
ne morem zamisliti našega dolgoletnega
delovanja, zato bi poleg hvaležnosti za
preteklo delo rada izrazila tudi željo po
plodovitem medsebojnem sodelovanju tudi
v prihodnje. Skupaj se bomo trudili, da bi
zgodba, ki traja, še trajala! Se vidimo čez
deset let!« je predstavitev zbornika optimistično zaključila predsednica KD
Tanja Blažek.
Predstavitev zbornika so s svojim nastopom popestrile Vaške klepetulje, za
glasbeno kuliso pa je poskrbel veseli
trio Adijo. Po uradnem delu programa
in razdelitvi zbornikov zaslužnim posameznikom, ki so pomagali pri nastanku
glasila ali pa so ga finančno podprli, je
sledilo prijetno druženje ob izvrstni
hrani in pijači.
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Ilirski Bistrici. Osrednja prireditev članov društva je tradicionalna proslava
ob dnevu državnosti, ki jo vsako leto
organizirajo ob podpori Občine Ilirska
Bistrica. Aktivnosti društva redno predstavljajo na občnih zborih, ki potekajo
v Gostilni Keš, pridno pa sodelujejo v
spomladanski čistilni akciji in pri sprotnem urejanju vasi. Zbornik obravnava
naravni nesreči, ko je v februarju 2014
kraje ob Zgornji Pivki zajel leden oklep
in konec istega leta še obsežne poplave.
KD Tuščak Bač je svoj kraj uspešno predstavilo celotni Sloveniji in zamejstvu, ki
spremlja program RTV Slovenija in regionalni RTV center Koper, v oddaji Na
obisku. V društvu so zelo aktivni tudi v
času praznično obarvanega decembra,
saj redno organizirajo miklavževanje,
pohod z baklami k polnočnici v Knežak
in silvestrovanje na prostem. V nadaljevanju so zabeleženi tudi veliki mejniki,
s katerimi se srečujejo vaščani, kot so:
rojstvo, poroka, okrogli jubilej in smrt,
pri katerih sodelujejo tudi člani društva,
ki organizirajo številne kulturne dogodke in poučna predavanja, s katerimi privabijo veliko število poslušalcev in gledalcev. Leta 2012 so postavili učno pot
Beu kamn, v okviru katere obiskovalci
spoznavajo zgodovinske, kulturne in naravne znamenitosti domačega kraja in
okolice. Vzdolž poti so postavili table z
besedilom in slikami. Ob tej priložnosti
so izdali tudi zgibanko z vsemi informacijami. Člani društva se dobro zavedajo,
kako zelo je človek lahko ranljiv in potrebuje ljudi ob sebi, zato se redno odzivajo na številne dobrodelne dogodke,
s katerimi pomagajo bližnjemu. Zadnje
poglavje zbornika je namenjeno po-
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ZAVAROVALNICA TRIGLAV
OBDARILA PGD PODGORA
PODGRAJE
Člani »Prostovoljnega gasilskega društva Podgora Podgraje« bodo finančno podporo izkoristili za izgradnjo garaže za gasilska vozila ob gasilskem
domu. Gasilci bodo tako lahko odslej še učinkovitejše in varnejše opravljali svoje humanitarno poslanstvo.

za vse generacije podpiramo projekte, ki
imajo dolgoročni učinek in pripomorejo
k izboljšanju življenja v lokalnih skupnostih.« Zavarovalnica Triglav je v okviru
hvalevredne tradicionalne preventivne
akcije Za boljši jutri v zadnjih petih letih poleg podpore delovanja gasilskih
društev pomagala širiti mrežo javno
dostopnih avtomatskih defibrilatorjev
(AED), podprla pa je tudi številne projekte na področju zdravstva, civilne zaščite, poplavne in prometne varnosti ter
razvoja in varnosti otrok.

ODMEVI IZ NAŠIH KRAJEV

»Z novim prizidkom bo poskrbljeno za
varnost gasilskih vozil, varno skladiščeno
gasilsko opremo in posledično varnejše
posredovanje pri intervencijah,« je povedal predsednik PGD Podgora Podgraje
Rado Fabec. Finančna pomoč postojnske območne enote največje slovenske
zavarovalnice bo gasilcem, ki skrbijo za
požarno varnost okrog 1000 prebivalcev v vaseh Kuteževo, Trpčane, Podgraje in Zabiče, prišla prav pri opremljanju
gasilskega doma v Kuteževem, saj bodo
z novimi pridobitvami lahko še bolj
učinkoviti na terenu.
Simboličen ček v višini 2000 evrov je
predsedniku PGD Podgora Podgraje
Radu Fabcu slovesno predal direktor
Zavarovalnice Triglav, Območna enota
Postojna, Jože Celin, ki je ob tej priložnosti dejal: »V Zavarovalnici Triglav
v luči ustvarjanja varnejše prihodnosti
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JOŠKO DELOST JE NOV
DRŽAVNI PRVAK
Član Šahovskega kluba Rimex Ilirska Bistrica Joško Delost je na državnem prvenstvu Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije v hitropoteznem šahu, ki se je zadnjo soboto v januarju odvijalo na Ptuju,
pometel s konkurenco in osvojil zasluženo prvo mesto.

»Šah je miselna igra z veliko računanja in dosti matematike, saj
je potrebno predvideti več potez vnaprej in kako bo igral tvoj nasprotnik,« je povedal Joško Delost, ki je v najstarejšem slovenskem mestu po odigranih devetih kolih po švicarskem sistemu premagal 26 šahistk in šahistov ter brez poraza suvereno
slavil z rezultatom 7,5 točk.
»Če v nogometu nekdo vodi z osmimi goli prednosti, mora njegov
nasprotnik za izenačenje kar osemkrat zatresti mrežo. Pri šahu
lahko vodiš, a se ti zaradi ene same poteze podre vse, saj je zaradi
nekaj sekund slabše koncentracije izgubljena celotna partija,« je
zahtevnost igre pojasnil državni prvak iz Šembij.
Joško Delost je lanskega decembra osvojil 3. mesto na hitropoteznem turnirju na Okroglem pri Kranju, redno pa se udeležuje vseh treh državnih prvenstev v hitropoteznem, pospešenem in počasnem šahu ter nastopa v 1. slovenski ligi.
Šah igra že od svojega osmega leta starosti; nad igro pa se je
navdušil, ko je videl igrati druge. Kot šestošolec je že premaBISTRIŠKI ODMEVI – JANUAR 2019
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gal svojega učitelja, velik napredek
pa je doživel v Šahovskem
klubu Rimex Ilirska Bistrica, ki ga je leta 1974 pomagal ustanoviti. Trenutno je član Medobčinskega društva slepih in
slabovidnih Ljubljana ter Šahovskega kluba Rimex Ilirska Bistrica, kjer redno sodeluje na mesečnih turnirjih, ki se jih radi
udeležujejo tudi igralci iz Kopra, Postojne, Italije in Hrvaške.
Jošku Delostu igranje šaha pomeni sprostitev, druženje in zabavo. Za igranje tekmovalnega šaha pa je potreben reden tedenski trening in udeležba na tekmovanjih. »Moja najdaljša
partija je trajala 4 ure in 45 minut. Potrebna je dobra koncentracija, zato je turnir, ki ga igraš tri do štiri ure, zelo dober trening,«
je ključ do uspeha izdal Delost, ki tudi v prihodnje stremi k
čim boljšim igram in se veseli državnega prvenstva v šahu z
normalnim tempom, mesečnih turnirjev domačega kluba in
ostalih turnirjev, ki se odvijajo po Sloveniji.
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BISTRIŠKA GALERIJA
DOBILA NOVO IME
Hram vizualne umetnosti, ki domuje v Domu na Vidmu, je z
novim letom dobil novo ime. Naziv »Pavlovčeva galerija« bo
odslej nakazoval, od kod izvirajo korenine enega vidnejših slovenskih impresionistov.

ODMEVI IZ NAŠIH KRAJEV

»Ideja o poimenovanju naše lepe galerije se mi je porodila pred približno dvema
letoma. Enostavno se mi je zdelo prav, da
jo poimenujemo po neki znani osebi oziroma znanem slikarju. Suhoparni naziv po
stavbi »Dom na Vidmu« se mi ni zdel več
zanimiv. Glede na to, da je moja ideja padla na plodna tla, je sedaj galerija končno
dobila ime po znanem in na Bistriškem
rojenem slikarju krajinarju Francetu Pavlovcu,« je zamisel o tem, da bistriška
galerija nosi ime po domačem akademskem slikarju, pojasnil slikar in umetniški vodja galerije Rajko Kranjec.
France Pavlovec se je rodil 14. avgusta
1897 v Trnovem. Osnovno šolo je obiskoval v Ilirski Bistrici, a se je mati po
očetovi smrti z otroki preselila v Ljubljano, kjer je s šolanjem nadaljeval na
poljanski gimnazij, vendar je ni končal.
Pavlovčeva pot do umetnosti je bila vse
prej kot običajna. V tem pogledu je delil
usodo tistih umetnikov, ki so dolgo ta-
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vali, preden so našli pot v
skrivnostni in čudežni tempelj muz.
Med divjanjem prve svetovne vojne je v bojih na ruski in solunski fronti
spoznal vrednost človeškega življenja
in se srečal z njegovo minljivostjo. Po
vojni je postal železniški uradnik in vse
je kazalo, da bo Pavlovčeva življenjska
pot končala v mirnem meščanskem pristanu. Poskušal je z risanjem karikatur
in začel počasi misliti na slikarski poklic. Dan, ko se je bodoči slikar odločil
za umetniško pot, je v svojem eseju z
naslovom Slikar France Pavlovec opisal
umetnostni zgodovinar Stane Mikuž,
ki je takole strnil Pavlovčeve občutke:
»Bilo je menda leta 1920, ko sem videl
razstavo v Jakopičevem paviljonu. Razstavljali so takrat Jakopič, Tratnik in Kos. Ob
njihovih slikah sem spoznal, da me je usoda določila za nekaj drugega, o čemer sem
imel tedaj še zelo nejasne pojme.«

Navdušen France Pavlovec je pustil službo in se vpisal na ljubljansko umetniško
šolo Probuda, leta 1923 pa je odpotoval
v Zagreb na umetniško akademijo, kjer
se je vpisal na slikarski oddelek pri prof.
Beciću. Pet let pozneje je enaintridesetletni France Pavlovec uspešno zaključil
študij na zagrebški akademiji in se vrnil
v Ljubljano, kjer je istega leta razstavljal
skupaj s tako imenovano »četrto generacijo« (M. Pregljeva, O. Globočnik, M.
Maleš, N. Pirnat, Mežan). Razstavo je
odprl Rihard Jakopič. Ob tej priložnosti
je Pavlovec izrekel nekaj svojih misli o
umetnosti, ki jih je zabeležil Stane Mikuž: »Moja purgarska dušica se še vedno
veseli hrastovega drevesa v Mestnem logu,
moje plave oči se pa vzradoste ob pogledu
na belino cerkvice na Rožniku. Čutim, da
je to hrastovo drevo in ta belina cerkvice na
Rožniku dovolj velika ideja in vredna realizacije na platnu. Skromna ideja, za mene
pa vredna vsake žrtve ...«
France Pavlovec je tako nakazal svojo
življenjsko pot, ki ga je vodila po poti
oziroma ob boku vodilnega slovenskega impresionista Riharda Jakopiča.
Kot beleži portal Primorci.si, so njegova
dela poetično navdahnjena in čustvena, barve pa harmonične. Pavlovec je v
oljni tehniki upodabljal pretežno krajine, včasih pa je naslikal tudi portrete in
cvetlična tihožitja. Velja za najboljšega
krajinarja po Groharju in Jakopiču. Krajine so odraz njegovega individualnega
doživljanja motiva. France Pavlovec je
upodabljal motive iz ljubljanske okolice,
slikovite podobe Save pri Tomačevem,
na Ježici in pri Medvodah. Veliko je slikal v Bohinju in ob Soči, privlačili pa
BISTRIŠKI ODMEVI – JANUAR 2019

so ga tudi kraški in istrski motivi. Pred
drugo vojno je slikal gorenjske motive v Podkorenu in Planici ter krajine v
okolici Št. Lovrenca na Dolenjskem.
Med vojno je slikal Stožice in bližnjo
okolico, po vojni pa je ustvarjal tudi v
Bohinjskem kotu in na Primorskem –
ob Soči in v Trenti. Akademski slikar
France Pavlovec je leta 1949 in 1951 za
svoje delo prejel Prešernovo nagrado.
Žal je od leta 1952 bolehal in vse manj
slikal v naravi. Ko ni mogel več potovati,
si je pri slikanju pomagal s fotografijo.
France Pavlovec je umrl 12. februarja
1959 v Ljubljani.

