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uvodnik
Veseli, nori, praznični ... – ali
kakorkoli bi ga že lahko poimenovali – zadnji mesec v letu je
skorajda že za nami. Kot je običaj, so december tudi letos zaznamovala številna druženja,
kulturne prireditve, koncerti in
podobna praznična srečanja.
Med njimi bi lahko izpostavili
nekatere prav posebne jubileje,
ki smo jih letos obeležili v tem
mesecu – 100-letnico šolstva v
Kuteževem, 110. obletnico Turističnega društva Ilirska Bistrica,
5 let delovanja folklorne skupine
Gradina, izšla pa je tudi 10. jubilejna številka Harijskih novic, ki
so jo snovalci širši javnosti predstavili ob dnevu samostojnosti
in enotnosti, ko smo hkrati praznovali tudi 15. obletnico štefanovega. Ker letos mineva tudi
90 let od konca prve svetovne
vojne, se je občina odločila, da
obnovi spominski plošči padlim
v tej vojni in tako počasti tudi to
obletnico.
Mnogo pomembnih dogodkov in
preizkušenj nam je ponudilo to
leto. Zapomnili si ga bomo tudi
po tem, da je v njem zagledalo
luč sveta tudi naše glasilo, ki ste
ga, kot kažejo številni odzivi, že
sprejeli za svojega.
Prav kmalu bomo nazdravili novemu letu, novim preizkušnjam
in izzivom. V imenu uredniškega
odbora in svojem osebnem
imenu vam želim zdravo, uspešno in zadovoljno leto 2009!
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NA ŠTEFANOVO ŽE 15. BLAGOSLOVILI KONJE
V precej mrzlemu, a sončnemu vremenu se je v petek, 26. decembra,
na štefanovo tradiconalnega blagoslova konj udeležilo tako v Harijah
kot na Baču lepo število konjenikov
in konjskih vpreg. Letošnjega že 15.
blagoslova konj ob sv. Štefanu so,
kot običajno, združili s praznovanjem dneva samostojnosti in enotnosti, v Harijah pa so nazdravili
tudi jubilejni 10. številki Harijskih
novic.

Branko Tomažič s KGZS je pohvalil vaščane Harij in člane njihovega
društva Alojz Mihelčič za njihove
zasluge pri ohranjanju kulturnega in
etnološkega izročila naših krajev ter
bogatenje vaškega življenja. Posebej
je izpostavil Alenko Penko, gonilno
silo društva in vasi, za njen neumoren trud pri ohranjanju ljudskega izročila in drugih aktivnostih.
Po uvodni prireditvi, ki jo je pove-

Blagoslov konj v Harijah

zoval Franc Gombač, je sledilo žegnanje konj, ki so se jim letos prvič
pridružili tudi štirje oslički. Skupaj
18 živali je blagoslovil duhovnik Janez Premrl, vsakega izmed njih pa je
predstavila Nataša Frank. Po blagoslovu so lastniki teh plemenitih živali
prejeli v spomin tudi lepo oblikovan
bič in vstopnico za ogled kobilarne
Lipica, ki je bila sponzor prireditve.
Sledilo je praznovanje 10. obletnice
krajevnega glasila Harijske novice, ki
so prvič izšle leta 1999 in tradicionalno izidejo vsakega 26. decembra
v letu, ko goduje harijski zavetnik sv.
Štefan. Že prva številka glasila je bila
med vaščani toplo sprejeta, nič manj
pohvalni pa niso bili niti odzivi iz tu-

Vsi trije uredniki (Alenka Penko, Klavdij Ujčič in Zvonko Boštjančič) so skupaj z
županom Antonom Šenkincem ob torti nazdravili rojstnemu dnevu

jine. 10. številko, ki obsega kar 86
strani, sestavljajo številni prispevki
o vaškem življenju in delovanju, dopolnjuje pa jih bogato slikovno gradivo.
Pod prvo številko Harijskih novic se
je podpisal urednik Klavdij Ujčič, ki
je izdajo glasila tudi v celoti financiral. Njegovo delo je nadaljeval
Zvonko Boštjančič, zadnja tri leta pa
jih s pomočjo številnih sodelavcev
ureja Alenka Penko. »Sprva skromne
Harijske novice smo iz leta v leto
dograjevali in sčasoma so prerasle
v pomemben krajevni časopis, ki je
bran na petih kontinentih sveta,« je
spoštljivo tradicijo glasila pospremil
prvi urednik Klavdij Ujčič. Pripravili
so tudi kulturni program, v katerem
so nastopili igralska skupina iz Harij,
pevska skupina Kmečkih žena in Brštulin banda.
Prav tako 15. blagoslova konj na
Baču (fotografija na naslovnici) se je
udeležilo 25 konjev in vpreg, ki jih je
blagoslovil župnik Boris Kretič. Prireditev je v sodelovanju s KD Tuščak
organiziralo Društvo rejcev in ljubiteljev konj Graščina z Bača, ki šteje
46 aktivnih članov. V kulturnem
programu sta nastopila MePZ Tabor
Kalc 1869 Knežak in MePZ iz Košane,
zapela pa je Gaja. Po končani prireditvi so bili vsi vabljeni na pasulj in
čaj ob živi glasbi, posladkali pa so
se tudi z božičnim pecivom, ki so ga
spekle članice društva Tuščak. III
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AKTUALN O

V Harijah se je v dopoldanskih urah
na parkirišču za cerkvijo sv. Štefana,
zavetnika konj, zbralo veliko obiskovalcev, ki sta jih po odpeti Zdravljici
Jasenskega okteta nagovorila župan
Anton Šenkinc in podpredsednik
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Branko Tomažič. Župan Šenkinc je občanom čestital ob prazniku
in poudaril pomen enotnosti, ki ga
med občani dostikrat primanjkuje,
zato je pozval k sodelovanju, saj smo
le tako, kot je dejal, lahko uspešni pri
uresničevanju skupnih ciljev.
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metoda DODIČ FIKFAK, dr. med., O PRAVILNEM
ODLAGANJU AZBESTNIH ODPADKOV
stno-cementnih kritin na deponiji
pri Jelšanah, smo za mnenje zaprosili
dr. Metodo Dodič Fikfak s Kliničnega
inštituta za medicino dela, prometa
in športa.

Kako poteka pravilno deponiranje
azbestnih odpadkov na odlagališčih, ki imajo dovoljenje za tovrstno
dejavnost, da bi bili takšni odpadki
čim manj nevarni za okolje?

METODA DODIČ FIKFAK, dr. med.,
predstojnica Kliničnega inštituta za
medicino dela, prometa in športa

Za pravila morate seveda vprašati
MOP. Z zdravstvenega vidika bi morali tako kritino naprej zapakirati
v polietilansko folijo na mestu samem (ko jo odstranimo s strehe).
Ta bi morala biti pred tem temeljito
namočena. Zapakirano kritino bi
morali odpeljati na odlagališče in
jo tam na označenem mestu zapakirano zakopati. Odlagališče bi moralo voditi trajno evidenco o tem,
kje točno se nahajajo ti odpadki. To
je seveda pomembno za zanamce,
da se ne bi pri ev. izkopavanju kontaminirali.

Kdaj in v kakšni obliki so lahko azbestno-cementne kritine nevarne
za naše zdravje?

Metoda Dodič Fikfak, dr. med.

Kot je znano, je Komunalno podjetje Ilirska Bistrica po avgustovskem
neurju s točo dobilo dovoljenje
Agencije RS za okolje za povečanje
količine azbestnih odpadkov s prvotnih 225 ton na 900 ton. Trenutno je
na deponiji pri Jelšanah odloženih
750 ton odpadne salonitne kritine.
Kot nam je zatrdil direktor Komunalneega podjetja Il. Bistrica Igor
Maljevac, shranjevanje azbestnih
odpadkov poteka v skladu z okoljevarstvenimi predpisi.
Ker so se v zadnjem času v javnosti
pojavile polemike o nepravilnem in
zdravju škodljivem odlaganju azbe-

AKTUALNO

Uredba o ravnanju z odpadki, ki
vsebujejo azbest (Uradni list RS št.
34/2008), določa:
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Odpadni azbest, šibko vezani azbestni odpadki in odpadki, ki se jih
oprijemajo azbestna vlakna, morajo biti pred odstranjevanjem:
– obdelani s postopki utrjevanja
ali uničevanja azbestnih vlaken ali
– pakirani v vrečah tako, da se prepreči
sproščanje azbestnih vlaken v okolje.
Za pakiranje azbestnih odpadkov je
treba uporabljati vreče iz tkanin iz
umetne snovi ali iz enoslojne polietilenske folije debeline najmanj 0,6
mm, pri čemer mora biti pakiranje
v neprepustno zaprtih vrečah tako,
da so stiki tkanine oziroma folije zavarjeni ali zalepljeni. Trdno vezani
BISTRIŠKI ODMEVI JANUAR 2009

Vsak cementno-azbestni izdelek, kar
kritina tudi je, je potencialno nevaren za zdravje. Posebej nevarni so ti
izdelki, ko so poškodovani, zlomljeni,
dotrajani, skratka, ko se azbestna
vlakna sproščajo v zrak.
Na kaj moramo biti pozorni pri odstranjevanju in shranjevanju poškodovanih salonitnih kritin?
Pri kakršnemkoli delu s takimi izdelki je potrebno ravnati skrajno
previdno: vsako premeščanje, metanje, nakladanje, odlaganje … takih
izdelkov povzroča nove poškodbe
in sproščanje dodatnih vlaken. Pri
delu s tako kritino je potrebno uporabljati posebna zaščitna sredstva:
kombinezon za enkratno uporabo,
rokavice in posebno masko.

azbestni odpadki morajo biti pred
odstranjevanjem pakirani v zaprtih
vrečah ali oviti s folijo, tako da se
prepreči sproščanje azbestnih vlaken v okolje med prevozom ter pri
nakladanju in razkladanju.
Zabojniki in vreče, v katerih se hranijo azbestni odpadki, morajo biti
na dobro vidnih mestih označeni z
napisom »Azbestni odpadek«.
Trdno vezane azbestne odpadke se
odstranjuje z odlaganjem na odlagališče nenevarnih odpadkov. Upravljavec odlagališča mora zagotoviti,
da se azbestni odpadki odlagajo na
vnaprej določeno odlagalno polje
za azbest, ki mora biti vidno označeno in namenjeno samo odlaganju

Ali je zdravje ljudi, ki živijo v bližini
odlagališč, na katerih se shranjujejo
odpadne azbestne snovi v skladu z
okoljevarstvenimi predpisi, lahko
ogroženo?
Na to vam ne morem odgovoriti,
ker nisem videla, kako so ti odpadki
shranjeni. V kolikor so v kakršnikoli
obliki izpostavljeni vremenskim razmeram tako, da sproščena vlakna
lahko pridejo v zrak, je to seveda potencialno nevarno.

azbestnih odpadkov.
Dovoz do odlagalnega polja za azbestne odpadke mora biti urejen
tako, da se odpadke lahko odloži neposredno s tovornega vozila v jamo
ali jarek, kamor se odlaga azbestne
odpadke. Odpadke je treba takoj
potem, ko se jih odloži, prekriti. Čez
odložene azbestne odpadke, ki niso
prekriti z zemljo ali podobnim inertnim materialom, se ne sme voziti s
tovornimi vozili in delovnimi stroji.
Upravljavec odlagališča mora pri vodenju predpisanega obratovalnega
dnevnika zagotoviti, da se redno vpisujejo količina, vrsta in način obdelave odloženih azbestnih odpadkov
ter lokacija odlagalnega polja. III

OBILNO DEŽEVJE POvzročilo škodo na CESTah
Močno deževje, ki je v četrtek, 11.
decembra, zajelo območje celotne
bistriške občine, je sprožilo več
zemeljskih plazov, ki so povzročili
precejšnjo škodo na cestni in komunalni infrastrukturi. Močno je narasla tudi reka Reka in njeni pritoki,
ki so ponekod prestopili struge in
poplavili ceste.
Najbolj sta bili poškodovani lokalni
cesti Mala Bukovica–Starod, kjer je
zaradi drsenja strmega zemljišča odneslo del ceste, in Dolenjski potok–
Veliko Brdo, kjer se je del cestišča
udrl. Obe cesti sta zaprti za promet
in imata urejen obvoz. Poleg tega se
je sprožil tudi plaz pod Harijami na
lokalni cesti Velika Bukovica–Harije
in pretrgal vodovodno in telefonsko napeljavo za Veliko Bukovico in
Soze, ki pa so jo že takoj naslednji
dan vzpostavili. Zemeljski plaz je
ogrozil tudi cesti Sabonje–Pavlica in
Bubec–Posrtvica, kjer bo prav tako
potrebna sanacija plazov.

Odneslo je del lokalne ceste, ki pelje od Male Bukovice proti Studeni Gori

Po ocenah občinske komisije nastala
škoda znaša najmanj 300.000 evrov.
Občinska uprava že pripravlja projektno dokumentacijo za sanacijo
plazov in poškodovanih cest, za katero bo predvidoma treba odšteti
še dodatnih 70.000 evrov. Če bodo
vremenske razmere dopuščale, bo
sanacija omenjenih plazov in poškodovanih cest izvedena do konca
marca prihodnje leto.

