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Pred vami je junijska številka Bistriških odmevov, v kateri ponosno predstavljamo dobitnike občinskih priznanj. Po epidemiji koronavirusa so se na Občini Ilirska Bistrica odločili,
da podelitev priznanj izpeljejo v okrnjeni obliki, zato je bilo
tokratno prizorišče dogajanja pogostitveni prostor ob avli
Doma na Vidmu. Kako je bilo, si lahko podrobneje preberete
v prvi rubriki glasila.
Ilirsko Bistrico je obiskala šolska ministrica prof. dr. Simona
Kustec, ki je s predstavniki ravnateljev in ravnateljic razpravljala o izzivih šolanja v prihodnosti.
Planinski dom na Sviščakih je po učinkoviti energetski sanaciji bogatejši za moderno opremljena prenočišča, vsi otroci
pa se bodo lahko po novem kratkočasili na jasi ob planinskem domu, kjer nanje čakajo otroška igrala. Dve gugalnici
in tobogan sta prijetna popestritev za obiskovalce sveta pod
Snežnikom.
TIC Ilirska Bistrica se lahko pohvali z novo pridobitvijo –
izposojo električnih koles. Občanke in občani bomo kolesa
lahko najeli za pol dneva ali za cel dan in tako bomo uspešno
raziskali vse skrite kotičke v občini, ki so se nam prej zdeli
nedosegljivi zaradi slabše kondicije.
S poletjem je grad Prem znova zasijal v Poletni muzejski noči.
Kaj vse se je dogajalo in katera predstava vabi k ogledu letos,
si preberite v članku Aneje Rože iz Pokrajinskega muzeja Koper.
Vam nagajajo dihala, se soočate z alergijami ali kožnimi obolenji? Iščete naravno metodo, ki vam bo pomagala, da boste
lažje zadihali? Potem vas bo razveselila novica, da se lahko
odpravite v Škorpion na solno terapijo. Blagodejni učinki soli,
ki so jih poznali že stari Grki, so sedaj na dosegu roke. Naredite nekaj za svoje zdravje in vdihujte aerosol medicinske soli.
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Drage občanke in občani!
Uredništvo Bistriških odmevov vam želi brezskrbne počitnice.
Spočijte se in si naberite novih moči za vse zmage, ki so pred vami.
Ostanite zdravi!
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odgovorna urednica Bistriških odmevov
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Vaše prispevke za številko julij in avgust pričakujemo
najpozneje do 20. avgusta
na elektronski naslov: odmevi@ilirska-bistrica.si
Vsa reklamna sporočila, plakate in vabila na delavnice nam pošljite v wordovih dokumentih, da se lahko lektorsko pregledajo.
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SPREJEM PREJEMNIKOV
OBČINSKIH PRIZNANJ
V DOMU NA VIDMU

Vzgojiteljica Laura Novak že deset
let raziskuje vzgojne in izobraževalne
ter motivacijske prijeme, ki jih je prikazala v svojem avtorskem priročniku
Pika Nai, ki podpira bralno pismenost v
najširšem pomenu besede. Priročnik so
poleg praktikov pohvalili tudi na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo. Avtorica se je svojemu deležu od prodanih
izvodov odpovedala v prid učencem oz.
šolskemu skladu OŠ Dragotina Ketteja.
Laura Novak ima zlate roke in nadvse
dobrotljivo srce, kar so prepoznali tudi
bralci revije Naša žena/Ženska, ki so
jo z glasovanjem v okviru akcije Ljudje
odprtih rok izbrali za dobrega človeka leta
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2019. Vzgojno-izobraževalno delo Laure Novak bogati kulturno in družbeno
življenje najmlajših občanov in njihovih svojcev, občinsko priznanje pa ji bo
velika spodbuda za nadaljnje kreativno
ustvarjanje z najmlajšimi.
Član Balinarskega kluba Ilirska Bistrica
Martin Zdauc je v preteklosti nastopal za državno reprezentanco, a je kasneje zaradi poškodbe roke izgubil status državnega reprezentanta. Leta 2016
je postal član Balinarskega kluba Ilirska
Bistrica, ki že vrsto let uspešno nastopa
v prvi državni ligi. 16. 9. 2018 je v dresu
Balinarskega kluba Ilirska Bistrica osvojil