Ustanovitev galerije v Domu
na Vidmu
Galerija Doma na Vidmu je svoja vrata odprla v mesecu novembru 2012 in
takrat so se uresničile sanje bistriškega
kroga navdušencev kulturnega dogajanja o prostoru za likovno umetnost.
»Začetki delovanja galerije so bili dokaj
težavni, saj je bilo treba občane najprej navaditi na to, da galerija obstaja. Ukvarjali
smo se s programom, ki bi ustrezal širšemu

krogu. Poglavitni namen nam je bil, da bi
v ta prostor privabili čim večje število obiskovalcev in bi bila ta investicija upravičena. Glede na to, da na tej lokaciji deluje
tudi TIC Ilirska Bistrica, so obiski galerije
možni vsakodnevno in ne le ob vikendih,
kot imamo primere v več drugih znanih
galerijah v slovenskem prostoru. V naši
galeriji občanom zagotavljamo tako likov-

ne kot tudi fotografske razstave, pa tudi
kiparji in drugi zanimivi umetniki se večkrat predstavijo. V teh letih nam je uspelo
privabiti kar lepo število razstavljavcev,
tudi zelo znanih umetnikov, in verjamem,
da bomo v Pavlovčevi galeriji z uspešnim
delom nadaljevali tudi vnaprej,« je bistvo
delovanja bistriške galerije povzel Rajko
Kranjec.

ZAHVALA

ODMEVI IZ NAŠIH KRAJEV

Sporočamo vam, da je David 7. novembra 2018 prestal
zahtevno operacijo hrbtenice. Po tem posegu nima več
bolečin in zategovanja mišic. V letu 2019 bo opravil še
ortopedsko operacijo, ki mu bo dodatno zmanjšala napetost v kolenih.
Operacija hrbtenice je bila uspešna in sedaj se David pridno rehabilitira na URI Soča.
V dveh mesecih se že lepo postavlja na noge in krepi svoje mišice. Starša sva izredno ponosna na svojega sončka,
saj ima veliko energije, poguma, optimizma in volje za
premagovanje vseh ovir in doseganje cilja – to je samostojna hoja.
Z veseljem sporočamo, da je bilo zbranih dovolj sredstev
za dveletno intenzivno rehabilitacijo, za vse fizioterapije
in pripomočke, ki jih David potrebuje.
Iz srca hvala vsem, ki ste na kakršen koli način pripomogli k zbiranju sredstev in tako omogočili, da se bo David
lahko postavil na svoje noge in užival polno življenje.
Družina Kandare, Podgrad 38 B
BISTRIŠKI ODMEVI – JANUAR 2019

David pred in po operaciji ter potek rehabilitacije v zadnjih dveh mesecih
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IŠČE SE KMETIJA ZA SODELOVANJE PRI PROJEKTU
CARNIVORA DINARICA
Ekipa projekta Carnivora Dinarica in Zavod za gozdove Slovenije iščeta kmetijo za sodelovanje pri projektu, ki si prizadeva za lažje sobivanje ljudi z velikimi zvermi. Cilj sodelovanja je podpora kmetijskim panogam, ki se srečujejo z
izzivi kmetovanja na območju razširjenosti velikih zveri.
Z vzpostavitvijo »Kmetije dobrih
praks« želimo lokalnemu prebivalstvu
in širši javnosti predstaviti učinkovite
ukrepe za preprečevanje škode, ki jo v
kmetijstvu povzročajo velike zveri.

Kaj pričakujemo?

• visoke elektromreže za varovanje
premoženja pred velikimi zvermi,
• obveščevalne table v okolici varovanega premoženja,
• kmetija bo deležna velike promocije,
kar bo dolgoročno pomembno prispevalo k turističnemu in gospodarskemu razvoju kmetije,

• neposredna povezava in promocija
kmetije v okviru planiranega Centra
za velike zveri v Pivki,
• Zavod za gozdove Slovenije bo s
kmetijo podpisal pogodbo o sodelovanju, ki bo zagotavljala strokovno
podporo v času trajanja projekta in
po njem.
Več na: www.ilirska-bistrica.si

• možnost vključitve pastirskega psa za
varovanje črede,

ODMEVI IZ NAŠIH KRAJEV

Sodelovanje pri promociji kmetijskih
praks, ki omogočajo soobstoj živinoreje in velikih zveri, željo do dela v turizmu in informiranja javnosti ter željo po
vključitvi kmetije v skupno zgodbo regije in s tem tudi predstavitev na tržišču.

Izbrani kmetiji bo projekt
priskrbel:
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»DRUŠTVO VEZI« PREJEMNIK
NAGRADE MINISTRSTVA ZA DELO,
DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN
ENAKE MOŽNOSTI
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v začetku januarja 2019 podelilo nagrade in priznanja za delo na področju socialnega varstva in izvajanja rejniške dejavnosti za leto 2018. Med prejemniki
nagrad je tudi »Društvo Vezi«.

Društvo za duševno zdravje in kreativno
preživljanje prostega časa Vezi, ki dlje časa
uspešno deluje na področju socialnega
varstva v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in predpisi socialnega varstva ter je dobro prepoznavno
v lokalnem okolju, je na predlog Centra
za socialno delo Sežana prejelo nagrado
za zaposlene. Nagrado je predsednici društva Nataši Sedmak in strokovni
vodji mag. Katarini Tomažič podelila
ministrica mag. Ksenija Klampfer.

Viden in trajen premik od ustanovitve
društva do danes je mogoče prepoznati
od programov samopomoči do razvoja
in stabilizacije strokovnih, javno verificiranih socialnovarstvenih programov,
ki so usmerjeni v celostno psihosocialno obravnavo in temeljijo na celovitem
timskem strokovnem sodelovanju. Društvo izvaja program Mreža dnevnih centrov (Štorje, Štanjel in Ilirska Bistrica)
in program Mreža stanovanjskih skupin

(Postojna, Ilirska Bistrica, Podgrad, Divača, Štanjel, Gorjansko in Mali Dol).
Zaposleni v Društvu Vezi so v vsakodnevnem neposrednem stiku z uporabniki socialnovarstvenih programov in
delujejo v skladu s strokovnimi metodami dela. Z uporabniki jim je uspelo
vzpostaviti spoštljiv in pristen delovni
odnos, ki temelji na uporabnikovi aktivni socialni vlogi in na upoštevanju
njihovih želja ter potreb. Obenem je
potrebno izpostaviti tudi srčno komponento, brez katere strokovno delo ne bi
bilo zares pristno in uspešno.
Strokovne delavke in sodelavke
Društva Vezi

SOCIALNO VARSTVO IN ZDRAVJE

Društvo Vezi deluje na področju obalno-kraške in primorsko-notranjske regije
že od leta 1999. Je nevladna organizacija s statusom humanitarne organizacije
in deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva in zaposlovanja.

Kljub velikim začetniškim izzivom je
zaposlenim uspelo vzpostaviti trdne in
zdrave temelje, ki so usmerjeni v izvajanje in razvoj socialnovarstvenih programov za ljudi z dolgotrajnimi težavami v
duševnem zdravju in v pomoč njihovim
svojcem.

BISTRIŠKI ODMEVI – JANUAR 2019
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DOKTORICA IVICA SMAJLA –
ČASTNA ČLANICA ZDRAVNIŠKE
ZBORNICE
Med prejemniki odličij, ki jih podeljuje
Zdravniška zbornica Slovenije za izjemne dosežke, je bila v lanskem letu
tudi dr. Ivica Smajla. Častni naziv je
prejela za izjemen prispevek k ugledu
zdravništva ter za aktivno in predano
delo na področju pediatrije in preventive. Dr. Smajla, dolgoletna pediatrinja v Zdravstvenem domu Ilirska Bistrica, je svojo poklicno pot nadaljevala v
Splošni bolnišnici Izola.
Ivica Smajla je kot predana pediatrinja
posvetila velik del svojega življenja bolnim otrokom. S predlogi in dejanji se
je ves čas trudila spreminjati celostni
način obravnave bolnega otroka in se
aktivno zavzemala za ustanovitev pediatričnih urgentnih centrov po vsej Sloveniji. Je dolgoletna članica Združenja

za pediatrijo, delujočega pod okriljem
Slovenskega zdravniškega društva, in članica uredniškega sveta revije Slovenska
pediatrija. Je pobudnica ustanovitve
Sekcije bolnišničnih pediatrov. Verjame
v moč preventive. Zaradi vztrajnega
povezovalnega dela med zdravniki in
medicinskimi sestrami so ji podelili na-

slov častne članice Strokovnega društva
medicinskih sester, babic in zdravstvenih
tehnikov Koper. Aktivno sodeluje tudi z
laičnimi društvi in nudi strokovni nadzor primorski podružnici Društva za
celiakijo. V okviru Zdravniške zbornice
Slovenije deluje kot poslanka skupščine
in je članica obalno-kraškega regijskega
odbora (vir: Zdravniška zbornica Slovenije).
Kljub vsem poklicnim aktivnostim pa ni
pozabila na Ilirsko Bistrico. Vsa leta dela
v Izoli se vsakodnevno vrača v Ilirsko
Bistrico k družini in prijateljem. Aktivno predava v tečaju priprave na porod in
nege novorojenčka ter v drugih delavnicah, ki jih organizira Zdravstveni dom
Ilirska Bistrica, in nam je vedno pripravljena pomagati s strokovnimi nasveti,
če jih potrebujemo.
V imenu bivših in sedanjih sodelavcev iz
Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica ter
otrok in njihovih staršev, ki vas še vedno
pogrešajo, vam iskreno čestitamo za prestižno priznanje.
ŠE NA MNOGA USPEŠNA LETA!

SOCIALNO VARSTVO IN ZDRAVJE

VESELO V NOVO LETO
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Veseli december se je dotaknil tudi bistriških upokojencev, ki so mu kot vsako leto tudi letos posvetili kar nekaj
pozornosti. Pravzaprav so začeli že v novembru, saj se je
bilo potrebno dogovoriti glede dogodkov, ki so sledili.
Razširjena seja upravnega odbora, ki so ji prisostvovali društveni poverjeniki in prostovoljci projekta Starejši za starejše,
je bila priložnost, da so na kratko ocenili delo v preteklosti, se
dogovorili o delu do konca leta in zastavili smernice za naslednje leto. Predsednik društva Jože Rolih je pohvalil dosedanja
prizadevanja posameznikov in skupin ter izpostavil uspehe
športnikov, kulturnikov, prostovoljcev in poverjenikov. Seveda ni mogel izpustiti nekaterih nalog v naslednjem letu,
ki bodo zahtevale še več prizadevanj za boljše delo na vseh
področjih. Poudaril je, da bo potrebnih kar nekaj organizacijskih zadev. Priložnost so izkoristili za predstavitev jubilejne,
25. številke društvenega glasila Jesenski listi. Urednik Dimitrij
Grlj je opisal prehojeno pot in vsebino ter se zahvalil vsem
dosedanjim sodelavcem, ki jih je bilo v vseh teh letih za kar
dobri dve stotniji. Franc Gombač je poustvaril nekaj najodmevnejših zgodb, pesmi in dogodkov iz posamezne številke.