Narasla voda v Dolenjskem potoku
je zalila cesto proti Jelšanam in tako
ovirala promet, zato je veljala polovična zapora ceste. Nekaj časa je bila
zaradi vode zaprta tudi cesta proti
Ribnici. Voda je zalila tudi več kleti
v hišah ob reki Reki, predvsem v vasi
Koseze, kjer so na pomoč priskočili
bistriški gasilci, ki so pomagali pri črpanju vode. III

Udrl se je del cestišča na lokalni cesti iz Dolenjskega potoka proti Velikemu Brdu

Narasla Reka je prestopila bregove in poplavila travnike
BISTRIŠKI ODMEVI JANUAR 2009

AKTUALNO

Zemeljski plaz je v četrtek delno zasul tudi železniško progo pri Kilovčah,
ki pa je bila naslednji dan odprta za
promet. Zaradi obilnega deževja so
narasli tudi vodotoki. Reka Reka je
prestopila bregove in poplavila polja
in travnike, močno pa so narasli tudi
pritoki Reke, predvsem Bistrica in
Sušec v središču mesta.
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PRAZNOVANJE 110-LETNICE TURISTIČNEGA DRUŠTVA
Turistično društvo Ilirska Bistrica, ki
je eno od najstarejših delujočih društev na Bistriškem, je 28. novembra
v OŠ Antona Žnideršiča pripravilo
svečano prireditev in predstavilo
vrsto aktivnosti, s katerimi so obeležili visoki jubilej, 110. obletnico
delovanja društva.
Društvo je bilo ustanovljeno leta
1898 z imenom Društvo za olepšanje Ilirske Bistrice, Trnovega in
okolice z namenom, da poskrbi za
ureditev kraja. V času fašizma je bilo
društvo ukinjeno, po vojni pa sta se
organizirali novi društvi, in sicer Turistično društvo Il. Bistrica leta 1951
in Hortikulturno društvo Vrtnica leta
1967, ki sta skrbeli za kulturno in
naravno dediščino v mestu. Gonilna
sila hortikulturnega društva je bil Vilijem Kindler, ki je bil tudi snovalec
mestnega parka, po katerem se je
leta 2000 ta tudi poimenoval.
Društvo je doživljalo vzpone in
padce, konec devetdesetih pa je dejavnost društva ponovno zaživela.
Danes je prepoznavno predvsem
po vsakoletni organizaciji turistično
etnološke prireditve Vizita in pa odmevne pustne povorke Pust je pršu.
Kot je poudarila predsednica društva Heda Vidmar, je ena njihovih
pomembnejših nalog skrb za lepo
in urejeno okolje, trudijo pa se, da
bi obnovili še katero od vodnih koles in tako ohranili bogato kulturnotehnično dediščino našega kraja. Pri
tem je posebej izpostavila tajnico

Marjan Rožič je ob visokem jubileju društva predsednici društva Hedi Vidmar
izročil priznanje Turistične zveze Slovenije

društva Vojko Lenarčič, ki je leta
2006 prejela častni znak Turistične
zveze Slovenije za uspešno delo pri
razvoju turizma.
Zbrane na prireditvi sta nagovorila
in društvu čestitala tudi župan Anton Šenkinc in Marjan Rožič, predstavnik Turistične zveze Slovenije, ki
je društvu izročil priznanje Turistične
zveze ob 110-letnici uspešnega dela
na področju razvoja turizma. Kot je
poudaril, je turizem dosti več kot
zgolj dobičkonosna dejavnost, kot
tudi kaže praksa delovanja društev:
»V okolje vnaša novo kakovost življenja in povezuje ljudi, da skupaj
soustvarjajo prijetno razpoloženje
in gostoljubno okolje.«

Ob koncu prireditve so podelili tudi
priznanja v okviru projekta Moj dom
je lep, s ketrim spodbujajo krajane k
skrbi za urejeno okolje in ohranjanje
kulturne in naravne dediščine.
Priznanja Zlata sončnica so prejeli: družini Cimperman-Dujmovič
(levstikova 43) in Škrabolje (Jurčičrva 23), podjetje Plaming, Knjižnica Makse Samsa, Dom starejših
občanov in gostilna pri Matetu.
Graje, imenovane Bodež izpod Snežnika, za zanemarjene objekte pa
letos niso podelili. Izrekli so le javno
grajo za objekt nekdanjega hotela
Turist v Trnovem in kompleks stavb
od nekdanjega hotela Lovec navzgor ob cesti.

AKTUALN O

Prireditev, ki jo je povezovala Anja
Hofman, sta spremljali filatelistična
razstava avtorja Vojka Čeligoja in
razstava razglednic Primoža Rojca.
V kulturnem programu so nastopili:
pihalni orkester glasbene šole, pevska skupina Vasovalec in pevka Sara
Česnik.
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Na predstavitvi knjige v knjižnici so sodelovali (z leve): Vitomir Dekleva, avtorica
Vojka Lenarčič in Damijana Hrabar
BISTRIŠKI ODMEVI JANUAR 2009

Praznovanje častitljivega jubileja pa
so sklenili 4. decembra v Knjižnici
Makse Samsa s predstavitvijo knjige
Sprehod z besedo in sliko skozi 110
let turistične društvene dejavnosti
na Bistriškem 1898-2008, ki jo je uredila Vojka Lenarčič. Knjiga je bogata
s slikovnim gradivom in dokumenti,
s katerimi je avtorica orisala bogato
dolgoletno dejavnost društva. III

DVOJNI JUBILEJ ŠOLSTVA V KOČANIJI
V Kuteževem je bilo 5. decembra
nadvse slovesno. Prebivalci Kočanije so praznovali otvoritev novega
mostu na Betuli in dvojni jubilej
šole – 100-letnico stare in 30-letnico
nove šolske zgradbe v Kuteževem.
Izvirno prireditev, v telovadnici OŠ
Podgora Kteževo, ki so jo sooblikovali učitelji, sedanji in nekdanji
učenci ter njihovi starši, si je ogledalo veliko število obiskovalcev.
Zbrano množico so nagovorili ravnateljica Mirjam Vrh, župan Anton
Šenkinc in predsednik KS Kuteževo
Rudi Celin.
Ob tej priložnosti so na šoli izdali
tudi zanimivo publikacijo, v kateri
so predstavili zgodovino šolstva in
pomembnejše dogodke, ki so zaznamovali zadnjih 30 let v novi šolski zgradbi. Prva šola v Kteževem
je svoja vrata odprla davnega leta
1909. Ker stara šolska stavba ni
več ustrezala potrebam sodobnega
časa, so se odločili za gradnjo nove
šole na novi, primernejši lokaciji, ki
je približno enako oddaljena od vseh
štirih kočanskih vasi. Ob otvoritvi
nove šole leta 1978 je ravnateljeval
Frane Dolgan, pod čigar vodstvom
so učenci in učitelji zasadili park in

uredili šolski okoliš. Njegov naslednjik Milan Dekleva pa je leta 1999
slovesno otvoril težko pričakovani
prizidek k šoli in novo telovadnico.

turni utrip kraja oz. območja. Prav
zato tudi občina po besedah župana
veliko sredstev namenja za investicijsko vzdrževanje šol.

Čeprav v zadnjih letih število učencev na šoli upada - v tem šolskem
letu devetletko zaključujeta samo
dva učenca - pa se stanje po besedah ravnateljice Mirjam Vrh počasi
le izboljšuje. V letošnjem letu so namreč prenovili šolsko kuhinjo in sanitarije ter odprli dodaten oddelek
vrtca. Kot sta poudarila Rudi Celin
in župan Šenkinc, je šola duša kraja,
torej tista, ki skrbi za razvoj in kul-

Prireditev, ki jo je povezovala Nataša Ujčič, je sestavljal domiseln
splet petja, plesa in igre. Poleg sedanjih in nekdanjih učencev šole se
je predstavila tudi skupina učiteljic,
ki so se zbrale posebej za to priložnost in ubrano zapele nekaj pesmi.
Občinstvo pa je nasmejala skupina
staršev, ki je uprizorila pouk, kot je
bil v starih časih. III

OBNOVLJENO OBELEŽJE PADLIM
V prvi SVETOVNI VOJNI

Slovesnosti so se poleg župana Antona Šenkinca in sorodnikov padlih
udležili tudi predstavniki združenja
simpatizerjev za vrednote NOB in
simpatizerji orgaanizacije TIGR ter
predstavniki veteranov vojne za Slovenijo.
Spominski plošči, na katerih so vklesana imena 90 padlih v 1. svetovni
vojni iz trnovske župnije, so postavili njihovi svojci leta 1928 ob 10.
obletnici konca vojne. Plošče so se
do leta 1960 nahajale v bistriški župnijski cerkvi sv. Petra pod kipom sv.
Antona. Takrat so obeležji prvič obnovili in jih umaknili iz cerkve na pokopališče. Pokojni domačin Vilijem
Kindler pa je čutil moralno obvezo
do padlih in jim priskrbel poseben

prostor ob vznožju Hriba svobode,
kjer so ostale vse do danes.
Ker sta bili spominski plošči v slabem stanju, je občina v letošnjem
letu namenila sredstva za obnovo.
Na javnem razpisu za obnovo je bil
izbran kamnosek Edvin Velenik iz
Ilirske Bistrice, projekt obnove pa je
vodil zgodovinar Ivan Simčič, sicer
kustos v bistriški enoti muzeja Koper. III
BISTRIŠKI ODMEVI JANUAR 2009

AKTUALN O

Ob izteku leta 2008, v katerem
paznujemo 90-letnico konca 1.
svetovne vojne, je Občina Ilirska
Bistrica pripravila slovesno odkritje
obnovljenih spominskih plošč padlim v 1. svetovni vojni.
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PRORAČUNA ZA LETI 2009 IN 2010
Občinski svet je na svoji 20. redni
seji, 18. decembra 2008, in na nadeljevanju te seje 23. decembra
2008, na predlog župana in občinske uprave sprejel dvoletni proračun Občine Ilirska Bistrica, in sicer
za leti 2009 in 2010. Proračuna
vsebujeta tudi proračune 21 krajevnih skupnosti, ki so od leta 2008
sestavni del proračuna občine, in
pa načrt razvojnih programov oz.
investicij za obdobje od leta 2009
do 2013.
Čeprav sta proračuna po svoji vsebini precej obsežna, sta bila sprejeta brez večjih pripomb, saj imata
zelo podrobno prikazane in obrazložene prihodke in odhodke.
Prav tako so zelo natančno prikazane in obrazložene investicije v
načrtu razvojnih programov, ki so
načrtovane na podlagi dolgoročnih
usmeritev in planov razvoja za posamezna področja, kot so šolstvo,
ceste in ostala infrastruktura, kot
sta jih sprejela občinska sveta v zadnjih štirih letih.
Dvoletni proračun občine, ki se letos sprejema prvič, omogoča lažje
načrtovanje in izvajanje programov
in projektov, posebno tistih, ki so
sofinancirani iz evropskih sredstev
in iz državnega proračuna, saj so ta
sredstva načrtovana na več let.

Prihodki za leti 2009 in 2010
V proračunu za leto 2009 so načrtovani prihodki v višini 21.382.662
evrov. Od tega so v strukturi prihodkov predvidena sredstva za investicije v višini 4.031.531 evrov iz
sredstev EU ter sredstva za investicije
in tekočo porabo v višini 2.352.066
evrov iz državnega proračuna.
V proračunu za leto 2010 so planirani
prihodki v višini 16.897.748 evrov. V
strukturi prihodkov je za investicije
načrtovanih 3.161.551 evrov iz sredstev EU ter sredstva za investicije
in tekočo porabo v višini 2.716.098
evrov iz državnega proračuna.
Struktura prihodkov za obe leti je
razvidna iz spodnjega grafa.

Odhodki za leti 2009 in 2010
Odhodki proračuna za leto 2009 so
načrtovani v višini 25.827.633 evrov,
od tega je 17.230.640 evrov ali 67%
vseh odhodkov namenjenih za investicije. Razlika oz. primankljaj med
prihodki in odhodki znaša 4.444.972
evrov in se pokriva s prenosom neporabljenih sredstev iz leta 2008 v
višini 2.609.093 evrov in najemom
kredita v višini 1.835.878 evrov.
V strukturi odhodkov za leto 2009
se največji delež sredstev namenja
za prometno infrastrukturo in ko-

O BČINSKI o dmevi

STRUKTURA PRIHODKOV
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munikacije v višini 7.968.233 evrov
(38%), sledijo izobraževanje v višini
5.317.748 evrov (26%), prostorsko
planiranje in stanovanjska komunalna dejavnost v višini 2.844.248
evrov (14%), varovanje okolja v
višini 2.566.780 evrov (12%), lokalna
samouprava v višini 2.838.619 evrov
(11%), kultura, šport in druge nevladne organizacije v višini 1.017.471
evrov (5%) in ostala področja.
Za leto 2010 so načrtovani odhodki
v višini 20.636.914 evrov, od tega je
12.433.651 evrov ali 60% vseh odhodkov proračuna predvidenih za
investicije. Razlika oz. primankljaj
med prihodki in odhodki v višini
3.739.166 EUR se pokriva z najemom kredita.
V strukturi odhodkov za leto 2010
se največji delež namenja področju
varovanja okolja, in sicer 5.026.570
evrov (24%), sledijo izobraževanje
v višini 4.215.313 evrov (20%), prometna infrastruktura in komunikacije
v višini 3.596.043 evrov (17%), prostorsko planiranje in stanovanjska komunalna dejavnost v višini 2.710.906
evrov (13%), lokalna samouprava v
višini 1.302.012 evrov (6%), kultura,
šport in druge nevladne organizacije
v višini 929.201 evrov (5%) in ostala
področja.
Struktura prihodkov po glavnih postavkah za leti 2009 in 2010 je razvidna iz grafa.
Razlika pri odhodkih med proračunoma za leti 2009 in 2010 znaša
dobrih 5 miljonov evrov in nastaja
predvsem zaradi dveh projektov,
ki sta načrtovana v letu 2009. To je
projekt izgradnje širokopasovnega
omrežja za 27 vasi oziroma 900 gospodinjstev v občini, ki je prijavljen
na razpisu Ministrstva za gospodarstvo v višini 3.524.643 evrov in
zamenjava investicije v gimnazijo
za objekte v bivši vojašnici v Ilirski
Bistrici v višini 2.050.000 evrov.

Večje investicije v
letih 2009 in 2010
V letih 2009 in 2010 je predvidena
izgradnja ali začetek izgradnje ne-
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ODHODKI OBČINSKE UPRAVE PO PODROČJIH

Do konca leta 2010 naj bi vseh sedem gasilskih društev dobilo novo
osnovno gasilsko vozilo. Dokončana
bo gradnja še preostalih petih mrliških vežic (v Šembijah, Sabonjah, na
Ostrožnem Brdu, Starodu in v Podstenjah), tako da bodo vsa pokopališča v občini opremljena z mrliško
vežico.
Pričelo se bo opremljanje industrijske cone ob reki Reki in gradnja prvih
industrijskih objektov. V letu 2009 bo
rekonstruirana Prešernova ulica, za
kar je namenjenih 1.060.000 evrov,
v letu 2010 pa je predviden začetek rekostrukcije Rozmanove ulice
(prva faza), ki naj bi bila končana v
letu 2011. Po sprejetem programu
se bodo nadaljevale rekonstrukcije
lokalnih cest in objektov na njih. V
ta namen se letno namenja več kot
en milijon evrov.
V letu 2009 je predvidena izgradnja
parkirišča za občinsko zgradbo in
banko v višini 1.265.000 evrov. Kot
je bilo že omenjeno, je predvidena
izgradnja širokopasovnega omrežja
za 27 vasi (3.350.000 evrov).
Na področju varovanja okolja se
načrtuje tudi izgradnja ekoloških
otokov za celotno občino v višini

340.000 evrov in začetek sanacije
deponije v Globovniku. Predvidena je izgradnja kanalizacije s čistilno napravo na Baču in v Hrušici,
ter začetek izgradnje kanalizacije s
čistilno napravo v Podgradu. Končalo se bo komunalno opremljanje
S-13 in cone v Kosezah, kjer je previdena individualna stanovanjska
gradnja.
Za mesto Ilirska Bistrica je predvidena izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo kanalizacije
ter izdelava načrta prometne ureditve na območju Doma na Vidmu in
Zdravstvenega doma ter načrt ureditve Titovega trga. V letu 2009 je
predvidena tudi izvedba natečaja za
nov kulturni dom v Ilirski Bistrici, ki
naj bi bil zgrajen v naslednjih letih.

POSLANSKA PISARNA
Občane obveščamo, da je poslanska pisarna Zvonka Černača,
poslanca SDS v državnem zboru,
odprta vsak prvi ponedeljek v
mesecu od 13. do 15. ure.
Za pogovor se predhodno najavite v tajništvu občine (tel. št.
05/7145588). Poslanec Zvonko
Černač je dosegljiv tudi po tel. s
št. 051/374 472.

Na področju stanovanjske gradnje
je predvidena izdelava prostorskega
akta za poročje TOK-a in načrt izgradnje stanovanj ob Domu starejših
občanov (Kampo).
Več kot 500.000 evrov se letno vlaga
v rekonstrukcije in adaptacije šol.
Na področju izobraževanja je predvidena razširitev šole in izgradnja
telovadnice v Jelšanah (1.500.000
evrov), nov enooddelčni vrtec na
Pregarjah (370.000 evrov) in razširitev vrtca v Ilirski Bistrici z mobilno
enoto.
Celoten proračun je dostopen tudi
na spletni strani občine (www.ilirska-bistrica.si) ali pa si ga je možno
ogledati na občini. III

URADNE URE UPRAVNE
ENOTE MED PRAZNIKI
Cenjene stranke obveščamo,
da bo Upravna enota Ilirska Bistrica na dan pred novim letom,
v sredo 31. decembra, poslovala
od 8.00 do 13.00 ure, prvo soboto v mesecu januarju, ki pade
na dan med praznikom in nedeljo, pa bo nadomestila z delom v
soboto 10. januarja 2009.

BISTRIŠKI ODMEVI JANUAR 2009
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katerih
večjih
infrastrukturnih
objektov in pa investicije na ostalih
področjih.
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ZAČETEK OBNOVE PREŠERNOVE ULICE
Januarja se bodo pričela gradbena
dela za rekonstrukcijo Prešernove
ulice v Ilirski Bistrici, ki naj bi bila
zaključena do konca avgusta 2009.
Župan Anton Šenkinc in Andrej
Marc, direktor gradbenega podjetja Marc iz Ajdovščine, ki bo dela
izvajalo, sta 12. decembra podpisala pogodbo v vrednosti nekaj čez
milijon evrov.
Celotna vrednost investicije, vključno
s stroški projekta in nadzora, pa
znaša nekaj čez 1,1 milijona evrov.
Občina Ilirska Bistrica je s pripravo
projekta za rekonstrukcijo Prešernove ulice, ki ga na občinski upravi
vodi Mitja Božič, začela že leta 2007.
V letu 2008 je podjetje Krasinvest iz
Sežane, ki bo izvajalo tudi nadzor,
izdelalo projektno dokumentacijo v
vrednosti 44.600 evrov. Na razpis za
izbor izvajalca del se je prijavilo pet
ponudnikov, med katerimi je bilo izbrano podjetje Marc.
Rekonstrukcija Prešernove ulice
vključuje obnovo 608 metrov cestišča od priključka na Levstikovo
ulico in Titov trg do Komunalnega
podjetja, vključno s spodnjim delom ulice, ki se priključi na državno
cesto pri Lovcu. Obnovitvena dela
poleg obnove cestišča, ki bo razen
na spodnjem kraku široko štiri me-

Župan Anton Šenkinc in Andrej Marc ob podpisu pogodbe

tre, zajemajo še ureditev meteorne
in fekalne kanalizacije ter vodovoda.
Urejeni bodo tudi pločniki, široki od
2 do 2,6 metra, prehodi za pešce,
cestna signalizacija in javna razsvetljava. Predvidena je tudi postavitev
treh talnih hitrostnih ovir in ureditev
parkirnih mest, ki se bodo povečala
s sedanjih 10 na 29.
Občina, ki bo celotno obnovo financirala iz lastnih sredstev, se z operaterji dogovarja tudi za ureditev
kabelskega in telefonskega omrežja.
Trenutno pa potekajo usklajevanja
z lastniki na spodnjem delu Prešernove ulice za pridobitev zemljišča,
ki bi omogočilo ureditev 1,3 metra

širokega pločnika. Celotna ulica bo
ostala še naprej enosmerna. Kot je
povedal župan Anton Šenkinc, je
projekt usklajen tako z državo kot s
KS Ilirska Bistrica.
Dela bodo potekala v več fazah po
posameznih odsekih, na katerih bo
v času izvajanja del popolna zapora.
Za občane in stanovalce ulice bodo v
tem času urejeni obvozi in dostopi do
stanovanjskih hiš in blokov, vendar
pa bodo nekateri dostopi omejeni.
Župan je zato pozval stanovalce in
občane k strpnosti in razumevanju,
saj drugače izvedba del ni možna. O
zaporah in obvozih pa bodo občani
sproti in pravočasno obveščeni. III

O BČINSKI o dmevi

TRADICIONALNO SREČANJE NA MEJI
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Tradicionalno prednovoletno srečanje županov obmejnih občin ter
policistov in carinikov je letos potekalo na mejnem prehodu Starod,
kjer so si 23. decembra v roke segli
in zaželeli uspešno sodelovanje trije
župani: bistriški Anton Šenkinc, načelnik občine Klana Ivan Šnjadar in
načelnik občine Matilji Bruno Frlan.
Letos mineva leto dni, odkar je Slovenija vstopila v schengensko območje, kar je na eni strani prineslo
odprtje meja, na južni meji pa je
strogi schengenski režim še bolj zarezal v družbeno in gospodarsko
življenje prebivalcev ob slovenskohrvaški meji. Čeprav na politični
ravni trenutno med državama vladajo napeti odnosi, pa to ne vpliva
BISTRIŠKI ODMEVI JANUAR 2009

na stoletja stare vezi, ki so se stkale
med ljudmi ob meji. Kot so poudarili
vsi trije župaani, si želijo še naprej

dobrih sosedskih odnosov in sodelovanja med obmejnimi občnami. III

OBVOZI ZA PREŠERNOVO ULICO
mesece. V tem času bo odsek zaprt
za promet in bodo urejeni obvozi,
kot je označeno na skici.
Občina Ilirska Bistriča občane in sta-

novalce ulice naproša za strpnost in
razumevanje zaradi motenega dostopa do posameznih stanovanjskih
objektov. III

okolje in prostor

12. januarja se bo pričela 1. faza obnovitvenih del na Prešernovi ulici
(na skici označeno z rumeno barvo).
Dela bodo trajala predvidoma tri

BISTRIŠKI ODMEVI JANUAR 2009
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NOV SODOBEN MOST ČEZ REKO PRI KUTEŽEVEM
V sklopu praznovanja 100-letnice
šolstva in 30. obletnice nove šole v
Kuteževem sta 5. decembra župan
Anton Šenkinc in predsednik KS Kuteževo Rudi Celin ob številnih zbranih
domačinih in gostih uradno predala
namenu nov obnovljen most čez
Reko na Betuli pri Kuteževem.
»Ta most nam predstavlja komunikacijo s svetom, saj povezuje prebivalce z ene in druge strani Reke,« je
pomembno in veliko pridobitev za
prebivalce Kuteževega pojasnil Rudi
Celin. Izgradnja novega mostu je
trajala približno štiri mesece, od začetka avgusta do konca novembra.

Nov sodoben most čez reko Reko na Betuli pri Kuteževem

V okviru obnove mostu so odstranili
star in dotrajan most, ki je bil zgrajen že med drugo svetovno vojno,
in ga nadomestili z novim sodobnim
mostom, ki je tudi višji od starega.
Most, ki povezuje zaselek Betula s
središčem Kuteževega ima po novem razpon 23 metrov. Cestišče je
široko 4,5 metra in ima ob strani tudi
hodnik za pešce v širini 1,25 metra.

Tako je izgledal star most pred temeljito obnovo
KOMUNALNO PODJETJE ILIRSKA BISTRICA
Prešernova 7, 6250 Ilirska Bistrica
Tel.: 05/71 10 671; Faks: 05/71 10 672
E-naslov: martina.vrh@kp-ilb.si

okolje in prostor

RAZPORED DEŽURNIH SLUŽB ZA OPRAVLJANJE KOMUNALNIH
STORITEV DOBITE 24 UR NA TEL. ŠT. 05/71 10 673
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• POGREBNE STORITVE
Izvajanje vseh pokopaliških in pogrebnih storitev

031/385 450

• VODOVOD
Dežurna črpalnica v zvezi z vodovodom
Prijava okvar, ki nastanejo na vodovodu

05/711 06 84

• ZIMSKA SLUŽBA – ZA MESTO ILIRSKA BISTRICA

041/651 305

• ZBIRNI CENTER ZA LOČENO ZBRANE ODPADKE
GLOBOVNIK

041/ 383 325

Urnik zbirnega centra Globovnik
ponedeljek, sreda in petek
torek in četrtek
sobota
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od 8.00 do 12.00
od 14.00 do 18.00
od 8.00 do 12.00

Obnova je zajemala tudi ureditev
struge in obnovo prepusta v dolžini
110 metrov. V sklopu teh del, ki jih
je izvajalo podjetje SCT iz Ljubljane,
se je obnovilo tudi odsek lokalne
ceste Betula-Kuteževo, in sicer od
priključka na državno cesto Ilirska
Bistrica-Zabiče do prepusta čez
Mlinščico v dolžini 120 metrov.
Celotna vrednost naložbe je znašala
okrog 350.000 evrov, od tega je nekaj nad 230.000 evrov prispevala
Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko ostalo
pa so bila občinska sredstva.
Kot je ob odprtju mostu povedal
župan Anton Šenkinc, je bila izgradnja mostu ena večjih investicij na
področju cestne infrastrukture v letošnjem letu. Poleg te sta bili izvedeni še dve naložbi v občinske ceste,
in sicer obnova odseka lokalne ceste
Koseze-Velika Bukovica in PristavcaKilovče, poleg tega pa je asfaltirana
tudi cesta od strelišča Bač proti
Zagorju. Po besedah župana pa je
stanje mostov v občini nasploh zelo
slabo, zato želijo v prihodnjih letih
obnoviti še osem mostov. III

RAZSTAVA ROČNIH DEL IZ SKRINJ NAŠIH BABIC
Članice bistriškega turističnega društva so ob praznovanju visokega
jubileja med drugim pripravile tudi
bogato razstavo ročnih del (prtov,
čipk, starih oblačil...), med katerimi
so nekateri izdelki stari tudi do 150
let.
Na poziv društva se je odzvalo veliko domačinov, ki v skrinjah hranijo
ročna dela svojih babic in nadaljujejo
njihovo tradicijo, ročne spretnosti
pa prenašajo tudi na svoje vnuke.
Cenjena ročna dela sta na razstavi
predstavili članici društva Dušanka
Zlosel in Silva Dekleva (na fotografiji). III

ZAHVALA OB 110-LETNICI TURISTIČNEGA DRUŠTVA
žno istega mesta, kot so bile razglednice posnete pred približno sto leti
– ter posebna dopisnica. Pri pripravi
in izdaji vsega navedenega so nam
pomagali Primož Rojc, Ivan Simčič,
Vojko Čeligoj, Igor Štemberger in
Matjaž Penko.

Ob tej priložnosti smo uredili »Bistriško pešpot«, ki smo jo pospremili z
ustrezno zloženko in informacijskimi
tablami, večino finančnih sredstev
je prispevala občina – prostovoljno
delo in del sredstev pa je prispevek
društva. V prostorih Območne obrtne zbornice smo postavili razstavo
ročnih del, ki so jih prispevale članice društva in druge občanke. Zanimanje za razstavo in za sodelovanje
na njej je bilo izjemno. Generalna
pokroviteljica razstave je bila Banka
Koper, d. d., Ilirska Bistrica. Članice
društva pa so se tudi pri postavitvi in
aranžiranju zelo izkazale.

Praznovanja smo zaključili s predstavitvijo zapisa o dejavnosti društva v
Knjižnici Makse Samsa, kjer so poskrbeli za primerno promocijo, za
kar smo knjižnici in bistriški območni
enoti JSKD nadvse hvaležni. Zahvaljujemo se tudi vsem, ki so nam pri
pripravi zapisa pomagali z nasveti in
gradivom. Posebno se moramo zahvaliti Jožku Barbi iz Doma starejših
občanov, ki je skupaj z Mimico Surina posnel veliko lepih zanimivih in
prepoznavnih motivov v starem mestnem jedru, ki smo jih uporabili za
pripravo »Bistriške pešpoti«.

Osrednja kulturna prireditev je bila
v prostorih OŠ Antona Žnideršiča.
Pokrovitelj prireditve je bil župan
Anton Šenkinc. Na prireditvi je bil
na voljo posebni priložnostni poštni
žig, ki ga je oblikoval Primož Rojc,
posebna osebna znamka z motivom
slapov Sušca – fotografijo je prispeval Andraž Žnidaršič. Na voljo je bilo
tudi pet razglednic – od tega tri z
najbolj zanimivimi motivi Guranjga
kraja, dve pa sta bili posneti s pribli-

V kulturnih programih na vseh
prireditvah so sodelovali: Pihalni
orkester Glasbene šole Ilirska Bistrica, Sara Česnik, Vokalna skupina
Vasovalci, Anja Hofman, Dušanka
Zlosel, Ankica Udovič in ansambel
Nostalgija. Pri pripravi propagandno-tehničnega materiala so nam
pomagali: Ivan Simčič, Primož Rojc,
Matjaž Penko in Igor Štembergar. Za
cvetlične aranžmaje so poskrbele
cvetličarna Rosa in Cvetličarna Margita. Zahvaliti se moramo še našim

pomočnikom pri izvajanju fizičnih
del – to so predstavniki »javnih del«,
Taborniški rod snežniških ruševcev,
Dom starejših občanov, Komunalno
podjetje Ilirska Bistrica in OŠ Antona
Žnideršiča.
Nobena prireditev ni popolna, če se
ne konča s primerno pogostitvijo, in
tudi tokrat je bilo tako. Joto, ki so jo
skuhale naše, zato specializirane kuharice, in domače pecivo, s katerim
so se izkazale posamezne članice
TD, so prispevali: Marija Mikuletič,
Danica in Miro Ličan, Bogdan Nemec, Bife Lidije Bubnič, Pizerija Park
– Liljana Primc, Zvonko Kandare, Trgovina pri Ličanu in Silva Dekleva.
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo
vsem predstavnikom medijev, ki so
na primeren način in celovito obveščali širšo javnost o našem delovanju. Še enkrat hvala vsakomur,
ki je kakorkoli prispeval k našemu
praznovanju jubileja, tudi če tu ni
omenjen z imenom in priimkom.
Posebna zahvala vsem članicam in
članom društva, ki so nesebično sodelovali pri posamičnih aktivnostih.
In na koncu naj sedaj, ko se staro
leto izteka, zaželimo vsem občankam in občanom ZDRAVO, SREČNO
IN NE PREVEČ STRESNO PRIHAJAJOČE LETO. III Vojka Lenarčič, Turistično društvo Ilirska Bistrica
BISTRIŠKI ODMEVI JANUAR 2009

odmevi i z naši h krajev

V Turističnem društvu Il. Bistrica
smo letos obeležili 110-letnico prvega znanega zapisa o ustanovitvi
Društva za olepšanje Il. Bistrice,
Trnovega in okolice. Jubilej smo
obeležili delovno in s kulturnimi prireditvami.
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POJASNILO GLEDE JEZIKOVNIH NAPAK V KNJIGI
Iskrene čestitke Turističnemu društvu Ilirska Bistrica ob izidu knjižice, ki vsebinsko bogato popisuje
zgodovino turistične dejavnosti na
Bistriškem ter prikazuje uspešno
delovanje društva, brez katerega si
skorajda ne moremo zamisliti marsikatere prireditve pri nas. Ljudje, ki
so tako polni idej in zanosa, so v današnjih časih že redkost, zato je toliko bolj vredno pohvaliti vse članice
in člane društva, ki se nesebično
razdajajo zato, da bi oživili kulturni
utrip našega mesta.