Kako bo v bodoče z glasilom, se bodo še dogovarjali. Želimo
si, da bi Jesenski listi še živeli.
Konec novembra in začetek decembra so poverjeniki in prostovoljci izkoristili za obisk vseh upokojencev in upokojenk, starejših od 80. let. Izročili so jim darilce in voščilnico, ki so jo izdelale prostovoljke, z njimi poklepetali in jim voščili novo leto.
Da se spodobi veselo zaključiti staro leto in v prijetni družbi
zaželeti vse dobro novemu in vsem ljudem dobre volje, upokojenci vedo že leta. Tudi letos so konec decembra nazdravili
in se imeli lepo v prijetni domači Gostilni Pek v Dolenjah, kjer
so se naplesali ob zvokih »njihovega« Ansambla Snežnik in
prisluhnili modrovanju dedka Mraza, ki jih je obiskal tudi to
leto, ter voščilu njihovega predsednika.
»Saj veste, volje in veselja nam ne manjka!« so zatrdili.
Za DU Ilirska Bistrica Franc Gombač
BISTRIŠKI ODMEVI – JANUAR 2019

DRUŠTVO DIABETIKOV ILIRSKA
BISTRICA BOGATEJŠE ZA NOV
AED
V »Društvu diabetikov Ilirska Bistrica« smo si v lanskem letu zadali nalogo, da za potrebe društva, pa tudi okolice, kjer ima društvo svoj sedež,
kupimo avtomatski zunanji defibrilator (AED).

Dragi občani in občanke!
V prostorih društva v Levstikovi ulici vam bomo za
poravnavo članarine, vpis novih članov in informacije
na voljo na semanja dneva, 1. in 16. marca, od 10.00
do 12.00 in ob sredah, 6., 20. in 27. marca, od 11.00
do 12.00.
Lepo vabljeni v našo družbo!
Društvo diabetikov Ilirska Bistrica

VABILO

Andreja Rebec
Taborniki iz rodu snežniških ruševcev v sklopu projekta Za zdravje mladih organiziramo dogodek za mlade z
naslovom Izberi pravo, izberi zdravo. Na dogodku bodo
kuharske skupine pripravljale različne zdrave obroke.
Degustacija je tako kot celoten dogodek brezplačna.
Z željo, da bi mladim približali zdrave obroke, je dogodek namenjenim predvsem mladini, lepo pa ste vabljeni tudi starši, prijatelji, stari starši in ostali, ki bi radi
poskusili zdrave jedi.
Vljudno vabljeni, da se nam v soboto, 30. 3. 2019, pridružite v Kindlerjevem botaničnem parku ob 13. uri.
Lep taborniški pozdrav!
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Glede na to, da je bil nakup AED za društvo prevelik
finančni zalogaj, smo za finančna sredstva najprej poprosili
Fundacijo humanitarnih in invalidskih organizacij Slovenije, ki
je naši prošnji ugodila. Nato je Ivan Bergoč za finančna sredstva poprosil nekatera bistriška podjetja, med člani pa je
zaokrožila akcija Namesto kave, daruj 2 evra za AED. S skupnimi močmi in s podporo podpredsednika Zveze društev
diabetikov Slovenije g. Alojza Rudolfa nam je v oktobru 2018
uspelo kupiti AED. Poleg FIH-a so nas finančno podprli: Irbis, d. o. o., Teles, d. o. o., Liburnia, d. o. o., Es3, d. o. o., Grames,
d. o. o., Transport Janežič, Kraške lekarne, Avtomati Štefančič, Instalacije Kovačič, udeleženci srečanja letnika 1948 in
še preko sto članov društva, ki jih na tem mestu ne morem
poimensko navajati, darovali pa so vsak po svojih finančnih
zmožnostih (seznam je objavljen na oglasni deski društva).
V imenu Društva diabetikov Ilirska Bistrica vsem in vsakemu
posebej iskrena hvala!
Na tihem si vsi želimo, da bi defibrilator čim manjkrat potrebovali, če pa bomo z njim komu rešili življenje, nam bo
vsem toplo pri srcu.
V začetku leta smo v društvu opravili še izobraževanje za
rokovanje z AED, Andrej Bergoč pa je s svojimi sodelavci
AED namestil v predprostoru sedeža društva na Levstikovi
5 v Ilirski Bistrici. AED je javno dostopen vsem občanom v
primeru, da bi ga potrebovali.
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CENTER ZA SOCIALNO DELO
PRIMORSKO-NOTRANJSKA
ENOTA ILIRSKA BISTRICA

VEČGENERACIJSKI CENTER DOM NA VIDMU –
MOŽNOST IN PRILOŽNOST
DEJAVNOSTI V MESECU MARCU 2019
Februar se je poslovil od nas s pretežno sončnimi in toplimi
dnevi, ki kar vabijo k zunanjim aktivnostim. Nanje smo se
nekoliko pripravili tudi z dejavnostmi in predavanji znotraj
VGC-ja – Točke moči – Dom na Vidmu. Sonce, ki je že dodobra ogrelo zemljo, nas že vabi na pripravljalna dela na vrtovih. Še pred pričetkom se seznanimo o uporabi pesticidov,
ki jih uporabljamo, in o njihovem vplivu na naše zdravje in
počutje.
S pesmijo v srcu se srečujemo v DSO-ju in tako z njihovimi
kot z zunanjimi stanovalci prepevamo ljudske pesmi. Obširneje se bomo z ljudskim izročilom srečali v tem mesecu na
predavanju Dušice Kunaver. V februarju smo s predavanjem
že odprli vrata delavnici za gibčno hrbtenico. V tem mesecu
pričnemo z delavnico na isto temo, za katero upamo, da bo
postala stalnica v naši ponudbi.

SOCIALNO VARSTVO IN ZDRAVJE

Vsak ponedeljek
od 8.00–9.00
v VGC Dom na Vidmu
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od 9.00-12.00
Bivalna enota pod Drago

BANKA NEFORMALNE POMOČI,
predstavitev in pomoč pri uporabi storitev
banke, izvajalec Danijel Beletič
RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE
IN KUHANJE MALIC ZA PROGRAM
SONČEK,
izvajalka Jerica Strle

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

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

od 19.00–22.00
v VGC Dom na Vidmu

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

18.3.2019
od 9.00–10.00
v VGC Dom na Vidmu

DELAVNICA TAPKANJA
PO EFT METODI,
izvajalka Darija Adam

11.3.2019 in 25.3.2018
(vsakih 14 dni)
Od 9.00-12.00
V VGC Dom na Vidmu

LIKOVNE DELAVNICE,
izvajalec Erik Dovgan, prijave na
05 71 45 022 v dopoldanskem času

Vsak torek
od 9.00-11.11
na Kresnički,
Prešernova 25 a

SEZONSKO, LOKALNO,
kuhanje in peka, sodelovanje z VDC-jem,
kontaktna oseba Jerica Strle na tel. štev.
041 484 937

od 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

od 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
od 9.00–11.00
v VGC Dom na Vidmu

USTVARJALNE DELAVNICE
za vse generacije (pletenje, kvačkanje,
izdelava adventnih venčkov, …), kontaktna
oseba Jerica Strle na tel. štev. 041 484 937

od 16.00–17.30
na OŠ Antona Žnideršiča

RAČUNALNIŠKI TEČAJI,
izvajalec Marjan Uljančič, prijave na
05 71 45 022 v dopoldanskem času

Vsako prvo sredo
v mesecu
od 18.00 dalje

MEDITACIJE IN ENERGIJSKE TERAPIJE,
dodatne informacije na
tel. št. 031 781 461, Martina Zorza,
zaželen je prostovoljni prispevek.

Vsak četrtek
od 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
od 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

od 10.00–11.00
DSO Ilirska Bistrica

PETJE,
za stanovalce Doma starejših občanov in
zunanje zainteresirane

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, 05 71 41 361

Vsak tretji petek
od 8.00–9.00
v VGC Dom na Vidmu

SVETOVALNO SREDIŠČE ZA
INFORMIRANJE ODRASLIH,
Ljudska univerza Ilirska Bistrica
BISTRIŠKI ODMEVI – JANUAR 2019

PREDSTAVITEV UDARNIH DOGODKOV V
MARCU
1. NAMESTITEV ATLASA – prvega vratnega
vretenca – po metodi HumanUp
Ponedeljek, 11. 3. 2019 ob 18.00 v Mali dvorani Doma
na Vidmu
Prof. dr. Rainer Seibel, eden izmed vodilnih svetovnih strokovnjakov za hrbtenico, je v svoji morfološki raziskavi dokazal, da je atlas – prvo vretence pod lobanjo – pri absolutni večini ljudi v svetu zamaknjeno. S (po)vrnitvijo atlasa v
naravni položaj dosežemo boljšo komunikacijo možganov
s telesom, izboljšanje pretoka krvi in posledično tudi hitrejšo regeneracijo (obnovitev, poživitev) organizma. Tako
se položaj atlasa in lobanje namestita v naraven položaj, kar
posledično sprosti pritiske na živčne, krvne in limfne poti.
Med izpopolnjevanjem tega odkritja z osnovnimi spremembami in dopolnitvami je izumitelj Predrag Djordjević
dosegel epohalno odkritje in razvil popolnoma učinkovito HumanUP metodo namestitve atlasa. Njegova metoda
je uporabna že pri otrocih, ker jim omogoči zdravo rast in
razvoj, sočasno pa je zelo pomembna tudi pri starostnikih, saj jim olajša, izboljša in vsestransko polepša življenje.
Zbirka izkušenj ljudi različnih starostnih obdobij najbolj
slikovito priča o razponih izboljšanj zdravja in počutja po
namestitvi atlasa.
Z naravno metodo namestitve prvega vratnega vretenca
atlasa vam pomagamo pri diskus herniji, osteoporozi, revmi, krčnih žilah, aritmiji, migrenah, hemoroidih, žolčnih
ali ledvičnih kamnih, diabetesu in drugih tegobah.
Predstavitev bo vodil Predrag Djordjević. Za vse zainteresirane bo možna namestitev atlasa.

2. TUDI VI SE LAHKO PRERODITE – letni program
za samopomoč
Torek, 12. 3. 2019 ob 18.00 v VGC Točka moči Dom
na Vidmu
Tokrat bomo delali na pleksus čakri, da okrepimo voljo in
se osvobodimo strahov.
Vas je večkrat strah? Slaba prebava, napihnjenost, nepravilno delovanje notranjih organov ...?
Ste brez volje, energije ...?
Na tokratni delavnici bomo delali fizične vaje za podporo
solarnega pleksusa in se naučili nekaj afirmacij za osvobajanje strahov.
BISTRIŠKI ODMEVI – JANUAR 2019

Hvaležni za prostovoljne prispevke.
Izvajalec: Jožica Ramšak

3. HARMONIJA DUŠE IN TELESA DA USTVARJA VITKO
IN VITALNO TELO TER GIBČNO HRBTENICO
Sreda, 13. 3. 2019 ob 18.00 v VGC Točka moči Dom
na Vidmu
K predstavitvi vabimo vse, ki začutite, da so vam odvečni
kilogram ali težave s hrbtenico breme.
Pod vodstvom Jožice Ramšak se bomo na podlagi njenih
lastnih izkušenj osvobajali bolečine v hrbtenici, telesu in
vzrokov za odvečne kilograme na vseh nivojih z meditacijami. Osvobajali se bomo miselnih in čustvenih vzrokov;
se učili vaj za samopomoč pri sproščanju bolečin v hrbtenici in vaj za krepitev mišic, ki ščitijo hrbtenico ter pripomorejo k preoblikovanju telesa oz. postave.
Vse to bo na mehak način harmoniziralo dušo, duha in telo,
da pomagamo fizičnemu telesu do vitke, vitalne in zdrave
postave ter gibčne hrbtenice.
Če želite spremembo, se nam pridružite. Telo in hrbtenica
vam bosta hvaležna!
Izvajalka in prijave: Jožica Ramšak, tel. 041 289 632.

4. DELAVNICA TAPKANJA – odtapkajmo
negotovost pred spremembami
Ponedeljek, 18. 3. 2019 ob 9.00 v VGC Točka moči
Dom na Vidmu
V marčevski delavnicah tapkanja se bomo soočili z vprašanjem: Ali si dovolimo spremembe?
Kaj je tisto kar bi spremenili in na katerem življenjskem
področju? Skupaj bomo spoznavali in odstranjevali ovire,
zaradi katerih ne napredujemo v življenju.
Z nami bo Darija Abram

5. SLOVENSKE LJUDSKE ŠEGE IN NAVADE V
LJUDSKEM IZROČILU
Sreda, 20. 3. 2019 ob 17.00 v Mali dvorani Doma na
Vidmu
Slovenske ljudske šege imajo tisočletja stare korenine
ter stotere podobe, ki se razlikujejo od vasi do vasi. Pri
nas ima vsaka vas svoj glas – od novoletnih kolednikov,
kurentov, pustnih šem, zelenega Jurija, kresne noči, do
jesenskih poljskih del in zimskih praznovanj ... Te letne
šege se prepletajo z življenjskimi šegami – od krsta do
sedmine – med njimi pa se ves čas vije pesem. Naš človek
je prepeval ob veselju in žalosti, ob delu in prazniku. V
pesmih in šegah je skrita prava podoba našega naroda.
V današnji čas je naš narod prinesel tudi neizmerno
bogastvo ljudskih pripovedi, ki razlagajo, kako so bajna
bitja ustvarjala našo lepo deželo. Ljudstvo je v pripoved
zapisovalo tudi zgodovinske dogodke in ohranilo svoje
mnenje o graščakih, tlačanih, Turkih, rokovnjačih in še
o marsičem, kar nam odstira pogled v preteklost naše
dežele.

SOCIALNO VARSTVO IN ZDRAVJE

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!
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S predavateljico bomo letne šege (od januarja do avgusta)
prepletali z življenjskimi šegami (od zibelke do groba) in
jih sproti bogatili s prepevanjem domačih pesmi.
Januar – novoletni koledniki, pehtra baba, klicanje
pomladi, preja, tkanje
Februar – vesel predpustni čas, svatbe, kurenti, pustne
šeme
Marec – gregorjevo (ptičja ohcet, gregorjeve ladjice),
nabor vojakov
April – velikonočne šege, zeleni Jurij, belokranjska kola,
igre s pirhi
Maj – fantje na vasi, fantovska pesem
Junij – skrivnosti kresne noči
Julij – košnja, žetev
Izvajalec: Dušica Kunaver

6. PESTICIDI V NAŠI PREHRANI IN NJIHOV VPLIV NA
NAŠE ZDRAVJE
Sreda, 27. 3. 2019 ob 18.00 v v VGC Točka moči Dom
na Vidmu
Zaradi naraščanja prebivalstva se potrebe po hrani povečujejo. Sorazmerno s temi zahtevami že od leta 1950 strmo narašča poraba pesticidov v intenzivnem kmetijstvu.
Uporabljajo se za preprečevanje razvoja, nadzorovanje ali
uničenje škodljivih organizmov. Potrošniki se z njihovimi

ostanki največkrat srečamo v sadju in zelenjavi, pa tudi v
mesu, saj se nahajajo v krmi živine. Pri tem se sprašujemo:
– ali imajo dolgoročne učinke na naše zdravje in okolje;
– so res nevarni in se jim je potrebno izognit;
– kaj pa zdravje tistih ljudi, ki so jim pri delu neposredno
izpostavljeni ali tistih, ki živijo v okolju, ki je obremenjeno s pesticidi.
Na predavanju si bomo odgovorili na ta in številna druga
vprašanja ter se seznanili z najnovejšimi dognanji stroke s
tega področja.
Izvajalec: Suzana Poharič

7. ZA DOBRO POČUTJE IN IZGLED POMAGAJMO
CELICAM V NAŠEM TELESU
Četrtek, 28. 3. 2019 ob 18.00 v v VGC Točka moči
Dom na Vidmu
Vsi si želimo zdravja in dobrega počutja, da bi lahko v
vsakdanjem življenju delovali polni energije in zadovoljni
s sabo in okolico, zato vas v sodelovanju s Prerojen.si in
družbo Neolife vabimo na mesečno predavanje, na katerem vam bomo predstavili prehranske izdelke omenjene
družbe in vas naučili praktičnih vaj, s katerimi si lahko vsakodnevno pomagate.
Marec je po kitajski medicini mesec ČREVESJA.
Izvajalec: Jožica Ramšak

SOCIALNO VARSTVO IN ZDRAVJE

ČE HOČEŠ DRUGE VNETI, MORAŠ
NAJPREJ SAM GORETI
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December je mesec, ko si vsi ljudje želimo topline in svetlobe, da si ogrejemo
telesa in srca. Včasih naletimo na kresove in ognjemete, spet drugič pa je
dovolj le majhen plamenček sveče.
Včasih si življenje osvetlimo sami,
spet drugič v naše življenje posije
žarek dobrih ljudi.

Tik pred božičem je na Kresnički, programu Centra za socialno delo Primorsko-Notranjska, Enota Ilirska Bistrica – Laična pomoč družini, zamigljalo nešteto čarobnih lučk, ki nam jih je prižgala ekipa
Parka Seventeen. Tokratni december so
namreč mislili na nas. V okviru dobro-

delne akcije so postavili darila pod našo
jelko, kar pa mogoče šteje še več ‒ z nami
so preživeli sobotno dopoldne. Ob igri,
krašenju jelke in glasbenih ter plesnih
nastopih naših otrok se je dopoldne hitro prevesilo v čas kosila, ko so nam nasmehe na obrazih pričarale slastne pice.
Razveselili smo se tudi daril, igrač, igric
in knjig, ki bodo popestrile naša druženja.

Ekipa Parka Seventeen je tokrat prižgala iskrice v naših očeh. Za darila, pice in
predvsem vaš čas se vam iskreno zahvaljujemo. Naj vam bo skozi celo leto toplo in
svetlo pri srcu.
Center za socialno delo PrimorskoNotranjska, Enota Ilirska Bistrica
BISTRIŠKI ODMEVI – JANUAR 2019

ZAKLJUČEK LETA NA LJUDSKI
UNIVERZI
Ljudska univerza Ilirska Bistrica je zaključila uspešno in produktivno leto
2018.
dela, večje zaposljivosti in mobilnosti
ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.
Tečaji, ki smo jih izvedli v okviru projekta TPK, so: Računalniška pismenosti za
odrasle, Računalniško-digitalno opismenjevanje, UŽU – Beremo in pišemo skupaj … Skupno se je naših brezplačnih
tečajev udeležilo preko petdeset oseb.
Sodelovali smo tako s posamezniki kot
s podjetji, ki se zavedajo pomembnosti
izpopolnjevanja in izobraževanja svojega kadra. Podjetje na ta način pridobiva
na konkurenčnosti, saj mu strokovno
nepodkovan posameznik dolgoročno
predstavlja breme.

Ljudska univerza Ilirska Bistrica
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V okviru projekta Temeljne in poklicne
kompetence (TPK) smo v lanskem letu
izvedli štiri 50-urne brezplačne tečaje.
Ciljna skupina udeležencev so zaposleni. Prednost imajo starejši od 45 let. Iz
analize potreb zaposlenih v notranjsko-primorski statistični regiji je razvidno,
da je v regiji kar 54,9 % ljudi z dokončanim srednješolskim izobraževanjem
brez nadaljnjega šolanja. Vsi programi
so zasnovani tako, da v čim večjem obsegu razvijajo in krepijo temeljne poklicne kompetence s poudarkom na
razvoju kompetenc s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Cilj
je izboljšati kompetence, ki jih ciljna
skupina potrebuje zaradi potreb na trgu

V lanskem letu so potekale tudi tri skupine študijskih krožkov, kjer so se udeleženci izobraževali in se udeleževali
športa ali učenja slovenskega jezika ter
gradili na skupnih vrednotah. Študijski
krožki so neformalna oblika izobraževanja odraslih, ki temelji izključno na posameznikovem interesu. Njihov namen
je boljša dostopnost učenja in razvijanje
komunikacije ter lastnih interesov.
V sklopu projekta ISIO ‒ informiranje in
svetovanje v izobraževanju odraslih – smo
svetovali in informirali preko 300 posameznikov. V okviru projekta odraslim
brezplačno svetujemo pri odločanju
za vključitev v vse vrste izobraževanj,
informiramo o izobraževalni ponudbi,
pomagamo izbrati ustrezen program in
nudimo pomoč pri učenju pred, med in
po izobraževanju.
Navedeni programi so bili financirani s
strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega
sklada, zato so bili za uporabnike brezplačni.

BISTRIŠKI ODMEVI – JANUAR 2019
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ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA
ZOBNA AMBULANTA KNEŽAK
Obveščamo vas, da je od 1. 2. 2019 zobna ambulanta v ZP
Knežak do nadaljnjega zaprta zaradi odsotnosti zobozdravnika. V nujnih primerih se obrnite na dežurnega zobozdravnika
(po razporedu dežurnih zobozdravstvenih ambulant). O nadaljnjem delovanju ambulante vas bomo sproti obveščali in
vam dajali informacije tudi na Informacijski točki v ZD Ilirska
Bistrica.

ADM in ŠD KNEŽAK
Obveščamo vas, da bosta od 12. 3. 2019 ADM in ŠD v ZP
Knežak do nadaljnjega zaprta zaradi odsotnosti zdravnice. V
nujnih primerih se obrnite na Urgenco v ZD Ilirska Bistrica.
O nadomeščanjih in nadaljnjem delovanju ambulante vas
bomo sproti obveščali in vam dajali informacije tudi na Informacijski točki v ZD Ilirska Bistrica.
Vse paciente ZP Knežak prosimo za razumevanje, saj se v ZD
Ilirska Bistrica trudimo trenutno situacijo rešiti čim prej in na pacientom prijazen način.