Res je, da ostaja vse, kar je napisanega, ker se izgovorjene besede po
navadi izgubijo ali pozabijo. Če pa so
že zapisane in objavljene, jih moramo
natančno pregledati, da v natisnjenem besedilu ne pride do neljubih
jezikovnih ali vsebinskih napak.
Ko mi je bilo zaupano lektoriranje
gradiva za knjižico Sprehod z besedo in sliko skozi 110 let turistične
društvene dejavnosti na Bistriškem,
nisem pomislila na to, da bom morala večkrat popravljati vsebino, ki
se je nenehno spreminjala. Vseka-

kor pa nisem pričakovala, da ne bo
izpolnjen moj pogoj; vztrajala sem
namreč pri tem, da moram besedilo
pred tiskom še zadnjič dokončno
pregledati. Iz izkušenj vem, da je
prav ta – zadnji pregled odločilen
za dokončno jezikovno in vsebinsko podobo objavljenega besedila.
Zaradi nespoštovanja dogovora so
zato v jubilejni knjižici žal objavljeni
tudi nelektorirani zapisi z jezikovnimi napakami, ki niso nastale po
moji krivdi, in v tem primeru zanje
ne odgovarjam. III N. L. Ujčič

MARTINOVANJE NA BISTRIŠKEM
Društvo upokojencev Sv. Anton se
je letos odločilo za martinovanje na
Bistriškem. Upokojenci, navdušeni
za izlete, so se malo začudili, saj
tam ni vinogradov in kleti. Dobili
so pojasnilo, da si bomo ogledali
druge zanimivosti, pa tudi jedli in
pili bomo, za dobro voljo bo poskrbel harmonikar Martin.

odmevi i z naši h krajev

V Ilirski Bistrici smo si najprej privoščili jutranjo kavo in počakali lokalno
vodičko. Nekaj minut vožnje in že
smo bili v Vrbici na družinski kmetiji
Štemberger, od tam pa nadaljevali
pot v Harije. Vrnili smo se v Ilirsko
Bistrico, ujeli panoramo mesta s cerkvijo sv. Petra, se sprehodili po Placu
in zavili do slapa Sušca.
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Čas je prehitro mineval. Naš končni
cilj je bil Gornji Zemon. Od kod ideja,
da bi se povezali z Društvom Studenc
Gornji Zemon? Vsa skrivnost je v intervjuju na Radiu Koper. Predsednik
društva Jože Vrh in Vilma Špilar sta
tako lepo slikovito opisala njihovo
vas, da sem si kot domačinka iz sosednje vasi rekla, da to moramo doživeti.
Po okusni večerji v gostišču Zemonska vaga smo se odpravili na Gornji
Zemon, kjer so nas vaščani prijazno
pozdravili pred Matijevo hišo. Našemu harmonikarju se je pridružil
član društva Studenc Srečko Brožič z basom. Na obloženi mizi pred
obnovljenim vaškim domom so bile
BISTRIŠKI ODMEVI JANUAR 2009

pripravljene razne dobrote, delo
skrbnih gospodinj in gospodarjev
– domače vino, pravkar stisnjen
jabolčnik, slivovka, kozica mleka z
debelo plastjo smetane, domače
pecivo, celo štruklji, jabolčni kis,
stare sorte jabolk, krhlji, kutine, fižol
... Pred hišo smo občudovali domiselne aranžmaje poljskih pridelkov.
Razstavo v vaškem domu nam je
predstavila Marica Vrh, prava etnologinja. Dala nam je vedeti, da govori in dela iz srca, iz ljubezni do
svoje vasi. Temà nas je prikrajšala
za ogled vasi, studenca in cerkve sv.
Jerneja. Vedeli smo, čeprav nismo
nič zahtevali, da nam pripravljajo
presenečenje, ampak ne tolikšno.
Poleg že omenjenega so uredili cer-

kev, studenec, pred nami so stisnili
jabolčnik, natisnili so tudi zgibanke
o obnovi vaškega doma, o vasi skozi
čas, o 75. obletnici Mandolinskega
društva Gornji Zemon, napisali so
seznam kmetij in njihovo ponudbo,
upam si trditi, ekoloških pridelkov.
Pred odhodom smo si stisnili roko v
slovo in zahvalo za njihovo prizadevanje, za vse, kar so nam postregli,
predvsem pa za prijaznost in pripravljenost sprejeti tolikšno število ljudi.
Gornji Zemonci, še posebej njihovo
društvo Studenc, zasluži priznanje in
seveda kakšno finančno injekcijo za
vztrajnost in zemonsko trmo, ki jih
vedno bolj veže na domačo grudo.
III Nada Škrlj

št. 51 IIIIleto
leto11
Ilirska Bistrica,
30.12.2008
31.12.2008

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. člena
Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in
Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006), in na predlog sklepa Odbora za stavbna zemljišča stanovanja in poslovne prostore, sprejetega na 15. seji z dne 16.12.2008, na
svoji 20. seji dne 18.12.2008 sprejel naslednji

Na podlagi 11. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč Občine Ilirska Bistrica (Ur. objave PN, št.
14/93 in Ur. list RS, št. 21/01, Ur. objave Snežnik, št. 5/2004)
in na podlagi 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Ura-

dne objave Primorskih novic št. 18/95, 18/97, 30/98,
4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa
Snežnik, št. 4, 30.6.2006) je Občinski svet Občine Ilirska
Bistrica na 20. seji dne 18.12.2008 sprejel naslednji

SKLEP
SKLEP
I.
Zemljišče parc. št. 1658/6 – dvorišče v izmeri 552 m2, k.o.
Koseze, se izloči iz javnega dobra in se vpiše v nov vložek, pri
njem pa lastninska pravica na Občino Ilirska Bistrica.
II.
Sklep stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnih objavah Občine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški odmevi.

Številka: 478-93/2008
Datum: 18.12.2008
ŽUPAN
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon., l.r.

I.
Vrednost točke za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ilirska Bistrica se za leto 2009 poveča
za vrednost porasta cen življenjskih potrebščin september
2008 v primerjavi s septembrom 2007.
II.
Vrednost točke za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Il. Bistrica znaša v letu 2009:
- za fizične osebe
- za pravne osebe

EUR 0,00155
EUR 0,00136.

III.
Ta sklep se objavi v Uradnih objavah Občine Ilirska Bistrica
v glasilu Bistriški odmevi in se uporablja od 1. 1. 2009.
Številka: 422-22/2008
Datum: 18.12.2008
ŽUPAN
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon., l.r.
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PREDSTAVITEV KNJIGE O ZGODOVINI
KRAJEV NA ZGORNJI PIVKI
V prostorih OŠ Knežak je konec novembra potekala predstavitev zgodovinske knjige avtorja Silva Faturja
z naslovom Zagorje in drugi zgornjepivški kraji.
Z zgodovinskimi podatki bogata in
zanimiva knjiga obsega 250 strani in
je opremljena s 400 fotografijami,
oblikoval pa jo je Romeo Volk. Z avtorjem Silvom Faturjem in Romeom
Volkom se je pogovarjal zgodovinar
Tomo Šajn.
Predstavitev, ki jo je organiziralo društvo Piškotek iz Knežaka, je z nastopom popestrila skupina Volk folk. III

V DRUŠTVU TUŠČAK TUDI POJEJO IN IGRAJO
Kulturno društvo Tuščak je še
mlado, lahko bi rekli, da je še v
povojih. Ob ustanovitvi je bilo izrečenih veliko dobrih želja, idej
in načrtov. Takrat je pod okriljem
društva delovala otroška folklorna
skupina in pa skupina dobrih kuharic in pekaric, ki so se s svojimi
izdelki udeleževale različnih prireditev. Na prvem sestanku uradno
ustanovljenega društva je padla
ideja, da med drugim ustanovimo
tudi pevski zbor.

odmevi iz naših krajev

Že na prvih pevskih vajah nas je
obisk vseh petja željnih žensk in deklet prijetno presenetil. Danes nas
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poje pod vodstvom Morene Hostinger približno dvajset. Vrata pa so še
vedno odprta za vse, ki se nam želijo
pridružiti. Vaje imamo enkrat tedensko v menzi na Baču. Ob tej priložnosti bi se rada v imenu društva
zahvalila vodstvu podjetja Javor Bač
in ge. Zalki Zgonc, ker nam dovolijo
izvajanje naših dejavnosti v njihovem prostoru.
Ker smo pevke zagnane in redno
hodimo na vaje, nas v teh dneh že
čakajo nastopi. 25. decembra smo
prvič nastopile na Božičnem koncertu v župnijski cerkvi v Knežaku,
8. februarja pa bomo sooblikovale

program prireditve, ki jo pripravlja
KD Tuščak.
V okviru društva deluje tudi amaterska dramska skupina. Njen nastanek
je bil spontan in nenačrtovan. KD
Tuščak je bil namreč zadolžen za
sooblikovanje kulturnega programa
prireditve Moja dežela – lepa in gostoljubna. Takrat se mi je porodila
ideja, da bi lahko program popestrili
z veseloigro o vaških klepetuljah.
Od ideje do izvedbe ni minilo dosti
časa, saj smo bile vse, ki v igri nastopamo, zelo zagnane in polne idej.
Igra, ki sem jo napisala, je na prvih
vajah trajala dobrih deset minut, do
nastopa pa se je razširila na skoraj
dvajset.
Pred prvim nastopom smo imele
kar precej treme in s strahom smo
pričakovale prve kritike. Ker pa smo
bile po nastopu pohvaljene, smo dobile novega zagona za delo naprej. V
skupino so pripravljeni stopiti tudi
drugi člani KD, zato že razmišljamo
o novih projektih. Tudi amaterska
igralska skupina bo nastopila na prireditvi KD Tuščak, ki bo 8. februarja
ob 17. uri v OŠ Knežak.

Na prireditvi Moja dežela – lepa in gostoljubna so se članice KD Tuščak z Bača
prvič preizkusile tudi v igranju
BISTRIŠKI ODMEVI JANUAR 2009

KD Tuščak je odprto društvo. Veseli
smo vsakega novega člana, novih
idej in podpore vseh vas, ki nas podpirate. Radi bomo sodelovali z vsemi
ostalimi društvi. III T. Porta

VAJA GORSKE REŠEVALNE SKUPINE
Reševalna skupina Ilirska Bistrica,
ki deluje v okviru GRS društva Ljubljana, bo te dni praznovala svojo
»polnoletnost«. Neuradno je bila
ustanovljena več let prej, za potrebe zimskih vzponov na Snežnik.
Prvotno smo delovali samostojno,
v okviru PD Snežnik. Pred 18 leti
pa smo se gorski reševalci zaradi
boljše možnosti stalnega izobraževanja priključili takratni GRS postaji
Ljubljana, ki je neprimerno kadrovsko bogatejša.
Namen reševalne skupine je nudenje pomoči potrebnim v težko dostopnih predelih. Osnovni področji
delovanja sta predvsem Snežnik
z okolico in Slavnik, pa tudi vse do
Nanosa, ko člani reševalne skupine
pomagamo sosednji skupini GRS iz
Postojne.
V letošnjem letu je bila naša ekipa
aktivirana preko Regijskega cenrta
za obveščanje (112) trikrat, od tega
dvakrat na Snežniku in enkrat na
Slavniku. Število intervencij se giblje
od tri do pet letno. Skupina deluje
tudi preventivno pri vseh pohodih in
akcijah domačega planinskega društva in drugih društev. Skupina se je
zadnje leto izdatno pomladila, zato
je te dni, pred nastopom zimske se-

Del bistriške GRS skupine z inštruktorjema iz GRS društva Ljubljana

zone, ki je za področje Snežnika napomembnejša, obnovila in preverila
svoje znanje. Na ta način bo delovala
bolj homogeno in skladno z doktrino
GRS. Izobraževanje bo posebej dobrodošlo pripravnikom, ki so vstopili
v njihove vrste in svoje alpinistično
znanje nadgradili s tehniko reševanja v gorah.
Skupina trenutno šteje 17 članov, ki
smo zelo aktivni v svojem matičnem
planinskem društvu in alpinističnem odseku. S tem skrbimo za svojo
stalno fizično pripravljenost. Strokovno znanje dopolnjujemo večkrat

letno na vajah letne in zimske tehnike reševanja, uporabe zvez, uporabe helikopterja pri reševanju in
vrvne tehnike ter nujne medicinske
pomoči z namenom, da bi čim bolj
uspešno opravljali svoje poslanstvo.
Na začetku zimske sezone opozarjamo obiskovalce gorskega sveta na
previdnost, na izbor ciljev glede na
svoje zmožnosti, na pravilno uporabo potrebne opreme, da se držijo
označenih poti in da se redno vpisujejo v vpisne knjige v planinskih
postojankah. Pa srečno! III Vladimir
Dekleva, vodja GRS Ilirska Bistrica

Kot občasni sprehajalec in lastnik malega psa že nekaj let opažam, da se
po mestu in okolici potikajo večji in
manjši psi brez nadzora lastnika. To
predstavlja potencialno nevarnost za
ljudi in tudi za lastnike majhnih živali,
ki se sprehajajo v naravi. K pisanju me
je spodbudil nesrečni dogodek, ki se
je zgodil 8. decembra 2008, ko je spuščeni nemški ovčar napadel starejšo
gospo z malim maltežanom in ga pokončal pred njenimi očmi. Lahko si
predstavljate grozo osebe ob takšnem
dogodku.
Na »srečo« jo je skupil le mali prijatelj,
toda kaj lahko bi bilo tudi drugače, če
bi ga poskušala braniti. Ni me prepričal
odgovor lastnika, da je pes pobegnil iz
pesjaka. Dopuščam možnost, da se je
to res zgodilo, vendar mora lastnik psa
poskrbeti za psa, ki je asocialen ozi-

roma potencialno nevaren za okolico.
Mogoče bi res sprejel njegov odgovor,
če se to ne bi večkrat zgodilo, na kar je
bil opozorjen s strani lastnikov malih
kužkov. Na žalost našega Bena ni več
in dogodka se ne da več spremeniti.

Naj bo to opozorilo za druge lastnike
psov na dejstvi, da so odgovorni za
svoje pse in da je treba upoštevati
pravila o obnašanju v javnosti, če so z
njimi na sprehodu. Vse prevečkrat sem
slišal komentarje, da se občani bojijo
iti na sprehod, sami ali s kužki, zaradi
lastnikov psov, ki so neodgovorni in
večjih psov nimajo na povodcu in se
ti prosto sprehajajo. Saj moj pes še
nobenemu ni nič naredil – so po navadi komentarji, in to kljub temu da so
na Hribu svobode opozorilne table, ki
opozarjajo lastnike, naj imajo pse na
povodcu.

Sam vidim problem predvsem v tem,
da si psa omislijo ljudje, ki nimajo
časa za živali, in ga potem zaprejo v
pesjak ali stanovanje. Tak pes je ponavadi razdražljiv in nepredvidljiv, ko
ga na sprehodu zunaj spustimo. Vsak
lastnik psa se mora sam vprašati, ali
bo imel čas za žival, ki potrebuje vso
pozornost in ljubezen, in predvsem,
ali bo upošteval pravila o obnašanju
v javnosti. Predvsem naj se pred odločitvijo glede na bivalne možnosti
posvetuje o vrsti oz. pasmi. V našem
mestu imamo tudi kinološko društvo
in strokovnjake, ki lahko svetujejo bodočim lastnikom, ni pa odveč, da le-ti
preberejo tudi strokovno literaturo o
pasmah, ki jih nameravajo kupiti. To
pisanje naj bo v opozorilo vsem lastnikom psov, preden se zgodi še kaj
hujšega, kot prepogosto beremo v časnikih. III Vili Gombač
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odmevi iz naših krajev

NEODGOVORNOST LASTNIKOV PSOV
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Strokovna ekskurzija PGD Knežak
Tako kot prejšnje leto, smo se tudi
letos Knežačani podali na že tradicionalno strokovno gasilsko ekskurzijo. Da bi bile vse ekskurzije skozi
leta karseda barvite, si vsakokrat
izberemo določen del Slovenije, in
tako je letos na vrsto prišla naša
Obala.
Na pot smo se podali 29. 11. v popoldanskih urah, ko se nas je 35 gasilcev
in gasilk z avtobusnim prevozom podalo najprej proti Materiji, kjer smo
se ustavili pri pobratenem gasilskem
društvu. Razkazali so nam nov gasilski dom, ki so ga prevzeli v letošnjem
letu. Moramo reči, da sta izvedba in
opremljenost doma na nas naredila
resnično močan vtis zaradi modernosti stavbe in njenega poslovnega
značaja. Poleg samih prostorov so
nam razkazali tudi zaščitno opremo
in vozila. Čas ogleda je zelo hitro
minil, ob odhodu smo se poslovili z
zahvalo in s priložnostnim darilom,
nato pa smo se odpravili naprej.
Naslednji postanek je bil v Gasilski
brigadi Koper, ki je v zadnjih letih
prav tako dobila domovanje v novih prostorih. Sprejel nas je vodja

izmene, ki je predstavitve in oglede
vseh prostorov brigade prepustil
svojim sodelavcem. Ogledali smo si
ogromno garažo s številnimi vozili za
požare, dežurno sobo, sejno sobo,
prostore za počitek ter večnamenski
prostor s kuhinjo in dnevno sobo.
Seveda smo gasilcem med predstavitvijo namenili številna vprašanja,
ki niso ostala brez odgovorov, saj
imajo le-ti veliko izkušenj na vseh
področjih. Tako smo vsako minuto
ogleda maksimalno izkoristili ter brigado zapustili polni novih in uporabnih informacij.
Namen ekskurzij na različne konce

odmevi iz naših krajev

Decembrsko obdarovanje
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V začetku decembra se je začela tradicionalna akcija obdarovanja otrok,
ki jo organizira združenje slovenskih
Leo klubov Leo distrikt 129. Decembrsko obdarovanje poteka po vsej
Sloveniji v okviru projekta »Od toplih nog do toplih src«; donatorji podarijo tople nogavice, nato pa vsak
klub z drobnimi darilci in sladkostmi
izvirno oblikuje pisana darila, ki otoplijo otroška srca.

skušali odslej sodelovati vsako leto.
Naslednje leto pa želijo v Postojni s
prostovoljnim delom pomagati pri
ureditvi otroških igrišč in z organizacijo dobrodelnih prireditev še naprej
pomagati socialno ogroženim posameznikom in skupinam.

Člani Leo kluba Postojna – Erazem
Predjamski so dobrodelno akcijo
pričeli na miklavževo, ko so obiskali
in obdarili varovance VDC v Ilirski
Bistrici. V okviru decembrske akcije
so obiskali še varovance Vzgojnega
zavoda Planina, razveselili pa so tudi
otroke iz socialno ogroženih družin
iz postojnske občine.

Leo klub Postojna je dobrodelno
društvo, delujoče pod mentorstvom
Lions kluba Proteus Postojna. Letos
se bo obrnilo 15. leto, odkar se je
peščica mladih srečala in združila v
prvem slovenskem Leo klubu, in 51.
leoizma v svetu. Tako Leo kot Lions
klubi delujejo v dobrobit socialno
ogroženih posameznikov in skupin,
za katere zbirajo prispevke na različne načine – z organizacijo razstav,
koncertov, prodajo ročnih izdelkov
in podobnim.

Z bistriško enoto VDC Koper in
Vzgojnim zavodom Planina bodo

Postojnski klub deluje od leta 2006
v občinah Postojna, Pivka, Cerknica
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Slovenije pa so tudi ogledi lokacij vinorodnih okolišev in tokrat smo se
ustavili v Hiši refoška – Vinakoper.
Pod strokovnim vodstvom nam je bil
predstavljen razvoj Vinakopra skozi
čas, na fotografijah smo si lahko
ogledali lokacije vinogradov, prehodili različne dele kleti inv zaključkuuživali v vodeni degustaciji treh
različnih vin, značilnih za ta konec.
Ekskurzijo smo zaključili še ob dobri
hrani in zvokih domačih pesmi izpod
prstov gasilcev-glasbenikov doživeli
v Hrastovljah. Domov smo se vrnili
polni vtisov s pogledom, uprtim v
naslednjo ekskurzijo. III Erik Delost,
PGD Knežak
in Ilirska Bistrica. Vsako leto priredi
nekaj akcij zbiranja sredstev: gledališko predstavo, kostanjev piknik,
umetniško razstavo. Glede na izkupiček akcij denar nameni za nakup
ortopedskih pripomočkov ali druge
opreme za boljšo kakovost življenja
posameznikov, za ureditev cvetličnega parka za slepe in slabovidne ali
popotresno pomoč.
V Leo klub se lahko včlanijo mladi od
16 do 30 let, če so le pripravljeni pomagati. LEO kratica pomeni »Leadership«, »Experience«, »Opportunity«.
Poleg dobrodelnosti se v klubu mladi
naučijo sodelovanja in pridobijo vrsto
izkušenj (»Experience«), vodenja, saj
se funkcije menjujejo vsako leto in
tako ima vsak možnost postati predsednik kluba (»Leadership»), vsak pa se
lahko izrazi kot posameznik, saj za to
dobi tudi priložnost (»Opportunity«).
Veseli bodo vaših prispevkov, najbolj
pa vaše udeležbe na Leo dogodkih
ali celo članstva v klubu. III Leo klub
Postojna

SPOZNAVAJMO SE MED SEBOJ
Na OŠ Pregarje so ob 3. decembru,
ko obeležujemo svetovni dan invalidov, pripravili prireditev, s katero
so v sodelovanju z Društvom invalidov Ilirska Bistrica sklenili mesec
dni trajajočo pedagoško akcijo z
naslovom Spoznavajmo se med seboj.
Kot je povedala Jožica Žibert, podpredsednca bistriškega društva
invalidov, je namen pedagoške akcije dati mladim priložnost, da z
literarno in likovno ustvarjalnostjo
vzpostavijo pozitiven odnos za kakovostno sožitje z invalidi. Na šoli
so gostili tri invalidne osebe: Dragico Sušanj, Darinko Brlek in Francija Peroviča, ki so jim predstavili
drugačno življenje, ki pa je kljub
invalidnosti bogato in izpolnjeno.
Skupaj so spoznavali komuniciranje
z znakovnim jezikom in Braillovo
pisavo ter si ogledali, kako se lahko
riše z usti.
Vzpostavljanje mostu sožitja med
mladimi in invalidi je tudi ena izmed
vrednot
vzgojno-izobraževalnega
procesa na OŠ Pregarje, kjer se,
kot je poudarila ravnateljica Manica Renko, trudijo vzgajati učence
v duhu solidarnosti in sprejemanja
drugačnosti. To so učenci s svojimi
izvirnimi nastopi na prireditvi tudi
potrdili.

Bistriško društvo invalidov je tovrstno akcijo pripravilo že četrtič
zapored. Prvič so jo pripravili v sodelovanju z OŠ Dragotina Ketteja, nato
z OŠ Podgora Kuteževo in OŠ Knežak.
V sklopu aktivnosti ob praznovanju
40-letnice zveze delovnih invalidov
pa so se učenci vseh štirih šol vključili tudi v natečaj, na katerem sta bili
risbi učencev iz OŠ Pregarje in OŠ
Kuteževo tudi nagrajeni in sta skupaj
z drugimi likovnimi in pisnimi izdelki
objavljeni v biltenu zveze.
Številne zbrane na prireditvi, na
kateri so poleg učencev nastopile

tudi članice pevske skupine Društva kmečkih žena, nagovorili še:
predsednik Društva invalidov Ilirska Bistrica Anton Gombač, predsednica medobčinskega društva
invalidov Sežana Valerija Macarol,
predstavnica Zveze delovnih invalidov Slovenije Mojca Fon, predsednik KS Pregarje Alojz Bubnič in
župan Anton Šenkinc, ki je ob tem
poudaril, da se občina trudi olajšati
življenje invalidnim osebam, zato
je že poskrbela za vgradnjo dvigala
v zdravstvenem domu in gimnaziji,
kmalu pa bo na voljo tudi dvigalo v
knjižnici. III

Center vseživljenjskega učenja notranjsko-kraške regije KRASNO je
pod okriljem Ljudske univerze Postojna nastal v letošnjem letu in bo
potekal do 31. decembra 2013.
Dejavnost centra omogoča razširjeno delovanje svetovanja in informiranja, samostojnega učenja in
vseh vrst učenja z informacijsko-komunikacijsko podporo za odrasle in
mladino, s poudarkom na neformalnem učenju. Namenjen je vsem prebivalcem notranjsko-kraške regije, ki
se želijo dodatno izobraževati, usposabljati in ki iščejo nasvete s področja izobraževanja, usposabljanja,
zaposlovanja ipd.

Poleg Svetovalnega središča zajema
še Točke vseživljenjskega učenja,
Borzo znanja in Univerzo za tretje življenjsko obdobje. Točke vseživljenjskega učenja so prostori, v katerih
so učna mesta, ki so opremljena z
različno učno tehnologijo (z računalniki, multimedijskimi pripomočki).
Z Ljudsko univerzo Il. Bistrica kot
partnerjem imamo Točko vseživljenjskega učenja v OŠ Antona Žnideršiča vsako sredo od 16.00 do
18.30.
Po potrebi udeležencem svetuje
mentor z oblikovanjem učnega programa, glede na predznanje in želje

zanje najprimernejšega. Udeležencem v središčih pa nudimo tudi informacije in pomoč pri uporabi učne
tehnologije. Točka je namenjena
vsem, ki želijo pridobiti znanje ali
pa le-tega utrditi in nadgraditi s pomočjo različnega gradiva ali multimedijskih programov za samostojno
učenje, in je brezplačno. V sklopu
Točke vseživljenjskega učenja bodo
potekale tudi brezplačne delavnice.
Vse informacije o točki dobite po
telefonu ali elektronski pošti: Romana (05) 71 450 22, stikssvetomoskpaz@guest.arnes.si. Kmalu pa
boste o Centru izvedeli več na spletni strani www.cvzu-krasno.si. III
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TOČKA VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

19

PRAZNIČNI SEJEM NA OŠ KNEŽAK
Na Osnovni šoli Toneta Tomšiča
Knežak smo 4. decembra 2008 priredili praznični sejem. Učenci so v
telovadnici postavili stojnice in jo
tako spremenili v praznični trg. Z
okrasitvijo in glasbo pa smo pričarali praznično vzdušje.
Učenci in otroci iz vrtca so na stojnicah ponudili najrazličnejše izdelke,
ki so nastali pod njihovimi spretnimi
prsti. Izdelke so izdelovali na tehniških dnevih, pri urah likovne vzgoje
in na popoldanski delavnici skupaj
s starši. Piškote in drugo pecivo so
učenci v dnevih pred sejmom pekli
tudi v novi učilnici za gospodinjski
pouk. Kar nekaj izdelkov so prispevali stari starši.
Na stojnicah so tako ponujali voščilnice, ikebane, venčke, okrasne
blazine, novoletne okraske, svečke,
darilne vrečke, piškote, palačinke in
še veliko zanimivega. Cene so bile
večinoma simbolične ali pa niso bile
določene in je vsak dal, kolikor je
hotel, kar pa ne pomeni, da v izdelavo izdelkov ni bilo vloženega veliko
truda. Zanimanje za izdelke je bilo

veliko in nekateri so zelo hitro pošli.
Dogajanje na trgu je ob 17.40 uri
popestril Otroški pevski zbor pod
vodstvom Vanje Delost. Za smeh in
dobro voljo pa je poskrbela klovnesa
Eva Škofič Maurer. Točko je izvedla v
sodelovanju s starši, učitelji in učenci.

Za zaključek je otrokom podarila takšen sneg, ki se nikoli ne stopi, ki ga
doma posadiš in potem raste in raste.
Prireditve se je udeležilo veliko obiskovalcev. Vzdušje pa je bilo prijetno
sproščeno in praznično. Vodja prireditve je bila Maja Sedej, mentorica
šolskega parlamenta. III OŠ Knežak

V PRIČAKOVANJU praznikov NA OŠ PREGARJE

šolstvo in šport

12. decembra smo učenci in učiteljice OŠ Pregarje pripravili božičnonovoletni sejem, kjer smo staršem
in domačinom predstavili svoje
likovne izdelke na temo prednovoletnega časa. Obiskovalci so izdelke
lahko tudi kupili.
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Sejem smo zaključili s pohodom
na bližnji hrib Karlovec. Kljub peklenskemu mrazu in burji so se obiskovalci udeležili pohoda v lepem
številu. Tik pod vrhom smo se ogreli
s toplim čajem, ki je poživil naše premražene ude.
Praznični december smo na naši šoli
popestrili še z božično-novoletno
uro pravljic 16. in 17. decembra. K
uri pravljic so bili vabljeni vsi otroci
od enega leta naprej. Ob poslušanju
pravljic so spoznavali domišljijski
svet, izdelovali različne izdelke, primerne za ta čas, in veselo rajali ob
BISTRIŠKI ODMEVI JANUAR 2009

glasbi. Mlajši otroci so se razveselili
igrice Miklavžev ples, ki so jim jo
pripravili starejši otroci. Na predbo-

žični večer pa nas je obiskal tudi dedek Mraz. III Učenke novinarskega
krožka OŠ Pregarje

BAZAR NA OŠ DRAGOTINA KETTEJA
Drugi torek v mesecu decembru je
bil na OŠ Dragotina Ketteja v Ilirski Bistrici novoletni bazar. Svoje
izdelke so predstavili učenci 1. in
2. triletja. Le-ti so bili domiselno
narejeni iz različnih materialov (naravnih in odpadnih).
Našemu povabilu se je odzvalo veliko
učencev, staršev in drugih obiskovalcev. Vsem skupaj se zahvaljujemo za
obisk in prostovoljne prispevke.

V sredo, 24. decembra, pa je učence
obiskal dedek Mraz. Veselje otrok,
za katere je obisk dobrega moža
vsako leto prav poseben dogodek,
je bilo nepopisno. Dedku Mrazu in
njegovi spremljevalki Zimi so otroci
pod vodstvom svojih mentoric pripravili pester program, v katerem
so se predstavili s petjem, plesom in
igro. Sledilo je obdarovanje otrok in
voščilo za prihajajoče leto. III Kolektiv OŠ Dragotina Ketteja

MIKLAVŽEVANJE NA
DOLNJEM ZEMONU
KD Grad Dolnji Zemon je kot že nekaj let doslej tudi letos 6. decembra
pripravilo igrico za otroke in poskrbelo, da je otroke obiskal Miklavž.
Za prelepo vzdušje in trud, ki so ga
vložili v pripravo igrice in prihod
Miklavža, se jim vaščani najlepše
zahvaljujemo in jim želimo uspešno
delo tudi v naslednjem letu.