MESEC MAREC – MESEC
BOJA PROTI RAKU NA
DEBELEM ČREVESU
Program Svit je preventivni zdravstveni program, ki
je namenjen preprečevanju
in zgodnjemu odkrivanju
raka na debelem črevesu in
danki. Vključuje moške in
ženske v starosti od 50 do 74 let, in sicer vsaki 2 leti.
Rak na debelem črevesu in danki je v Sloveniji velik zdravstveni problem, saj je drugi najpogostejši rak, število ljudi
s tem rakom pa se vsako leto še povečuje. Zaradi poznega odkrivanja raka na debelem črevesu in danki je umrljivost za tem
rakom še vedno velika, zdravljenje pa je za bolnike naporno
in manj uspešno.
S programom Svit lahko preprečimo veliko rakov na debelem
črevesu in danki, ker odkrivamo in odstranjujemo polipe, ki
so predstopnje raka. Veliko teh rakov pa bomo odkrili tako
zgodaj, da bo zdravljenje manj obremenjujoče in veliko uspešnejše.
Sodelovanje v Svitu je za tiste, ki so v ciljni populaciji brezplačno, saj stroške programa nosi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

SOCIALNO VARSTVO IN ZDRAVJE

ZDRAVJE LEDVIC ZA VSE IN POVSOD
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Ob svetovnem dnevu ledvic vas vabimo, da se udeležite meritev beljakovin v urinu in krvnega tlaka.
Meritve bodo potekale 15. 3. 2019 od 10.00 do 12.00 v prostorih Diabetološke ambulante na Župančičevi ulici 5, Ilirska
Bistrica.
Barbara Janežič,
Zdravstveno-vzgojni center ZD Ilirska Bistrica

V obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018 je bila opravljena analiza
odzivnosti po zdravstvenih regijah in je pokazala, da je najvišja odzivnost vabljenih v program v zdravstveni regiji Kranj
– kar 68,21 %; najnižjo udeležbo pa so zabeležili v zdravstveni
regiji Koper, in sicer 61,09 %.
Odzivnost vabljenih v zdravstveni regiji Koper po občinah v
letu 2018

Vabimo vas na delavnico

DEJAVNIKI TVEGANJA,
ki bo potekala v četrtek, 28. 3. 2019, ob 18. uri v prostorih
Šole za starše (v kleti) Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica.
Udeleženci bodo pridobili informacije o bioloških dejavnikih
tveganja (zvišan krvni tlak, zvišane maščobe v krvi, zvišan
krvni sladkor), o njihovem vplivu na nastanek kroničnih bolezni in o njihovi povezanosti z življenjskim slogom.
Veselimo se srečanja z vami!
Izvajalka: Nataša Jenko, dipl. med. sestra

Vir: http://www.program-svit.si/

Zato bomo v sklopu Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica (ZVC – zdravstveno-vzgojni center) imeli 16. 3. 2019
SVIT stojnico »na placu« za predstavitev in dodatne informacije.
BISTRIŠKI ODMEVI – JANUAR 2019

PORTRETI DOMAČEGA UMETNIKA
OČARALI BISTRIŠKO PUBLIKO
Pavlovčeva galerija je prvič gostila likovna dela, ki so bila ustvarjena izključno
s svinčnikom. Mladi samouk Matej Žužek je prepričal številne obiskovalce, ki
so se udeležili otvoritve razstave z naslovom »Obrazi«.

simpatičen in sam sem velik oboževalec
njegove glasbe. Njegov malce strog pogled
je tisto, kar me je pritegnilo na njem. Johnnyja Casha ne dam za noben denar, lahko
pa narišem drugega,« je eno svojih najljubših del predstavil Matej Žužek.
Ker se je bližal termin razstave, je mladi umetnik iz Bača ustvarjal malce pogosteje kot običajno. Za filme Žužek
nima več toliko časa, pa vendar ima
vedno, ko ustvarja, prižgan računalnik,

kjer si predvaja kakšen koncert. »Vedno
poskusim prisluhniti nečemu novemu ali
narediti nekaj novega. Potem se mi utrne
kakšna zanimiva misel, ki jo ovekovečim z
novim portretom. Preprosto »piči me«,«
ustvarjalni zanos opiše Matej Žužek in
doda: »Lemmyja Kilmistra, ki je upodobljen na vabilu na razstavo, sem začel risati
marca, končal pa sem ga šele novembra,
saj sem imel petmesečno pavzo. Poleti namreč ne ustvarjam. Res nimam časa, saj je
življenje prekratko in preveč zanimivo, da
bi sedel v svoji sobici ob lučki.«
Razstava v Pavlovčevi galeriji v Domu
na Vidmu je že tretja avtorjeva razstava,
saj je leta 2017 svoja dela prvič razstavil
v Gostilni Keš na Baču, lani pa so si imeli obiskovalci Festivala Bistr‘ških bendov
priložnost ogledati Žužkove stvaritve v
Sokolskem domu. Številčni obiskovalci
so si na otvoritvi razstave lahko ogledali 21 del in uživali ob glasbeni kulisi
slovenskih ljudskih pesmi, slovenskih
popevk in dalmatinskih pesmi, ki jih je
pričarala Vokalna skupina Pasarela. Program že 88. zaporedne razstave v ilirskobistriški galeriji je povezoval umetniški
vodja galerije Rajko Kranjec.
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KULTURA

»Že odkar sem prvič prijel v roko svinčnik,
sem nekaj čečkal in risal po zvezkih, v četrtem letniku srednje šole pa sem prvič narisal celoten portret. Pisalo se je leto 2015
in takrat sem narisal portret Johnnya Casha, nato pa sem upodobil še najboljšega
pevca na svetu Lemmyja Kilmistra ‒ pevca
skupine Motörhead,« je o začetku svoje
ustvarjalne poti spregovoril triindvajsetletni Matej Žužek.
Mladi avtor pravi, da motive izbira glede
na trenutno inspiracijo, včasih pa ustreže prijateljem in nariše osebnost, ki mu
jo predlagajo. V njegovih delih nastopajo liki iz filmskih uspešnic, uveljavljeni
pevci in glasbeniki, tu in tam pa portretira tudi znance in prijatelje. Obrazom v
galeriji dela družbo risba Gostilne Skok,
ki je nastala na pobudo prijateljev.
Do sedaj je ustvaril preko 50 del, ki jih
je večinoma podaril prijateljem, nekatera dela pa ne bodo nikoli zamenjala
lastnika in bodo za vedno del avtorjeve zbirke. »Risba Johnnyja Casha, ki jo
razstavljam, je prvo delo, ki je nastalo na
formatu A3. Johnny Cash, poznan tudi
kot »The man in black«, mi je bil vedno
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LIKOVNA RAZSTAVA KRASI
PROSTORE ILIRSKOBISTRIŠKEGA
DRUŠTVA LJUBITELJEV ŽELEZNIC
V »Društvu ljubiteljev železnic Ilirska Bistrica« smo 22. decembra 2018 z otvoritvijo razstave Cvetke Šemrov, ki je po predhodni najavi na ogled v prostorih
našega društva, obeležili dokaj uspešno leto.

na, na Centru za socialno delo Sežana,
v prostorih Državnega sveta Ljubljana,
prostorih Slovenskih železnic Ljubljana, Središču Rotunda Koper in v galeriji
Frnaža v Novi Gorici. Prvo samostojno razstavo je imela novembra 2014 v
galeriji divaške občinske stavbe. Nato
je razstavljala v prostorih Vi bara v Dekanih, v Knjižnici Divača in v Knjižnici
Kozina. V sklopu likovnih razstav v Divači (2014 in 2017) je imela tudi likovne delavnice na Osnovni šoli Bogomirja
Magajne Divača.

Slikar Janez Milkovič – Jano je o likovnih delih Cvetke Šemrov zapisal:
»V slikarskih delih Cvetke Šemrov našo
pozornost pritegneta izrazna jasnost in
učinkovitost svetlo-temnega prostora. Občutimo lahko skrbno izbrane in pazljivo
izvedene stvaritve kot slikarkin osebni odnos do pomembnosti detajla, umeščenega
v ubrano celoto. Za dosego tega je zahtevnost izvedbe še večja. Na videz lahkotna
razvrstitev abstrahiranih elementov iz
narave v povezavi s stiliziranimi simboli iz
ljudske likovne dediščine razkriva slikarkino tankočutno natančnost in intenzivnost
njenega doživljanja barv in svetlobe, zvesto podane v maniri ornamentike. S svojo
ustvarjalno svobodo odpira bogate možnosti za razvoj takšnega izraza v vsebinsko
še bolj odprta likovna skladja. Glede na
predanost ustvarjanju Cvetke Šemrov se
lahko upravičeno nadejamo novih del, ki
nas bodo navduševala.«
Kontakt za ogled razstave: 041 523 284
ali 040 579 998.
Egon Zevnik

KULTURA

Cvetka je železničarka že 38 let, zato še
z večjim veseljem gostimo njeno razstavo. Doma je iz Divače in s slikanjem
se ljubiteljsko ukvarja od leta 2001. Je
članica Fotokluba Žarek iz Sežane in
kot ljubiteljska slikarka deluje v likovni
sekciji Zlati žarek. Aktivno se udeležuje
likovnih ex temporov in natečajev, dobrodelnih akcij, seminarjev in likovnih
delavnic. S članicami Zlatega žarka je že
večkrat razstavljala v razstavnem prostoru Občine Hrpelje–Kozina in Občine Divača, v Kosovelovem domu Seža-
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OKLEP VODNJAKA V
KINDLERJEVEM PARKU

Leta 1962 se je na pobudo gozdarskega
tehnika Viljema Kindlerja (1912–1994)
začelo odlagališče odpadnega materiala in smeti ob športnem parku Nade
Žagar, ustanovljenem okrog 1950/52,
spreminjati v botanični vrt. Leta 1965
je park zaživel z zasajenimi petinštiridesetimi iglastimi in petinšestdesetimi
listnatimi drevesnimi vrstami, urejenimi
vodnimi površinami z lokvanji in dekorativnimi ribicami, mostički, pešpotmi,
klopcami ... Postavili pa so tudi kamnit
oklep vodnjaka, ki se nahaja ob dekorativnem portalu z izklesanim grbom Ilirske Bistrice.

Oklep vodnjaka je najstarejši ohranjen
zasebni vodnjak iz Lokve. Če gre verjeti
lokavskemu izročilu, je starejši od njega
le še občinski (»komunski«) vodnjak
Stanka, ki se nahaja na polju z ledinskim
imenom Katanija med lokavsko bencinsko črpalko ob prometnici Lokev–Bazovica in Pršutarno Lokev na Krasu ob

prometnici Lokev–Sežana. Najstarejši
datiran vodnjak v Ilirski Bistrici pa stoji
na Topolcu pred domačijo Purgarjevih
(Topolec 59). Zgrajen je bil leta 1630,
obnovljen pa leta 1943.
Če želimo razumeti današnjo preskrbo
z vodo, je nujno, da spoznavamo preteklo. Pogoj za to pa je ohranjanje vodnih
virov.
Aneja Rože, mag. zgodovine
VIRI IN LITERATURA:
– Ivan Svetina, Vodnjaki [fotokopija rokopisa],
brez leta. Srečko Rože, interpretator kulturne
dediščine, Vojaški muzej Tabor – Lokev.
– Virgil Šček, Lokavske starine II [rokopis],
1941–1943. Arhiv župnije Lokev.
– Tončka Vojska, r. 1929, Lokev. Ustni vir. Pisni
zapis pri avtorici.
– Vitomir Dekleva, Stoletnica rojstva Viljema
Kindlerja. V: Bistriški odmevi, št. 43, 2011, str.
6–7.
– Osnovna šola Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica, Kamnita dediščina v domačem kraju. V:
Bistriški zapisi, 5, 2000, str. 31–41.
– https://gw.geneanet.org/rfonda?lang=en
&p=antonius&n=lanthieri (dostop: 22. 8.
2018).
– http://www.primorci.si/osebe/kindler-viljem/858/ (dostop: 2. 2. 2018).
– http://rkd.situla.org (EŠD 29521).