Med 30. in 31. januarjem 2009
bo na Gospodarskem razstavišču
v Ljubljani prvič odprl svoja vrata
največji vseslovenski dogodek o
izobraževanju, štipendiranju in zaposlovanju – Informativa 09. Na
dvodnevni prireditvi se bodo predstavili vsi, ki so pomembno vpeti v
verigo izobraževanja.
Na enem mestu se bodo predstavili
programi vseh domačih in tudi tujih
srednjih, višjih, visokih šol, fakultet
in univerz, štipenditorji in zaposlovalci, programi državnih institucij,
založniki, mediji, študentske, dijaške, nevladne in druge organizacije,
ponudniki didaktičnih pripomočkov,

zavarovalnice, veleposlaništva. Mladim bodo na voljo informacije o vseh
vprašanjih, povezanih z izobraževanjem, kot so: kakšne so možnosti v
različnih izobraževalnih programih,
kako do štipendije, kje bivati v času
šolanja, kako do (prve) zaposlitve,
kakšno je stanje na trgu dela in še
mnogo drugega. Namen prireditve
je ponuditi priložnost mladim iz vse
Slovenije, da 14 dni pred informativnimi dnevi pridobijo informacije
o izobraževalnih programih, ki so
jim na voljo.
Informativa pa ni namenjena le
učencem, dijakom in študentom, ki
so še v fazi izobraževanja, temveč

tudi njihovim staršem, učiteljem,
profesorjem, strokovnim delavcem
ter vsem, ki se želijo izobraževati,
širiti svoja znanja in pridobiti nove
veščine, kot so na primer znanje tujih jezikov, izpopolnjevanje na različnih področjih idr. Na Informativi bo
mogoče izvedeti veliko o možnostih
študija v Sloveniji in tujih državah,
učenci, dijaki in študenti iz najbolj
oddaljenih krajev pa bodo imeli
možnost spoznati prednosti, ki jih
imajo pri izobraževanju in zaposlovanju v domači regiji ali drugod po
Sloveniji.
Več o sami prireditvi si lahko ogledate na spletni strani www.informativa.si. Vstop je prost! III
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Informativni dan o izobraževanju in zaposlovanju
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DAN ODPRTIH VRAT NA BISTRIŠKI GIMNAZIJI
Dan odprtih vrat je priložnost, ko
devetošolcem, ki se vpisujejo v
srednjo šolo, dijaki in profesorji
predstavimo svojo šolo. Letos smo
na bistriški gimnaziji pripravili prvi
dan odprtih vrat, katerega se ga je
udeležilo lepo število bodočih srednješolcev.
Šolarje je najprej ogovorila vodja
dislociranih oddelkov, profesorica
Bojana Rosina Simonič, ki je predstavila gimnazijski program. Nekaj
dijakov je pripravilo krajšo popestritev, obiskovalci pa so dobili tudi
vsak svoj izvod šolskega časopisa
(NE)UMNOSTI. Za tem so si bodoči
gimnazijci po skupinah ogledali
šolo in prisostvovali nekaj uram
pouka.

stavitev novega programa tehnik
računalništva, ki ga bo Šolski center
Postojna začel izvajati na bistriški gimnaziji v šolskem letu 2009/2010.

Nekateri so se preselili v računalniško učilnico, kjer so poslušali pred-

Naj iskrivost pisanih decembrskih
luči polepša drobne trenutke časa,

naj čarobnost zimske narave zasenči
črne misli.
Naj bo leto 2009 radodarno z zdravjem, ljubeznijo, srečo in uspehi vam
želimo profesorji in dijaki bistriške
gimnazije. III Eva Logar

USPEŠNI na tekmovanju MLADINA IN GORE
V novembru se je skupina učencev
iz OŠ Toneta Tomšiča Knežak, ki so
jo sestavljali Ana Sedmak, Erik Keš,
Darja Šenkinc in Dominik Bevčič,
pod imenom Kneška fronta, udeležila 20. regijskega tekmovanja Mladina in gore, ki je potekalo na OŠ
Dušana Bordona v Kopru.

šolstvo in šport

V soboto zjutraj smo se z avtobusom odpeljali proti Kopru. Bili smo
dobre volje in polni poguma ter pripravljeni na nov izziv. Na šoli so nas
lepo sprejeli. Po krajšem kulturnem
programu smo se poslovili od svojih
mentorjev ter se odpravili na pisanje
testov iz planinskih tem.
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Bili smo zelo nestrpni, vendar se je
ta nestrpnost kaj kmalu prelevila v
mero zdravega adrenalina in s skupnimi moči smo odpisali test. Po
končanem testu nas je čakala malica. Planili smo na hrano, saj smo
pri reševanju porabili veliko kalorij.
Po odmoru smo šli na krajši izlet na
bližnji hrib, kjer smo imeli čudovit
razgled na celoten Koper. Kmalu je
nastopil odločilni trenutek, ki smo
ga vsi čakali. Čeprav smo se dobro
BISTRIŠKI ODMEVI JANUAR 2009

Učenci OŠ Knežak na tekmovanju Mladina in gore

pripravili na tekmovanje, smo bili
vseeno zelo nestrpni. Ko pa je ostalo
neimenovano le še zadnje ime ekipe,
ki gre na državno tekmovanje, smo
zaslišali ime naše ekipe in izvedeli,
da smo skupaj s skupino iz Podnanosa dosegli 1. mesto. Od navdušenja smo začeli skakati v zrak. Bili smo
utrujeni, ampak presrečni.

Ob tem gre velika zahvala našim
mentorjem Domnu Strletu, Martinu Novaku, Andreju Baroviču in
Davidu Valenčiču iz Planinskega
društva Snežnik Ilirska Bistrica, saj
so z nami imeli veliko potrpljenja in
nas odlično pripravili na tekmovanje. Nestrpno pričakujemo državno
tekmovanje, ki bo januarja 2009 v
Podnanosu. III Ana Sedmak

GRADINA NAVDUŠILA ŠTEVILNO OBČINSTVO
Prireditev ob 5. obletnici folklorne
skupine Gradina »Gremo po kolač«
je v soboto, 6. decembra, v dvorano
Doma na Vidmu privabila toliko
obiskovalcev, da za vse v dvorani
ni bilo prostora. Folklorno društvo
Gradina je skupaj z gosti priredilo
izjemen večer, splet ljudskega plesa
in petja, ki je presenetil in navdušil
marsikaterega obiskovalca.
Pred petimi leti je nekaj ljubiteljev
petja in plesa osnovalo folklorno
skupino, ki je počasi, a vztrajno orala
ledino na tem področju. Ker nihče
od članov skupine takrat ni imel
pravega znanja, sta članici Barbara
Jenko in Marija Pia Mizgur odšli
na tečaj v Ljubljano, kjer sta osvojili
prva znanja iz folklore in jih prenesli
na ostale plesalke, plesalci pa so se
jim pridružili pozneje. Skupina se je
srečevala s pomanjkanjem plesalcev, vendar so vztrajali in pridružili
so se jim nove plesalke in končno
tudi plesalci.
Prva oblačila so plesalke poiskale
kar v skrinjah svojih babic, nato pa
so si same sešile preproste noše. Koreografijo nastopov in vodstvo skupine je prevzela Marija Pia Mizgur,
ki je skupino vodila do letošnjega
februarja. Plesalke so dobile tudi
nove obleke, ki predstavljajo bistriške noše iz 19. stoletja po stanovih
(od točajke do mestne gospe). Skreiral jih je Romeo Volk, sešila pa jih
je Suzana Janežič iz Dobropolj. Z zagnanostjo posameznih članov in ob

finančni podpori občine je Gradina
postajala vse bolj priljubljena tako
doma kot na gostovanjih.
V letošnjem letu je vodenje in koreografijo skupine, v kateri trenutno
pleše devet parov, prevzel Antun Jeger. Pod njegovim vodstvom so pripravili splet plesov in pesmi »Gremo
po kolač«, s katerimi so prikazali star
ženitveni običaj na Bistriškem, ko
so ob poroki fantje odšli k dekletu
po kolač in ga zapili v gostilni. Na
jubilejni prireditvi pa so za domače
občinstvo pripravili tudi posebno
presenečenje – prvič so se predstavili v novih istrsko-tržaških nošah, ki
jih je brezplačno sešila članica skupine Milka Delost. V novih pisanih
oblekah so odplesali in odpeli dva
sklopa plesov in pesmi, ki prikazujejo
svatovske običaje slovenske Istre.

Da pa se za bodočnost folklore na
Bistriškem očitno ni treba bati, sta
dokazali dve otroški folklorni skupini
– otroci iz OŠ Antona Žnideršiča in
KD Tuščak z Bača. Prvi so se predstavili s spletom plesov »Babičin kruh«,
drugi pa so s plesom in petjem uprizorili star običaj – tepeškanje. Kot
gosta sta na prireditvi, ki jo je povezoval Franc Gombač, nastopila še
Folklorna skupina Brkini in ansambel Biseri.
Med številnimi obiskovalci in gosti je
med drugim Gradini čestital župan
Anton Šenkinc, ki je ob tem dejal, da
ga je skupina prijetno presenetila z
novo vsebino in vidnim napredkom.
Izrazil je željo, da bi vztrajali še naprej
in ponosno zastopali bogato kulturno
dediščino našega območja tako doma
kot tudi izven naše občine. III

ZAHVALA OB 5. OBLETNICI FD GRADINA
Istočasno in v isti meri naj se zahvalim vsem vam, ki ste prišli na koncert
ter vsem neverujočim potrdili že vedeno – da smo tudi mi vsi skupaj
najprej narod kulturno željnih in razgledanih ljudi, da se znamo združiti,
dobiti in se skupaj zabavati. Prisrčna
hvala vsem, ki ste se odzvali povabilom ... Prav neverjetno je, kako ste
se izkazali in nam s tako udeležbo in
predvsem z zadovoljstvom ter spodbudnimi besedami ob koncu druženja obenem vlili novih moči, še večjo
željo po delovanju društva v dobro

vseh nas ter pogum za organizacijo
podobnih dogodkov. Dokazali ste
tudi, da je medgeneracijsko sodelovanje v občini mogoče. Ves trud, ki je
bil vložen, se je v trenutku pogleda
na polno dvorano ZADOVOLJNIH
ljudi poplačal v polni meri in več.
Ob tej priložnosti vam želimo:
Veliko sreče in lepih sanj, naj vam
prinese božični dan in novo leto naj
zaživi, radosti polno, brez solz in
skrbi. III FD Gradina
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Najtopleje se zahvaljujemo vsem, ki
ste na kakršenkoli način pomagali
pri izvedbi našega koncerta. Naj bo
to finančna ali najmanjša neznatna
pomoč v ozadju odra. Še posebej se
želimo zahvaliti NAŠIM DRUŽINAM,
STARŠEM in SORODNIKOM, ki nas
v največji možni meri podpirate pri
vseh naših projektih, PODJETJEM ter
POSAMEZNIKOM, ki so se odrekli
svojim honorarjem ter pripomogli k
temu, da je koncert ob naši 5. obletnici delovanja tako lepo uspel.
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BORIS PAHOR PRITEGNIL IN NAVDUŠIL BISTRIČANE
Obisk pisatelja Borisa Pahorja je
v knjižnico Makse Samsa privabil
številne obiskovalce, ki so ob tej
priložnosti lahko kupili tudi njegov
trenutno najbolj iskan roman Nekropola.
Petindevetdesetletni slovenski pisatelj Boris Pahor, ki živi in ustvarja v
Trstu, je za roman Nekropola prejel
ugledno nagrado Premio Napoli za
najboljši tuji roman v Italiji. Roman
je kmalu po izidu v italijanščini postal uspešnica, ki se je več tednov
uvrščala na vrh lestvice najbolje
prodajanih knjig, zaradi česar so jo
morali že mesec dni po izidu dvakrat
ponatisniti. Roman je prvič izšel že
pred leti, a takrat v Sloveniji ni požel
zanimanja.
Šele po uspehih Nekropole širom Italije, zaradi česar ga vabijo v različne
oddaje, šole itd., je tudi v Sloveniji
postal popularen. Kot je povedala
direktorica knjižnice Damijana Hrabar, ki je pozdravila gosta, je bil Pahor ravno na dan njegovega obiska
v bistriški knjižnici razglašen za ime
leta po izboru poslušalcev Vala 202.
V zanimivem in na trenutke duhovitem pogovoru, ki ga je vodil Alek-

S pisateljem Borisom pahorjem (levo) se je pogovarjal Aleksander Ternovec

sander Ternovec, je Pahor obudil
nekatere mladostne spomine, predvsem na čas fašizma, obenem pa je
bil kritičen do slovenske države oz.
matice in njenega, po njegovem
mnenju ignorantskega odnosa do Slvencev v Italiji. »Nisem nacionalist,
imam pa narodno zavest,« je nekajkrat poudaril Pahor in ost uperil na
Slovence, ki jim po njegovem mnenju manjkata zavest in ponos.
Dokaz, da je bil že pred 72 leti zaveden Slovenec, je tudi vpisna knjiga
planinskega doma na Sviščakih iz
leta 1936, v kateri sta med obisko-

valci 29. decembra vpisana tudi sošolca Boris Pahor in Štefan Cek iz
Hrušice. »V tej knjigi je vpisanih 120
planincev, skoraj vsi med njimi pa so
se v rubriki narodnost opredelili za
italijansko, čeprav so bili Slovenci.
Edina sta se kot Slovenca vpisala Š.
Cek in B. Pahor,« je povedal Danijel
Cek, ki je Pahorju ob tej priložnosti
izročil fksimile vpisne knjige.
Večer, ki so ga organizirali Knjižnica
Makse Samsa, Društvo za krajevno
zgodovino in kulturo in območna izpostava JSKD, so s petjem popestrili
Hrušiški fanti. III

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA SOLINE

kultura

Stene gostilne Štirna v Knežaku, ki
je postala stalni razstavni prostor
članov Foto kluba Sušec, v decembru krasijo zanimive fotografije Katje Ceglar z naslovom Soline.
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Avtorica razstave in članica foto
kluba Katja Ceglar iz Ilirske Bistrice
je za svojo prvo samostojno razstavo
izbrala 27 barvnih fotografij, posnetih v sečoveljskih solinah, na katerih
prevladuje motiv ptice. Ceglarjeva,
ki se s fotografiranjem profesionalno
ukvarja šest let, zelo rada zahaja v
soline, saj se tam, kot pravi, sprosti.
Tam že pet let poskuša v fotografski
objektiv ujeti predvsem ptice, kar
pa je lahko tudi izjemno težko in naporno. »Včasih je potrebno tudi več
ur čakanja in vztrajanja, da se ptice,
ki so zelo plahe, navadijo na tvojo
prisotnost in se jim lahko približaš,«
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pojasnjuje Ceglarjeva, ki jo prav zato
fotografiranje ptic tudi tako privlači.
Katja Ceglar je kot fotografinja nekaj
časa delala za Notranjske novice, še
vedno pa sodeluje s Primorskimi no-

vicami, njene fotografije, med katerimi prevladujejo predvsem portreti
otrok in motivi iz narave, pa so bile
objavljene tudi v reviji Popotnik, ki
jo izdaja znanstveno-izobraževalna
organizacija National Geographic. III

KONCERT DUET IN SOLO V SAKRALNI GLASBI
V soboto, 13. decembra, smo v
Ilirski Bistrici prisluhnili duetom
in solom v sakralni glasbi. Tovrstni
koncerti so prava redkost na naših
glasbenih prizoriščih in do zadnjega
kotička napolnjena cerkev sv. Jurija
je dokaz, da gre v bodoče tudi tej
glasbeni zvrsti posvečati več pozornosti. Številno občinstvo pa je tudi
dokaz priljubljenosti in kakovosti
glasbenih ustvarjalcev, ki so nam
pričarali ta večer. Mladi glasbeniki,
mezzosopranistka Janja Konestabo,
tenorist Miran Žitko in Damjana
Kinkela (orgelska spremljava), so
dodobra ogreli dlani in srca številne
publike.

Dolga leta je bila članica Mešanega
komornega zbora RTV Slovenija
v Ljubljani, trenutno pa je članica
zbora SNG Opera in balet Ljubljana.
Prvič se je kot solistka predstavila v
Mozartovi Čarobni piščali, kot glavni
akter se je predstavila tudi v vlogi
Dide v Purcellovi operi Dido in Enej,
pred kratkim pa še v vlogi Marcelline
v Mozartovi Figarovi svatbi.
Miran Žitko prihaja iz Postojne in je
diplomirani operni solist; prepeval
je v številnih operetnih predstavah
po Sloveniji in v zamejstvu. Med
drugim je sodeloval z Orkestrom
slovenske policije in Orkestrom slovenske vojske ter z Mednarodnim
mladinskim orkestrom na novoletni
turneji po Avstriji, Hrvaški in Sloveniji. Bil je zaposlen kot prvi tenorist v
Slovenskem komornem zboru v Lju-

Na koncertu v cerkvi sv Jurija so se predstavili (z leve): tenorist Miran Žitko,
mezzosopranistka Janja Konestabo in Damjana Kinkela na orglah

bljani, s komornim zborom Ave pa
je sodeloval na turneji po Ameriki.
Veliko se posveča izpopolnjevanju
pevske tehnike, kar uspešno posreduje tudi na mlajše učence solopetja. Nedavno tega pa je izdal svojo
zgoščenko s samospevi Miroslava
Vilharja.
Damjana Kinkela, ki je odlično skrbela za orgelsko spremljavo, je diplomirala na Akademiji za glasbo,
smer Cerkvena glasba, trenutno pa
je tik pred drugo diplomo na smeri
Glasbena pedagogika. V Ljubljani je
bila članica zborov Consorcium musicum, komornega pevskega zbora
in akademskega pevskega zbora.
Zdaj je učiteljica glasbenega pouka
na OŠ Dragotina Ketteja v Ilirski Bistrici in osnovni šoli v Podgradu, kjer
vodi tudi otroške in mladinske pevske zbore. Vodila je tudi ŽPS Resa in
otroški cerkveni zbor Zvonček, vrsto
let pa že vodi Cerkveni mešani pevski zbor Zvon.
Glasba so zvoki, ki so povezani med
seboj v harmonično in urejeno celoto. Čim boljša je harmonija znotraj glasbe, tem višje nas ta glasba
lahko povzdigne in tem globlje je
njeno sporočilo. In sporočilo koncerta v bistriški cerkvi je bilo globoko, primerno prazničnemu času,
v katerem smo. Zlasti je bilo to ču-

titi ob izvedbi Bellinijevega »Angela
miru« (Angiol di pace). Poleg tega
smo v prvem delu koncerta slišali
še Beethownovo »O sanctissima«,
pa skladbe Vivaldija, Gruderja, Sattnerja, Francka, Shelleya, Duranteja
in Bizetov »Agnus dei«.
V zaključku prekrasnega večera, ki
ga je organizirala bistriška Območna
izpostava JSKD, za tovrstne koncerte
nadvse primerne prostorske pogoje
pa odstopila Župnija Ilirska Bistrica,
smo slišali še štiri različne izvedbe
»Ave Marije« (Mozart, Vodopivec,
Saint-Saens in Marschner). III Igor
Štemberger

OPRAVIČILO
V prejšnji (7.) številki Bistriških
odmevov nam je pri objavi POSVETILA ob izidu pesniške zbirke
Danice Pardo zagodel tiskarski
škrat. Po pomoti se je zabrisalo
ime avtorja posvetila, to je gospod PAVEL.
Avtorju se za napako iskreno
opravičujemo.
Uredništvo
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Mezzosopranistka Janja Konestabo
prihaja iz Ilirske Bistrice, kjer je zaposlena na Glasbeni šoli kot profesorica petja. Srednjo Glasbeno šolo,
smer petje, je končala v Mariboru,
kjer je bila vsa leta študija članica
zbora SNG Opera in balet Maribor, s
katerim še sodeluje. Novembra leta
2000, se je predstavila občinstvu na
koncertu Mladi solisti ob spremljavi
Simfoničnega orkestra Mariborske
filharmonije. Študij petja na Akademiji za glasbo v Ljubljani je zaključila
leta 2007 pri prof. Alenki Dernač Bunta. Svoj diplomski koncert je izvajala v Slovenski filharmoniji, pred
tem pa je imela celovečerni koncert
v Frančiškanski cerkvi v Ljubljani in v
Domu na Vidmu v Ilirski Bistrici.
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STOPINJA ZA STOPINJO …
... pa smo prišli do nove številke
zbornika Literarnega društva Ilirska
Bistrica. Predstavili smo jo konec
novembra v knjižnici Makse Samsa.
Naj malce osvetlim pot, po kateri
smo stopali snovalci.
Gradivo za tokratno izdajo se je zbiralo kar dolgo časa, če pomislimo,
da je zadnja številka, 14–15, izšla oktobra 2005. Razpis za prispevke smo
morali objaviti kar nekajkrat, podaljševali smo rok za oddajo. Sicer pa ta
težava spremlja naš zbornik že vse
od prve številke. Razmišljam o vzrokih za to že kar kronično obotavljivost piscev. Verjetno jih je več: strah
pred izpostavljanjem ... (pre)velika
samokritičnost ... mogoče tudi ležernost, tako značilna za Bistričane
nasploh. Kakorkoli že, upam, da
nam bo naslednjo številko uspelo
izdati leta 2010. Drugo leto, 2009,
pa bomo obhajali 30. obletnico obstoja društva in nameravamo izdati
izbor prispevkov iz vseh dosedanjih
številk Stopinj, tako da bo nastal jubilejni almanah.

kultura

Stopinje prinašajo prispevke 36 avtorjev, med katerimi je nekaj že dolgoletnih sodelavcev tega glasila, kar nekaj
imen pa je tudi novih. Njihov krog
presega občinske meje, kar je že tradicija. Tradicionalna je tudi zvrstnost
prispevkov – poezija, proza, zapisi
(intervju, potopis ipd.). Novo je, da
so objavljeni po avtorskem konceptu,
kar je povezano s (samo)predstavitvijo in fotografijo avtorjev. Zbornik
je oblikoval bistriški arhitekt Marjan
Krebelj; celostranske fotografije so
nastale v gimnazijskem studiu, saj
je Marjan tudi mentor fotografskega
krožka na bistriški gimnaziji.
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Urednica in lektorica za prozo, Anja
Pirih, ocenjuje ta del prispevkov kot
zrele in slogovno v glavnem dokaj izpiljene pripovedi; tematsko so večinoma vezane na življenjske izkušnje
samih avtorjev, bodisi da gre za pogled v preteklost ali za zapis doživetij iz današnjega časa. Prevladujejo
kratke pripovedi. Urednica poezije,
Patricija Dodič, je povedala, da je
bila glavno merilo za izbor pesmi
srčnost pesniških izpovedi. Svojo
oblikovalsko izkušnjo je predstavil
tudi Marjan Krebelj: »Vse, od belih
BISTRIŠKI ODMEVI JANUAR 2009

platnic do razporeda fotografij, je
skrbno izbrano. Kljub zelo različni
vsebini prispevkov je tako nastalo
homogeno, všečno in kakovostno
delo, ki ga bodo bralci z zadovoljstvom vzeli v roke.«
Branje v tokratnih Stopinjah bo tako
ne le sproščujoče, razmišljujoče, začudujoče, ampak bo omogočalo tudi

neke vrste srečanje s pisci. Upamo,
da bodo Stopinje našle pot do bistriških bralcev, saj ni veliko slovenskih
mest, ki se lahko pohvalijo s tovrstno
publikacijo.
Zbornik lahko dobite v knjižnici Makse Samsa, v knjigarni Kakež ali pa
pri predsednici društva. III Helena
Pirih Rosa

CeMP Zvon ODPEL ŠE ENO LETO
Četrt stoletja obstoja smo v šolskem
letu 2007/08 obeležili s sklopom treh
koncertov. Na njih smo pod strokovnim vodstvom zborovodje Damjane
Kinkela in orgelsko spremljavo Nives
Pirih z izbranimi pevskimi programi
predstavili raznolikost, zahtevnost
in lepoto cerkvenega petja, ki nam,
pevcem, pomeni tudi poseben način
praznovanja. Vrhunec je bila prav
gotovo slavnostna polnočna maša v
cerkvi sv. Petra.
10. januarja bomo izvedli že tradicionalni božični koncert v cerkvi sv.
Jurija. Prisrčno povabljeni.
Da zapete note izzvenijo kar najbolj
točno in občuteno ter da jih lahko
pred poslušalci predstavimo tudi na
slavnostnih koncertih, kjer se nam
običajno pridružijo tudi gosti, gre
velika zahvala našim zvestim sponzorjem. V zahvalo se bomo tudi v

novem letu z najboljšimi močmi trudili izpolniti njihova pričakovanja. Še
enkrat se želimo zahvaliti vsem, ki
so kakorkoli pripomogli pri praznovanju 25-letnice obstoja: Aleksander
Božič, Podraga, Avto Martinčič, d. o. o.,
Banka Koper, Il. Bistrica, Cvetličarna Polona, Dom starejših občanov Il. Bistrica,
Gostilna pizzerija Škorpion, Grill Danilo,
Igor Maljevac, Ikos, d. o. o., Jože Dekleva, Smrje, JSKD Il. Bistrica, Kovačič
Stojan, s. p., Mesarstvo Puc, Občina Il.
Bistrica, Okrepčevalnica Trnovo, Okrepčevalnica Zemonska Vaga, Pivka perutninarstvo, d. d., Pizzerija Kudra, Planet
MI3, Simon Skok, s. p., Suma inženiring,
d. o. o., Teles, d. o. o., Tiskarna Mljač iz
Divače, TS Jaksetič, d. o. o., Zorka Iskra,
s. p., Železnina, Anton Šenkinc, Župnija
Il. Bistrica.
Vesele praznike in veliko izpolnjenih
načrtov v letu 2009 vam želi CMePZ
Zvon. III Martina in Tjaša

Kalina med Slovenci v Madridu
V času med 27. novembrom in 1.
decembrom je Ženska pevska skupina Kalina, ki deluje v okviru KŠD
Koseze, gostovala v španski prestolnici Madrid. Članice te zasedbe
so se tja odpravile na povabilo slovenskega veleposlanika v Španiji,
gospoda Petra Reberca, in njegove
soproge gospe Marte Reberc, sicer
nekdanje zborovodkinje te pevske
skupine. Omeniti velja, da slovensko veleposlaništvo v Madridu poleg Španije pokriva tudi Andoro,
Alžirijo in Kubo.
Madrid je glavno in največje mesto Španije. Leži na obširni ravnini
sredi države na preko 600 metrov
nadmorske višine in je s tem tudi
najvišje ležeče evropsko glavno mesto. Madrid šteje okoli 4 milijone
prebivalcev, širše mestno območje
pa kar 7 milijonov in je s tem tudi
eno najgosteje poseljenih predelov
našega kontinenta. Mesto je začelo nastajati precej pozno, šele v
9. stoletju, od 16. stoletja dalje pa
je prestolnica Španije, prej je bil to
Toledo. Na štiridnevnem gostovanju
po Madridu je bilo poleg vseh madridskih znamenitosti, med katerimi
velja izpostaviti muzej Prado in muzej sodobne umetnosti Reina Sofia,

dovolj časa tudi za ogled 70 km oddaljenega Toleda.
Poleg ogleda vseh madridskih znamenitosti je bil del obiska namenjen
petju. Ženska pevska skupina Kalina
je tudi ta del svojega gostovanja
v Španiji opravila več kot odlično.
Osrednji nastop je bil v rezidenci
slovenskega veleposlanika v Madridu na sprejemu naših tam živečih rojakov in njihovih družin. Take
sprejeme prirejajo enkrat letno. Na
njih se sreča kakih 70 madridskih

Slovencev. Nekateri med njimi so
tam stalno živeči, drugi pa so tam le
na začasnem delu ali pa na študiju.
Vsekakor je slovenska pesem iz ust
koseških pevk pod taktirko Janje
Konestabo naletela na navdušenje in bučen aplavz. Na prizorišče
so stopile trikrat in prav vsakič so s
svojo pesmijo ganile navzoče. Pevke
Ženske pevske skupine Kalina so še
enkrat dokazale, da zmorejo nalogo
zastopanja naše občine opraviti častno tudi daleč izven občinskih in državnih meja. III Igor Štemberger

Med 28. in 30. novembrom smo
člani društva Ahec gostovali v češki
prestolnici Praga. Razlog obiska je
bil nastop MePZ na desetem jubilejnem mednarodnem adventnem
festivalu. Na polurnem koncertu v
znani cerkvi Sv. Mikulaše smo skupaj
s še dvema zboroma prepevali adventne, Marijine in božične pesmi.
Vzdušje je bilo svečano in praznično,
saj je bilo za vse sodelujoče to mednarodno druženje že samo po sebi
nekaj vznesenega.
Naše društvo je v desetletnem delovanju organiziralo kar nekaj izletov
po Sloveniji, Italiji in Avstriji, letos pa
smo potovali na Češko, kjer smo izlet
popestrili z nastopom. Predsednica
društva Majda Ferlež, zborovodja
in odbor društva so poskrbeli, da so

vse priprave, ki jih je zahtevala organizacija izleta, potekale v najlepšem
redu. Številni sponzorji so pomagali,
da so bili stroški potovanja znosnejši
in da ni zmanjkalo zalog hrane, prizadevne članice društva pa so jih
dopolnile s številnimi mesnimi in
sladkimi dobrotami. Ob tej priložnosti se jim iskreno zahvaljujem.

stvu. Igrajo predvsem za lastno zabavo, če pa zabava njihovo igranje
še koga, je to tisto h čemur stremijo.
Ko so v Pragi v hotelu ušle iz vajeti
njihove ustvarjalne strasti in so se
njihovemu petju in igranju pridružili
številni pevci iz Pule, Mengša in Italije, je vljudno ustavil konje hotelski
uslužbenec.