KULTURA

Oklep vodnjaka prihaja iz Lokve na Krasu – z domačije s hišnim imenom Pri Ru-

ščevih (Lokev 151).
Na enem od šestih sestavnih delov je na izbočenem delu vklesan
napis: »1752/ GB/ HA
FARE Questa/ CISTEBNA«. Inicialki označujeta
Georgiusa Bosiaglaua ( Jurij
Božeglav; 1703–1752), deda
Franciscusa Wenceslaua Bosjahlaua
(1772–1833), ki se v matičnih knjigah
na isti hišni številki omenja kot custos
nemorum – sylvanus (gozdni čuvaj). Po
njegovem poklicu se je pri njih zagotovo
reklo pri Borštnerjevih. Ti so sredi 19.
stoletja izumrli, del njihovega dvorišča
pa so (mogoče že prej) kupili Ruščevi. Na tem dvorišču se je nahajal tudi
obravnavan oklep vodnjaka s pripadajočo ohranjeno cisterno.

BISTRIŠKI ODMEVI – JANUAR 2019

43

POT SPOMINOV IN TOVARIŠTVA …
V teh hladnih dneh človek pogosto postane sentimentalen in obuja lepe spomine na čas, ki je minil. Na čas,
ki je odšel v večnost minulih mladih dni in se nikoli
več vrnil ne bo. Žal.
srečni »brojili sitno«) dali peterokrako
rdečo zvezdo s svoje titovke za spomin.
Nato so že čez nekaj dni srečni končno
odšli domov. Običajno so odpotovali z
vlakom nekam daleč na jug k staršem
in dekletom (če so imeli srečo, da so jih
»mlade deve« še čakale). Dooooolgo
leto skrajne suše in tisoč kilometrov
razdalje resnično ni bilo malo za te reči.
Telefon in pisma so baje malo olajšali situacijo, saj v tistih časih ni bilo »pametnih telefonov« in ostalih elektronskih
pripomočkov.
Imeli smo zelo čuden denar, ki je bil
na začetku še nekaj vreden, a je kmalu
pričel čez noč izgubljati na vrednosti.
Dinar smo mu takrat rekli. Kdor je bil
pameten in je imel možnost, ga je sproti
zamenjal v nemške marke propadlega
Tretjega rajha, kar je bilo takrat zelo
protiustavno, kaznivo in tvegano. Danes
temu na srečo ni več tako, saj vsi vemo,
da naš denar ni prav veliko vreden in
tudi jutri kaj prida manj ne bo, saj je že
danes bolj malo.
Imenuje se po »mami Evropi« (ne vem,
če ni bolj mačeha) in je še kar stabilen,
iskan, zaželen in lep. Na takratnih bolj
majhnih zgubanih jugo bankovcih pa so
bili vedno samo neki prašni, čudni, zga-

MV

KULTURA

Bili smo
še »Titova
mladina.«
To je v redu.
Vedno trdim,
da imamo (-jo)
generacije, rojene
še za časa Maršalovega
življenja, ogromno »socialno prednost« pred generacijami mlajše dobe.
To seveda sploh ni pošteno. A kaj hočemo, saj tudi to življenje še nikoli ni bilo
pošteno in enako do vseh ljudi, pa ga
vseeno vsi živimo oziroma preživljamo.
Bili smo zavedni in pridni Titovi pionirčki, ki smo nosili rdeče rutice in
modre kapice, in še v drugem razredu
osnovne šole začenjali učni dan stoje s
tistim ponosnim in glasnim pred tablo:
»Za domovino s Titom … naprej!« Pa
saj je bilo »luštno«. Enkrat letno smo
mladi nadobudni šolarji obiskali trnovske kasarne takratne mogočne JNA,
ko so imele »dan odprtih vrat«. Takrat
smo plezali po tankih in topovih, se lovili okoli razstavljenih metrskih granat
ter spraševali vodnike in majorje glede
dometa »trocevcev« in podobno. Bilo
je lepo – še posebej takrat ko so nam
prijazni vojaki (nekateri so takrat že vsi

rani rudarji, stari kombajni, žita, nakovala, srpi, kladiva in podobna zastarela
dolgočasna šara. Takrat je vse spominjalo na tisto najbolj grozljivo, nehumano,
nemogočo, hudo nečloveško in nepopisno kruto stvar na tem svetu. Ta stvar se
imenuje DELO!
Osnovna šola je hitro minila. Valeto in
ples z živo glasbo smo praznovali v hotelu Turist, ki je danes le še bled, kamnit,
zapuščen in siv spomenik nekdanjemu
sijaju. Pisalo se je pač davno leto 1993.
Za vogalom se je dalo odigrati tudi kakšen biljard, pokaditi škatlico »čikov
57« in podobno. »Luštno« je bilo. Vsi
prepoteni smo kljub mladoletnosti na
skrivaj zvrnili kakšno pivo Union. Drugače pa je bila »uradna pijača« šolarjev
bistriška snežniška vodica. Med mladimi je bil še posebej popularen sok Pingo
iz Fructala.
Odšli smo v svet v višje šole. Večinoma
smo z nekdanjimi sošolci ohranili dobre stike in se kdaj pa kdaj ob vikendih
na legendarnih Tomosovih mopedih
»štirkah« zapeljali na kakšen »drink«
do hotela Lovec, ki je takrat cvetel v
vsej svoji lepoti. Tudi Agrina (takrat še
Hmezad) je cvetela in skupaj s frizerskim salonom in cvetličarno le malo
naprej soustvarjala lep malomeščanski
pridih mesta. »Luštno« nam je bilo že
zato, ker smo bili mladi. Zeloo mladi!
Ura je že pozna. Spomini so že precej
blizu sanjam. Lahko noč.
… brrr … zzz … brrr … zzz … // 
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OTROŠKI BRLOG: UDOBEN PROSTOR ZA IGRO IN UČENJE

Kreativno, unikatno in zabavno so le nekatere želje, ki jih želimo udejanjiti ob urejanju prostora za najmlajše. Dovolj zanimiv in hkrati zadosti funkcionalen prostor za
otroka je svojevrsten izziv, ki zahteva dobršno mero premišljenega načrtovanja, ki
bo zdržalo večkratno spreminjanje. Z odraščanjem rastejo tudi interesi otroka, zato
je ključno izbrati opremo, ki bo z minimalnimi spremembami v koraku z otrokovimi potrebami in hotenji.
Z zasnovo več ločenih segmentov znotraj prostora za različne dejavnosti, z racionalizacijo pohištva in domiselno osvetlitvijo ustvarimo celoten nov svet, ki bo spodbujal otrokovo ustvarjalnost in hranil njegovo domišljijo.
Arhitektka Helena Kalčič je zasnovala dekliški sobi v nevtralni barvni paleti, pridih
pudraste vrtnice in grafični vložki pa poskrbijo za živahnejše vibracije. Številni viri
umetne svetlobe in igriv dekor ustvarjajo želeno udobje in personaliziran ambient.
Helena Kalčič, univ. dipl. inž. arh.
Namen prispevka je dvig vsesplošne zavesti o kulturi bivanja.

KULTURA

Če prenavljate prostor ali okolico
in bi potrebovali nasvet arhitektke Helene Kalčič, pišite na naslov
odmevi@ilirska-bistrica.si!
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JEZIKOVNI NASVETI
Vas še vedno mučijo vejice?

1. del
Pravilno postavljanje vejic je eno najkompleksnejših slovničnih vprašanj. Dovolj
zgovorno je že dejstvo, da ga Slovenski
pravopis obravnava na sedmih straneh,
zato ni prav nič nenavadno, da ima veliko
jezikovnih uporabnikov težave pri postavljanju vejic. V jezikovni svetovalnici sem
izpostavila in pojasnila nekaj primerov, v
katerih se pojavlja največ napak.
1. Vejica pred vezniki IN, TER, PA
Splošno pravilo je, da vejice pred
vezniki IN, TER, PA ne pišemo
v vezalnem priredju, kjer gre za
zaporedje dogodkov: Učiteljica je
prišla v razred in pozdravila učence ter
začela razlagati snov. Povečerjal je pa se
odpravil spat.
Vejico pred vezniki IN, TER, PA
pišemo, kadar:
– uvajamo pojasnilo z večbesednim veznikom IN SICER ali IN
TO: Živi v Ljubljani, in sicer na Viču.

– je pred veznikoma IN, TER odvisnik ali vrinjeni stavek: Rekel je, da
bo spet prišel, in se poslovil. Bodi tiho,
ker ne znaš povedati nič pametnega, ter
pojej svoje kosilo do konca.
– veznik IN stoji skupaj s podrednim
veznikom če/ko: Pridem sam, in če
bo le mogoče, pripeljem še koga.
– je veznik PA del protivnega priredja (kjer sta si stavka v vsebinskem
nasprotju): Srečal jo je, pa je ni pozdravil. Hodili so, pa koče niso našli.
2. Vejica pred veznikom KOT (KAKOR)
Vejico pred KOT pišemo, če uvaja primerjalni odvisnik z izraženo
osebno glagolsko obliko: Mačka
ima ostrejše kremplje, kot jih ima pes.
(V tem primeru je beseda ima v vlogi
osebne glagolske oblike.)
Vejice pred KOT ne pišemo, če ne
uvaja odvisnika z izraženo osebno
glagolsko obliko, ampak zgolj povezuje dva člena v stavku: Mačka
ima ostrejše kremplje kot pes.

3. Vejica pred veznikom ALI
Vejico pred ALI pišemo, če uvaja
predmetni odvisnik: Ni bila prepričana, ali jo je slišal.
Vejice pred ALI ne pišemo v ločnem priredju (kjer gre za izbiro):
Ali pojdi z menoj ali pa ostani doma!
(Razen če je vmes odvisnik: Pojdi z menoj, če imaš čas, ali pa ostani
doma.)
4. Vejica in pristavek
Po Slovenskem pravopisu mora
biti pristavek z obeh strani ločen
z vejicama (razen če stoji na koncu povedi.): Goran, moj sosed, me je
obiskal včeraj. Pridite v nedeljo, 23. septembra, ob 14. uri na koncert pevskega
zbora. Vabljeni v Ljubljano, slovensko
prestolnico.
Upam, da vam bodo zgornji nasveti v
pomoč pri pisanju. Še več o rabi vejice si boste lahko prebrali prihodnjič.
Če naletite na kakšen trd oreh v zvezi
z rabo jezika, vas vabim, da oddate
svoje vprašanje na trojc3@gmail.
com.
Tamara Rojc, prof. slovenščine

POSLOVIMO SE OD STRESA

KULTURA

V četrtkove literarne večere v letu 2019 smo v Knjižnici Makse Samsa
vkorakali z zanimivim predavanjem z naslovom »Kako odpraviti stres
… za vedno«.
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Obiskovalce je nagovoril mag. Peter
Kunc, strokovnjak na področju managementa, kjer uspešno deluje doma in
v tujini. Je direktor Instituta Scientis, ki
ga je ustanovil leta 2006. Pridobil si je
licenco učitelja Theta Healinga – najvišje stopnje certifikata znanosti, pa tudi
licenco učitelja tehnike zdravljenja s kristali. V zadnjih letih se intenzivno posveča izzivu, kako ljudem omogočiti, da
izkoristijo svoj polni potencial. Pri tem s
pridom izkorišča svoje več kot 25-letne
vodstvene izkušnje in več kot 15 let aktivnega udejstvovanja v športu. Je tudi

avtor priročnika Kako premagati
stres – za vedno. V knjigi je kratko,
jedrnato in slikovito pojasnjeno, zakaj se prepogosto neuspešno lotevamo
odprave stresa, kje je njegov pravi izvor,
na katere znake moramo biti pozorni,
kaj se zgodi, če jih spregledamo in kako
odstranimo vzroke stresa. Opisi številnih primerov naredijo knjigo še bolj prijetno za branje.
Na predavanju nam je z demonstracijo
prikazal, kako se enostavno dokopati
do pravega vzroka stresa in kako ga odpraviti. Naredili smo tudi nekaj zanimi-

vih vaj in bili presenečeni nad rezultati.
Zdaj je na nas, da pokažemo voljo in si
vzamemo čas zase. Predavatelj nam je
zaupal, da lahko vsak izmed nas izkoristi svoj polni potencial in zaživi življenje
brez stresa.
Katarina Škrab
BISTRIŠKI ODMEVI – JANUAR 2019