Smeha in dobre volje nam zlepa ni
zmanjkalo. Vso pot tja in nazaj smo
se tako ali drugače zabavali, da pa
je bilo vse skupaj še bolj zabavno, je
poskrbela tudi harmonika. V Pragi
so bili namreč tudi jasenski Kergelci,
skupina nekoliko manj mladih možakov, ki z igranjem na izvirne ljudske instrumente pestri marsikatere
osebne jubileje, pogumno pa se je
že predstavila tudi širšemu občin-

Nekaj pogledov na Prago smo si privoščili kar iz avtobusa, sicer pa nam
je bil omogočen ogled nekaterih
znamenitosti z vodičem. Povsod je
bilo zaznati predbožični utrip. Na ta
izlet nas bodo še dolgo spominjala
darila in diploma, ki smo jih dobili
od organizatorjev izleta in lepi spomini, ki sicer s časom bledijo, a zlepa
ne zbledijo. III Magda Logar, društvo Ahec
BISTRIŠKI ODMEVI JANUAR 2009
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SODOBNO DVIGALO ZA BISTRIŠKi VDC
V začetku decembra so predstavniki Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve, skupaj s predstavniki proizvajalca, v uporabo predali
sodobno opremljeno dvigalo za
potrebe varovancev Varstveno delovnega centra (VDC) Koper v stanovanjskem bloku na Rozmanovi
ulici v Ilirski Bistrici.
Prostore v zadnji etaži omenjenega
stanovanjskega bloka je ministrstvo
za delo pridobilo od ministrstva za
obrambo in jih uredilo za potrebe
institucionalnega varstva varovancev bistriškega VDC. Ministrstvo je
dvigalo skupaj z obnovljenimi 180
kvadratnimi metri bivanjskih površin, kjer je 12 mest za varovance
VDC s posebnimi potrebami, v uporabo predalo že lani, vendar pa, kot
je pojasnila direktorica VDC Koper
Andreja Jurca, takrat niso imeli potreb za bivanje varovancev, zato so
se odločili za nadgradnjo dvigala, ki
jo je izvajalec del, podjetje Otis iz Trzina, opravil brezplačno.
Investicija v sodobno opremljeno
dvigalo v vrednosti 68.000 evrov se
je po besedah Toma Brezovarja,
vodje službe za investicije na ministrstvu za delo, gotovo izplačala, saj

Predstavnika ministrstva za delo in proizvajalca dvigala sta po testiranju
direktorici VDC Koper Andreji Jurca v uporabo predala sodobno dvigalo

je sedaj dvigalo opremljeno z vsemi
varovali, ki zagotavljajo popolno varnost invalidov. Kot je povedal Davor
Okrožnik, direktor prodaje in montaže pri proizvajalcu dvigal Otis, je
to trenutno najsodobnejše dvigalo,
ki ga lahko dobimo. »Vgradili smo
dodatne komponente, ki še zvišujejo

raven varnosti, poleg alarma dvigalo
vsebuje še modul za avtomatsko
evakuacijo v primeru izpada električnega toka in pa tudi t. i. GSM-modul,
ki se v primeru aktivacije poveže s
centralo, ta pa se nemudoma odzove
na klic,« je najsodobnejše funkcije
varnega dvigala opisal Okrožnik. III

SOC IALNO V ARSTV O IN zdravje

DOnACIJA DOHODNINE RDEČEMU KRIŽU
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Spoštovani!
Po uredbi vlade Republike Slovenije
imate možnost v napovedi dohodnine za preteklo leto nameniti en
del, oziroma do 0,5 % za donacije
humanitarnim organizacijam in drugim nepridobitnim organizacijam.
To je del vaše že obračunane dohodnine in bo v primeru, če ga ne
boste namenili nikomur, pripadal
državnemu proračunu.
Vi pa se lahko do 31. decembra
2008 odločite, komu boste ta denar namenili.
Kaj morate narediti?
Izpolniti obrazec: Zahteva za namenitev dohodnine za donacije.
Vpisali boste naš naziv: OBMOČNO
BISTRIŠKI ODMEVI JANUAR 2009

ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA ILIRSKA BISTRICA in davčno številko:
584 105 54.
Kje ga dobite?
Na spletni strani: www.durs.gov.si ali
na izpostavi Davčnega urada v Ilirski
Bistrici, na Vojkovem drevoredu 14.
Komu oddate obrazec?
Na izpostavi Davčnega urada v Ilirski
Bistrici, na Vojkovem drevoredu 14,
ali ga pošljete po pošti.
Za kaj boste prispevali?
- Za boljše pogoje in za spodbujanje
ter promocijo krvodajalstva, za zadostne količine varne in vsem dostopne krvi.
- Za lajšanje vsakdanjih stisk ljudi, ki
so potisnjeni na rob preživetja.

- Za boljše življenje invalidnih otrok in
odraslih, ki jim pomagamo pri nakupu dragih medicinskih pripomočkov in opreme.
- Za nepozabna doživetja socialno
ogroženih otrok in starejših, ki jim
omogočamo zdraviliška letovanja.
- Za spodbujanje medgeneracijskega
sodelovanja in bolj kakovostno življenje starejših, ki jim pripravljamo
družabna srečanja, ustanavljamo
skupine za samopomoč in jih obiskujemo ter obdarujemo.

Zahvaljujemo se vam, če boste vložili zahtevo in namenili del vaše
dohodnine za Rdeči križ Ilirska
Bistrica.
Območni odbor OZ Rdečega križa
Ilirska Bistrica

praznično v bistriškem vrtcu
Praznično darilo za otroke

V bistriškem vrtcu so staršem ponudili sodelovanje pri pripravi gledališke predstave za otroke. K dejavnosti
se je prijavilo deset pogumnih staršev, ki so se skupaj s strokovnimi
delavkami vrtca odločili, da z uprizoritvijo zgodbice »Zajčkova hišica«
presenetijo otroke v prazničnih decembrskih dneh. Od oktobra dalje
so v popoldanskih in večernih urah
vadili svoje vloge in pripravljali kostume. Strokovne delavke vrtca so
jim pomagale s svojimi nasveti ter
poskrbele za sceno in glasbeno spremljavo. 19. decembra je bilo vse nared, da se gledališka skupina staršev
in strokovnih delavk vrtca predstavi
radovednemu otroškemu občinstvu.

Izjemno navdušenje otrok, ki so za
živalskimi kostumi prepoznali svoje
starše, ter žareče oči ostalih otrok,
ki so uživali v predstavi, je nedvomno poplačalo ves trud in čas, ki so
ga starši vložili v predstavo. III Suzi
Avsec

Čebelice na Miklavževem
koncertu

Čarobni december pri ribicah

Otroški pevski zbor iz bistriškega
vrtca je 5. decembra nastopil na
Miklavževem koncertu. Svoj nastop
so začeli kot prvi, saj so bili med nastopajočimi najmlajši. Zapeli so tri
pesmice, in sicer Svetega Miklavža,
Pesem nagajivko in njim najljubšega
Cigančka. Za klavirsko spremljavo je
poskrbela Maja Porta. Za povabilo
se zahvaljujemo Klubu harmonika iz
Ilirske Bistrice. III Erika Iskra Tomažič

naši mladi in najmlajši

V vrtcu pri OŠ Antona Žnideršiča smo
si v skupini Ribice (otroci v starosti
2–3 leta) čarobno vzdušje pričarali s
praznično okrasitvijo igralnice. Otroci
so pomagali pri izdelavi okraskov in
novoletnih voščilnic. Skupaj s starši
smo preživeli prijetno popoldansko
urico, v kateri smo marsikaj počeli.
Na začetku skupaj prebrali pravljico
in zapeli pesmico. Nato smo starše
presenetili s kratkim filmom o njihovih otrocih v vrtcu. Po ogledu filma
je vsak starš skupaj z otrokom izdelal
okvir za fotografijo. Ogledali smo si
tudi dve predstavi. Osnovnošolci so
nam zaigrali Zverinice iz Rezije, starši
otrok pa Zajčkovo hišico. Otroke pa
je z darili razveselil dedek Mraz. III
Vzgojiteljici Vesna in Mirjam
BISTRIŠKI ODMEVI JANUAR 2009
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želi
vsem učencem, staršem, učiteljem,
sodelavcem in lokalni skupnosti
obilo dobre sreče v prihajajočem letu.

Spoštovani zavarovanci in poslovni partnerji
Zavarovalnice Triglav, d.d. OE Postojna.
Zahvaljujemo se vam za zaupanje in sodelovanje
v tem letu. Želimo, da vam praznični dnevi
prinesejo veliko lepih trenutkov, v letu 2009 pa
vam voščimo obilo sreče, zdravja in poslovnih
uspehov.

Dragi planinci, prijatelji, društveni sodelavci!
V letu 2009 vam voščim veliko lepega in srečno
doživetega v gorah! Vesela bom, če bomo še naprej
razvijali napredne planinske ideje, da bomo predani
društvenemu planinskemu prostovoljstvu in vsak po
močeh širili planinska sporočila med stare znance,
sodelavce, sosede, prijatelje in privabljali nove k
skupnim nepozabnim doživetjem v naravi.
Predsednica PD Snežnik Ilirska Bistrica
Darinka Dekleva
KULTURNO DRUŠTVO PODGRAD

OBMOČNO ZDRUŽENJE BORCEV
ZA VREDNOTE NOB ILIRSKA BISTRICA
želi vsem svojim članom, prijateljem, privržencem in ljudem,
ki pošteno mislijo, vesele praznike in srečno, zdravo
in uspehov polno novo leto 2009!

Ko zadnji list na koledarju odtrgan je, prihaja čas,
ko novo leto, mlado leto v mestno krajevno skupnost
se na saneh pripelje.

želi donatorjem in svojim članom
obilo sreče v prihajajočem letu 2009!

Naj v letu 2009 vse ovire postanejo premostljive,
vse kar je bilo predaleč dosegljivo,
vse kar je bilo nemogoče možno,
vse, česar nismo imeli, pa naj ostane v duhu upanja,
vztrajnosti in poguma.
Vesele praznike in srečno novo leto!

Kulturno društvo Bistrške škuorke

Ker v vsakem letu se nam vedno mudi,
ustavimo se za trenutek vsaj za praznične dni.
Naj nam nikar ne zmanjka časa za srečanje in za pozdrav,
naj nam nikar ne zmanjka časa, za vedro pesem, svet sanjav.

Spoštovani!

V letu 2009 vsem krajanom želimo, naj prijateljstvo
ogreje nam dlani ter vse, kar je lepo, naj raste in cveti.

V novem letu 2009 vam želimo
veliko poguma, da bi pomagali,
obilo dobre volje, da bi podarili
in prijaznega nasmeha, ki bi ga vsak dan z nekom delili.

vaša Krajevna skupnost Ilirska Bistrica

Območni odbor OZ Rdečega križa Ilirska Bistrica
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Geslo 8. nagradne križanke pošljite na naslov: Bistriški odmevi, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, s pripisom »nagradna križanka«, najkasneje do 20. januarja 2009.
Med prispelimi pravilnimi rešitvami bomo izžrebali nagrajenca, ki bo prejel: SERVIS SMUČI v vrednosti 20 EUR, ki jo podarja VIDEOSPORT, servis smuči in koles, Prešernova 1, Ilirska Bistrica.
Geslo 7. nagradne križanke: DANILO. Na uredništvo je prispelo 72 pravilnih rešitev.
Nagrado VEČERJO ZA 2 OSEBI V GOSTIŠČU DANILO prejme IRENA BUBNIČ, Pregarje 7, 6243 Obrov.
BISTRIŠKI ODMEVI JANUAR 2009

razv edri lo

novoletna NAGRADNA KRIŽANKA
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Prireditve v JANUARJU 2009
KAJ

KJE

KDAJ

KDO

Božični koncert Cerkvenega mešanega pevskega zbora Zvon z gosti

Cerkev sv. Jurija, Ilirska
Bistrica

10. januar ob 18.00

PLANINSKI VEČER:
Predstavitev Mladinskih gorniških
taborov in predstavitev alpinistične
odprave v Andih

Dom na Vidmu, Ilirska
Bistrica

23.januar ob 19.00

PD Snežnik Ilirska Bistrica

Darinka Dekleva
darinka.dekleva@
gmail.com

Otvoritvena prireditev ob 32. mesecu Prem
kulture

25. januar ob 15.30

JSKD Ilirska Bistrica

05/711 00 90
Igor Štemberger

Regionalna likovna razstava JSKD
»Svetloba«,
Likovni ustvarjalci Primorske

grad Prem

25. januar ob 16.00

JSKD Ilirska Bistrica

05/711 00 90
Igor Štemberger

Gledališka predstava »Južić in Juća«,
avtor: Marijan Tomšič, izvedba: KD
Šavrini in anka Šavrinke«

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

31. januar ob 19.00

JSKD Ilirska Bistrica

05/711 00 90
Igor Štemberger

Ogled gradu Prem z muzejsko zbirko

Prem

ogled po dogovoru

TIC Ilirska Bistrica

05/71 01 384
Bojan Oblak

Ogled spominske sobe Dragotina
Ketteja

Prem

ogled po dogovoru

Oskrbnica Marija Dovgan

05/71 47 374
Marija Dovgan
05/71 01 384
Bojan Oblak

Ogled Hodnikovega mlina
Ilirska Bistrica

Ilirska Bistrica

031/682 220
Andrej Rolih

TIC Ilirska Bistrica
ogled po dogovoru

INFO

Turistično društvo Ilirska
Bistrica

05/71 45 280
Vojka Lenarčič

V koledarju prireditev lahko objavljate vsi brezplačno. Informacije za objavo nam morate sporočiti do 18. v mesecu za naslednji mesec.
Vabljeni k sodelovanju! Razvojni center Ilirska Bistrica

Ničesar ne vidimo priti,
a vemo in čutimo vsi:
Nekaj od nas odhaja
in drugo nam sega v dlani.

Oko naj se očesu nasmeji,
roka toplo seže naj v pozdrav,
beseda naj besedo obogati,
ljubezni, sreče, zdravja zaželi.

Naj Vam prihajajoče novo leto
odnese vse nakopičene skrbi in probleme
ter Vas napolni z lepimi občutki.

Naj vam bo v toplem zavetju praznikov prijetno,
v novem letu 2009 pa veliko izpolnjenih želja!

Vse dobro v letu 2009!
Lista neodvisnih občanov krajevnih skupnosti (LNOKS)
»S skupnimi močmi do različnih ciljev«

napovednik

»Nič ne naredi človeka bolj srečnega,
kot njegovo lastno prepričanje,
da je naredil najboljše, kar je zmogel…«
M. Pupin
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Zahvaljujemo se Vam za izkazano zaupanje
in želimo, da bi se izpolnile vse
v teh prazničnih dneh izrečene želje
o ZDRAVJU, sreči, veselju, razumevanju ….
Kolektiv Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica

BISTRIŠKI ODMEVI JANUAR 2009

sodelavke in sodelavci Upravne enote Ilirska Bistrica

V sebi imamo moč in človeške vrline,
s katerimi se medsebojno zbližujemo,
utrjujemo vezi in prijateljstva,
skrbimo za naravo in okolje,
prinašamo srečo sočloveku…
Vsak trenutek je lahko nov začetek,
zato ohranjajmo stare vrednote
in sprejemajmo nove izzive,
da obvladamo sivino vsakdanjika!
Lepe praznike, veliko smeha in srečnih trenutkov
v letu 2009 Vam želimo
Društvo »PIŠKOTEK« Knežak