DECEMBRSKA DOGAJANJA
NA MLADINSKEM ODDELKU V
KNJIŽNICI MAKSE SAMSA
Prišel je zadnji mesec v letu, ki ga z veseljem pričakujejo predvsem otroci.
Praznični december nas je že pošteno objel, zato smo v predprazničnem času
tudi v knjižnici z veseljem pripravili razne bibliopedagoške ure za otroke.
nico in njene dejavnosti. Seznanili smo
jih tudi s pravili obnašanja v knjižnici.
Otroci so z navdušenjem prisluhnili poučni pravljici, primerni za ta čas, z naslo-

Vlasta Kirn,
Knjižnica Makse Samsa

KULTURA

Obiskala sta nas dva druga razreda
Osnovne šole Dragotina Ketteja Ilirska
Bistrica. Kot običajno smo jih popeljali
po svojih prostorih, jim predstavili knjiž-

vom Jon in Mina za božič, na ustvarjalni
delavnici pa so izdelali novoletne voščilnice za svoje domače.
V zadnjih dneh veselega decembra smo
organizirali predpraznične ustvarjalne
delavnice. Udeležilo se jih je veliko število otrok. Z veliko dobre volje, zamislimi in idejami smo skupaj združili moči
ter ob prijetnem in sproščenem vzdušju
ustvarjali razne izdelke, značilne za praznični čas. Otroci so izdelke veselo odnesli s seboj, da jim bodo krasili njihove
domove.
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VESELI DECEMBER V VRTCU IN
ŠOLI V KNEŽAKU
Vsako leto poskrbimo, da si v najbolj bleščečem mesecu v letu tudi
mi polepšamo svoje dopoldneve. V šoli je šolska skupnost poskrbela
za okrasitev šole in za glasbene ter plesne odmore, zadnji dan pa smo si
privoščili tudi šolski kino.

Tako v šoli kot tudi v vrtcu smo pridno
izdelovali voščilnice za naš sklad, strokovne delavke pa so pripravile igrico Živali pri babici Zimi in otroke popeljale
na nočni pohod za iskanjem prvega dobrega moža. Obiskale so nas tudi srednješolke iz vzgojiteljske šole z njihovo
uprizoritvijo Novoletne jelke. Petošolci
so pripravili posebno prireditev za svoje
starše, stare starše ter druge krajane in
jim tako polepšali praznični čas. Za konec pa seveda ni manjkala tradicionalna
prireditev s prihodom dedka Mraza.
Polna telovadnica ljudi je ploskala učencem, ki so se predstavili s petjem, plesom, igranjem na Orffov inštrumentarij
in igrico, ter seveda tudi našim najmlajšim vrtčevskim otrokom.

v sklopu katere smo poudarili narodno
zavest in enotnost, ki smo je bili deležni
tistega devetdesetega leta. S pozitivnim
obračunom starega leta v znanju, zrelos-

ti in dobrih odnosih smo veselo odkorakali na zaslužene počitnice.
A. Biščak

ŠOLSTVO IN ŠPORT

Kot se za slovensko osnovno šolo spodobi, smo seveda pripravili tudi prireditev za dan samostojnosti in enotnosti,
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»SKUPAJ V PRAZNIČNI ČAS«
Leto 2018 so na Osnovni šoli Podgora Kuteževo zaključili z božično-novoletno prireditvijo »Skupaj v praznični čas«.
Nepozaben božič, ki govori o Božičkovi
rojstnodnevni zabavi. Članice krožka so
same dobile idejo za igro, jo napisale in
sestavile koreografijo za plesno točko.
Učenci 5. razreda so zarapali božično
glasbeno poslastico o treh dobrih decembrskih možeh, sedmošolci pa so zaigrali na Orffov inštrumentarij. Učenci,

Novinarski krožek,
OŠ Kuteževo

ŠOLSTVO IN ŠPORT

Prireditev sta vodila Jaka in Nina, četrtošolka Lana pa jima je hotela pri tem
na vsak način pomagati. Najprej je s pesmijo Snežinke nastopil otroški pevski
zbor pod vodstvom Sare Česnik. Otroci
iz vrtca so se predstavili z dvema pesmicama in ogreli srca številnega občinstva. Gledališki krožek je uprizoril igro

ki obiskujejo izbirni predmet Nemščina, so v treh jezikih zapeli pesem Božično drevo. Sledil je nastop mladinskega
pevskega zbora. Prvo- in drugošolci so
predstavili mesece iztekajočega se leta
in nam zaželeli srečno 2019. Še enkrat je
nastopil otroški pevski zbor ob spremljavi Nika Polesa, oba združena zbora pa
sta prireditev zaključila s pesmijo Božični čas. Dogodek je bil prežet z dobrimi
mislimi in lepimi željami za leto, ki prihaja.
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PREDSTAVITEV RAZISKAVE
VASI ŽUPNIJE TRNOVO
V VIRIH OD 15. DO
19. STOLETJA
V četrtek, 13. decembra 2018, smo dijaki 4. A razreda Gimnazije Ilirska Bistrica v Knjižnici Makse Samsa predstavili raziskavo z
naslovom »Vasi župnije Trnovo v virih od 15. do 19. stoletja«. Raziskava je nastala v šolskem letu 2017/18 pod mentorstvom magistrice
Sonje Škrlj Počkaj.
Pri raziskovalnem delu smo se opirali na
primarne zgodovinske vire, ki pričajo o
življenju v 19. stoletju. To so med drugim franciscejski kataster in krajevni repertoriji oziroma popisi prebivalstva ter
knjiga z opisi vasi, ki jo je leta 1889 izdalo Okrajno glavarstvo Postojna. Vključi-

li smo tudi urbarje s konca 15. stoletja,
terezijanski kataster iz druge polovice
18. stoletja in zapise iz Kmetijskih in rokodelskih novic. Poglobili smo se tudi
v gibanje prebivalstva v vaseh župnije
Trnovo v 19. stoletju, hkrati pa smo z
zanimanjem raziskovali še izvor imen
vasi, vključenih v raziskavo, ter izvor nekaterih ledinskih imen in priimkov v teh
vaseh.
Ob tej priložnosti smo na ogled širši
javnosti postavili plakate, okroglo mizo
pa sta popestrili dve točki pevskega zbora Gimnazije Ilirska Bistrica pod vodstvom profesorice Elene Sedmak.
Zahvaljujemo se profesorici Katji Koren
Valenčič, ki je vodila okroglo mizo, profesorju Gorazdu Brnetu za pomoč pri
organizaciji dogodka in Knjižnici Makse
Samsa, ki nam je omogočila, da smo svoje
dosežke javno predstavili.

ŠOLSTVO IN ŠPORT

Nika Česnik,
dijakinja 4. letnika gimnazije
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POPOTNIŠKI KROŽEK OBISKAL
LONDON V ZIMSKEM ČASU
V petek, 11. januarja 2019, smo se dijaki Šolskega centra Postojna in
gimnazije v Ilirski Bistrici odpravili na tridnevni izlet v srce Velike Britanije London.
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šega mostu v Londonu Tower Bridgea.
Po končanem »photoshootingu« na
mostu smo se napotili proti ničelnemu
poldnevniku, bolj znanem pod imenom
Greenwich. Kasneje smo se ustavili še
na Camden town tržnici in slavnem peronu 9 ¾ ter v Potterjevi trgovini. Pot
smo nadaljevali proti luksuzni Oxford
street in China Townu. V preostalem
delu večera smo zopet imeli nekaj časa
zase.
Zadnji dan pa je bil precej pester. V zgodnjih urah smo se že spakirali, nato pa se
skozi Hyde Park sprehodili do Buckinghamske palače in si ogledali menjavo
straže. Z rdečim dvonadstropnim avtobusom smo se odpeljali do hostla in se
od tam napotili proti letališču. Kljub
manjši zmedi na podzemni in zamudi

leta smo srečno in varno prispeli nazaj
v Slovenijo.
Dijakinji 2. letnika gimnazije

ŠOLSTVO IN ŠPORT

Naše potovanje se je začelo z zborom
na ljubljanskem letališču Brnik. Od tam
smo poleteli nad oblake. Že čez slabi
dve uri smo stali na angleških tleh. Z
vlakom in podzemno smo se prebili do
našega hostla, kjer smo se udobno namestili. Naše odkrivanje Londona se je
pričelo z ogledom razglednega kolesa
London Eye in Big Bena, ki pa ga zaradi
prenove nismo videli v celoti. Pot smo
nadaljevali proti slavnemu Britanskemu
muzeju, kjer smo se poučili o zgodovini.
Še isti dan smo si ogledali katedralo sv.
Pavla in galerijo Tate modern, ki nas je
navdušila s čudovitim razgledom nad
celotnim mestom. Po napornem dnevu
smo se vrnili v hostel in imeli še nekaj
prostega časa.
Naslednji dan se je pričel z ogledom
Towerja in s prečkanjem najznamenitej-
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PREDSTAVITEV
FAKULTET NA
BISTRIŠKI GIMNAZIJI
Tudi letos smo aktivisti Kluba študentov Ilirska
Bistrica v sodelovanju z bistriško gimnazijo organizirali predstavitev fakultet, ki dijakom omogoča
vpogled v številne slovenske fakultete. Predstavitev je potekala v soboto, 19. januarja 2019, ob 15. uri v prostorih
Gimnazije Ilirska Bistrica.
Dijaki, predvsem iz zaključnih letnikov srednješolskega izobraževanja, so na predstavitvi prisluhnili študentom z raznovrstnih fakultet, ki so jim z različnih zornih kotov predstavili
fakultete, ki jih obiskujejo. Spregovorili so o lokaciji fakultete,

predmetniku, izpitih, profesorjih, zahtevnosti študija
in ocenjevanju, še posebej pa so se zaustavili
na svoji osebni izkušnji.
Dijaki so se imeli priložnost pobližje spoznati
s številnimi študijskimi
smermi – med drugimi
s fizioterapijo, zgodovino,
antropologijo, pravom, socialnim delom, socialno pedagogiko,
radiologijo, medicino, razrednim poukom in mikrobiologijo.
Aktivisti kluba upamo, da so dijaki o predstavljenih fakultetah
izvedeli veliko novega. Želimo jim veliko uspehov in sreče pri
vpisu na želeno fakulteto!
Anja Tomažič, Klub študentov Ilirska Bistrica

GIMNAZIJA ILIRSKA BISTRICA ZASEDLA
1. MESTO V NACIONALNEM PROJEKTU
MEDNARODNI DAN STRPNOSTI –
DAN ZA STRPNOST IN PRIJATELJSTVO 2018/2019

ŠOLSTVO IN ŠPORT

Gimnazija Ilirska Bistrica je v šolskem letu 2018/19 sodelovala v človekoljubnem nepridobitnem nacionalnemu projektu »Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo«. Tematski naslov projekta je »Stop obrekovanju«, njegov namen pa ozaveščanje pomena strpnosti med otroki in mladimi ter spodbujanje spoštljivih medsebojnih
odnosov, razumevanja, sodelovanja, prijateljstva in sožitja. Projekt podpirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport ter Ministrstvo za pravosodje. Častna pokroviteljica projekta je varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer,
medijski pokrovitelj projekta pa časopis Delo.

Šestčlanska projektna komisija je soglasno izbrala literarno-likovni izdelek
z naslovom Besede kot metki dijakinj 3.
letnika gimnazijskega programa Gimnazije Ilirska Bistrica Jasmine Arslanović

in Eve Česnik kot najboljši v kategoriji
srednjih šol.
V ponedeljek, 18. februarja, je v Hiši
Evropske unije v Ljubljani potekala
slavnostna otvoritev skupne nacionalne
razstave izbranih izdelkov in podelitev
častnih plaket avtorjem najboljših izdelkov, ki jih je podelila častna pokroviteljica projekta in varuhinja človekovih
pravic ga. Vlasta Nussdorfer.
Razstava bo na ogled od 18. februarja do 8. marca v Hiši Evropske Unije v
Ljubljani.
Gimnazija Ilirska Bistrica
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MLADI NOGOMETAŠI NA
TURNIRJU V CERKNICI
OSVOJILI 2. MESTO
V soboto, 19. januarja 2019, je v športni dvorani v Cerknici potekal nogometni turnir za selekcijo U9. Tekmovanja se je udeležilo 16 ekip iz različnih krajev.

Na turnirju so tekmovali tudi otroci iz Nogometnega društva
Bistrc, ki so se z NK Cerknica 2, NK Brinje – Grosuplje modri
in NK Portorož – Piran borili za preboj v četrtfinale. Seveda
jim je z odlično igro in zanesljivo obrambo to tudi uspelo. Ob
bučni podpori navijačev s tribun so v četrtfinalu premagali
NK Brinje – Grosuplje r., v polfinalu pa domače fante iz NK
Cerknica 1. Za prvo mesto so se pomerili s fanti iz NK Medvo-

de, ki so bili uspešnejši in so tako postali zmagovalci turnirja.
Fantom ND Bistrc je pripadlo odlično 2. mesto. Vsekakor je
izjemen dosežek rezultat kvalitetnih treningov, kjer naši najmlajši pod vodstvom odličnih trenerjev uspešno razvijajo in
urijo nogometne veščine.

ZAKLJUČEK LETA V ROKOMETNEM
KLUBU ILIRSKA BISTRICA
V našem klubu smo se komaj lotili dela in že je prišel veseli december. V tem
mesecu smo se veliko naučili in odigrali za večino deklet 1. turnir, na katerem
so se izjemno zabavale in uživale v rokometni igri.
smo se s toplim čajem, za kar se zahvaljujemo Gostinstvu Poropat. Ob koncu
decembra so nas obiskali dobri možje in

nas obdarili, saj smo bili v lanskem letu
zelo pridni in delavni.
Tudi v prihodnje bodo treningi potekali
po ustaljenem urniku, in sicer ob sredah
od 16.00 do 17.30 in ob petkih od 14.30
do 16.00 na Osnovni šoli Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica. Vsa dekleta od 2. do
5. razreda vabimo k vpisu na brezplačno
vadbo, za katero poskrbijo naši sponzorji: Tapetništvo I & I Jeličić, Gas Garage, d. o. o., in Prevozi Coachtours.
RK Ilirska Bistrica

ŠOLSTVO IN ŠPORT

Trenirali smo tudi na drsališču in tako
preizkusili, kako nam gre na ledu, kjer
smo izvedli nekaj vaj z žogami. Pogreli

Petra Valenčič
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Kako prazno je dvorišče
in naše oko zaman te išče.
Ostalo je le delo tvojih pridnih rok
in praznina, ki zelo boli.
Ni se ti uspelo posloviti,
morala čez noč od nas si oditi.
Da še zadnjič bi lahko ti rekli
za vse hvala,
naša zlata mama.

Zaman je bil tvoj boj,
zaman vsi dnevi tvojega trpljenja.
Bolezen je bila močnejša od življenja.

ZAHVALA
Veliko prezgodaj nas je zapustila naša draga in
nenadomestljiva mama, žena, hči in sestra

BOJANA MIŠKIĆ
rojena 21. 1. 1967

Žalostni v srcu se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, vaščanom Zarečja in vsem, ki ste kakor koli
pomagali pri pogrebni svečanosti. Iskrena hvala sodelavcem za
izrečena pisna in ustna sožalja, darovane sveče, cvetje in svete
maše. Hvala za vse stiske rok in tolažilne besede, ki ste nam jih izrekli v najtežjih trenutkih. Zahvaljujemo se tudi delavcem kolektiva DSO Ilirska Bistrica, govornici Jasmini Tomažič za ganljive
besede, pevcem Vasovalcem za zapete žalostinke in trobentaču
Nejcu Franku za čustveno zaigrano zadnjo melodijo. Hvala župniku Stanku za lepo opravljen obred, JP Komunala Ilirska Bistrica, ZD Ilirska Bistrica, še posebej osebju urgentnega centra
Ilirska Bistrica, in vsem prisotnim, ki vas v zahvali nismo posebej
omenili, a ste nam stali ob strani in našo drago Bojano v tako
velikem številu pospremili k njenemu prezgodnjemu počitku.
Žalujoči: mož Duško, sin Robi, mama Slava,
brata Jože in Miljan z družinama

JORDAN DOVGAN
z Dolnjega Zemona
(1962–2019)

Iskrena hvala vsem, ki ste nam v času bolezni na kakršen koli
način stali ob strani. Hvala tudi vsem, ki ste ga v tako velikem
številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

In jaz živim še v ljubljenih osebah in predmetih,
kakor živeli oni so z menoj v minulih letih;
saj veš, čeprav izničiš vse, kar nas na zemljo veže,
do src globin in do ljubezni tvoja moč ne seže.
(Smrti – Ada Škerl)

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal.

ZAHVALA

ZAHVALA

V 90. letu starosti nas je za vedno zapustila naša draga mama,
stara mama, prastara mama in tašča

Nepričakovano in nenadoma nas je mnogo prezgodaj
zapustil naš dragi

IVANKA PUGELJ

LADO BAŠA

(21. 8. 1928–27. 11. 2018)

(16. 3. 1966–24. 1. 2019)

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom,
prijateljem, znancem in vsem ostalim za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in ostale darove. Posebna zahvala gre dr.
Deklevi in celotnemu osebju Doma starejših občanov Ilirska
Bistrica za vso izkazano skrb in pomoč. Hvala JP Komunala
Ilirska Bistrica, kaplanu Gašperju Naglostu za opravljeno pogrebno slovesnost, pevcem iz skupine Prijatelji, gospodu Dušanu Grmšku in vsem, ki ste kakor koli pomagali pri pogrebni
svečanosti.
Iskrena hvala tudi vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v teh najtežjih
trenutkih našega življenja. Naše hvaležne misli naj dosežejo
vse, ki ste ga tako številčno še zadnjič obiskali v bistriški poslovilni vežici, darovali cvetje in sveče ter ga množično pospremili
na poslednjo pot do njegovega zadnjega počivališča na domačem bistriškem pokopališču. Hvala za izrečene besede tolažbe
in stiske rok ter hvala, ker ste bili z nami. Za vedno boste ostali
v naših srcih.
Verjamemo, da bodo spomini na našega dragega sina, brata,
moža, tatija in nonota, na njegovo življenje in delo, ki se je prekinilo na pragu 53. leta, ostali živi in večni.

Žalujoči: hči Leopolda Mršnik z družino,
sin Franci Pugelj z družino in Robert Šuc
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ZAHVALA
Po hudi bolezni nas je zapustil

Žalujoči: vsi njegovi, ki ga bomo neizmerno pogrešali
Velika Bukovica, 1. 2. 2019
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KOLEDAR DOGODKOV V marcu 2019
7. – 26. marec

Razstava Nade Koritnik: Kusudama rožice, KMS

7. marec ob 18.00

Predstavitev knjige Mojce Klug: Camino Frances – moj poskus pobega od »brezsmislov« sodobne družbe, KMS

9. marec ob 19.00

Predstava Gledališke skupine KD Domovina Osp: Ljubezen na predzadnji pogled, Velika dvorana Doma na Vidmu

11. marec ob 18.00

Namestitev atlasa – prvega vratnega vretenca – po metodi HumanUp, Mala dvorana Doma na Vidmu

12. marec ob 18.00

Tudi vi se lahko prerodite – letni program za samopomoč, VGC Točka moči Dom na Vidmu

13. marec ob 18.00

Harmonija duše in telesa ustvarja vitko in vitalno telo ter gibčno hrbtenico, VGC Točka moči Dom na Vidmu

14. marec ob 18.00

Predavanje v organizaciji Fotokluba Sušec: Petra Kuhar Kejžar- Janez Puhar, prvi slovenski fotograf, KMS

15. marec ob 18.00

Otvoritev likovne razstave bistriške slikarke Andreje Kranjec: Kaos in red, Pavlovčeva galerija v Domu na Vidmu

18. marec ob 9.00

Delavnica tapkanja – odtapkajmo negotovost pred spremembami, VGC Točka moči Dom na Vidmu

20. marec ob 17.00

Slovenske ljudske šege in navade v ljudskem izročilu, Mala dvorana Doma na Vidmu

21. marec ob 18.00

Predstavitev knjige Minke Gantar: Ko ima življenje žur, KMS

27. marec ob 18.00

Pesticidi v naši prehrani in njihov vpliv na naše zdravje, VGC Točka moči Dom na Vidmu

28. marec ob 18.00

Za dobro počutje in izgled pomagajmo celicam v našem telesu, VGC Točka moči Dom na Vidmu

28. marec ob 18.00

Predavanje o naravi in ljudeh Snežnika in doline Reke, vplivnega območja Parka Škocjanske jame, KMS

29. marec ob 20.00

Monokomedija: Profesor Kuzman mlajši, Velika dvorana Doma na Vidmu

Ni res, da si odšla
in tudi nikoli ne boš.
Ujeta v naša srca
z najlepšimi spomini,
boš vsak naš korak
spremljala v tišini.

23. MAREC

DOM NA VIDMU

OB 15:15

ZAHVALA
Po težki bolezni nas je v skoraj 88. letu starosti zapustila
draga mama in stara mama

MARIJA ŠTEMBERGAR
(1931–2019)

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem, ki ste bili del njenega
življenja, in vsem, ki ste se poklonili njenemu večnemu počitku. Iskrena hvala vsem, ki ste nam stali ob strani in pomagali v
teh težkih trenutkih.

KAKO IZURITI
SVOJEGA ZMAJA 3
animirani družinska pustolovščina

OB 17:00
KORGI: KRALJEVSKI KUŽA
Z VELIKIM SRCEM
animirani komična pustolovščina

OB 18:30
STOTNICA MARVEL
akcijska domišljijska pustolovščina

OB 20:45
MI
grozljivka

Vnukinja Anita z družino
Vstopnice na www.mojkino.si in pri blagajni dvorane uro pred vsako predstavo.

BISTRIŠKI ODMEVI – JANUAR 2019
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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. marca 2019.
Pri Sotlarjevih poklanjajo 3 nagrade:
1. nagrada: odojek za dve osebi 2. nagrada: standardna pica za eno osebo 3. nagrada: sladica za eno osebo
Geslo prejšnje križanke: TURISTIČNA KMETIJA PETERNELJ. Izžrebali smo tri nagrajence:
1. kosilo za dve osebi prejme MIRJAM PENKO, Ratečevo Brdo 8, 6255 Prem,
2. domači narezek za dve osebi prejme DANILO KORČE, Bač 41f, 6253 Knežak,
3. sladico za dve osebi prejme TINE LIČAN, Bobkova ulica 17, 6250 Ilirska Bistrica.