kar dva naslova državnega prvaka v Sežani, ko je v svoji disciplini hitrostnega
zbijanja le za dve točki zaostal za svetovnim rekordom, in 23. 9. 2018 na Krimu,
ko je postal državni prvak v bližanju in
zbijanju krogel. Balinarska zveza Slovenije ga je razglasila za balinarja leta
2018, leto kasneje pa je kot najboljši
igralec kluba dodal tudi svoj delež pri
osvojitvi Evropskega pokala C2 in naslova državnih prvakov v 1. državni ligi.
Martin Zdauc je z doseženimi uspehi v
veliki meri prispeval k prepoznavnosti
Balinarskega kluba Ilirska Bistrica na državni ravni in k promociji balinanja znotraj občine Ilirska Bistrica.
Bistričan Srečko Šestan je po poklicu univerzitetni diplomiran inženir
lesarstva, ki je na Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje zaposlen
že od leta 1996. Leta 2012 je bil imenovan za poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije. Srečko Šestan je sodeloval
pri vodenju zaščite in reševanja v vseh
večjih naravnih in drugih nesrečah, ki
so se zgodile v preteklem obdobju na
območju naše države. Ključno vlogo
je »odigral« februarja 2014, ko je bila
vsa država v ledenem oklepu. Takrat je
usklajeval delo tisočih gasilcev, vojakov
in prostovoljcev. Eno vidnejših vlog ima
tudi letos pri usklajevanju in izvajanju
ukrepov pri obvladovanju in zajezitvi
epidemije koronavirusa. Srečko Šestan
si za večletno požrtvovalno, strokovno
in uspešno delovanje na področju zaščite in reševanja ter glede na izkazan
prispevek k umiritvi in odpravi kriznih
razmer v zadnjem obdobju zasluži pri-
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Občina Ilirska Bistrica je letos prepoznala šest odličnih, ki so s svojo
strokovnostjo, delovanjem in vizijo prispevali k boljši prepoznavnosti občine Ilirska Bistrica na državnem nivoju. Plaketa Občine Ilirska
Bistrica za družbene dejavnosti je šla v roke vzgojiteljici Lauri Novak.
Plaketo Občine Ilirska Bistrica za področje športa je dobil balinar Martin
Zdauc. Spominske plakete Občine Ilirska Bistrica pa so prejeli: poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan, Foto atelje Maraž, Društvo
upokojencev Ilirska Bistrica in Osnovna šola Antona Žnideršiča, Organizacijska enota Ljudska univerza. Sprejem nagrajencev je ob upoštevanju ukrepov
ob koronavirusu potekal v ožjem krogu in s krajšim kulturnim programom.
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ga materiala o požigu vasi Lipa na Hrvaškem prejel posebno priznanje Občine Matulji in Združenja antifašističnih
borcev in antifašistov Liburnija Matulji,
po njegovi poti pa uspešno hodi tudi hči
Mateja, ki je leta 2014 prevzela vodenje
družinskega ateljeja.
Društvo upokojencev Ilirska
Bistrica že dobrih sedem desetletij
v naši občini deluje kot ena večjih humanitarnih organizacij, ki skrbi zlasti za
populacijo najstarejših. V društvu upokojencev s projektom Starejši za starejše
ugotavljajo, kakšen je položaj upokojencev, prostovoljci in prostovoljke pa osamljene posameznike redno obiskujejo,
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znanje za svoje požrtvovalno delo –
Spominsko plaketo Občine Ilirska Bistrica.
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Foto atelje Maraž deluje v Ilirski
Bistrici častitljivih 100 let. Maraževi so
leta 1920 prvi atelje uredili na območju
nekdanje tovarne Topol v bistriškem
Guranjem kraju, po devetih letih pa so
se preselili v novo zgrajeno družinsko
hišo s fotografskim ateljejem v Cankarjevi ulici 7. Foto atelje je na tej lokaciji
deloval do leta 2018. 4. aprila 2018 je
zaživel v novih in sodobnejših prostorih
v Rozmanovi ulici 11. Maraževi se v svoji stoletje dolgi zgodovini niso ukvarjali
zgolj s fotografijami ljudmi in svečanih
dogodkov v studiu, temveč so veliko
fotografij posneli tudi na terenu, zato je
njihov arhiv pravi zaklad bistriške zgodovine. Vsa družina Maraž je med 2.
svetovno vojno delala za partizane. Emilov oče Silvester in stric Dominik sta s
fotografskim objektivom beležila aktiv-

nosti partizanov, požige vasi in dogajanja na terenu. Foto atelje Maraž še vedno
hrani izjemno dragocen arhiv vseh v 2.
svetovni vojni požganih brkinskih vasi.
Emil Maraž je za ohranitev fotografske-

se z njimi družijo in jim nudijo pomoč
pri vsakodnevnih opravilih. Že več kot
35 let v okviru društva deluje Mešani
pevski zbor Avgust Šuligoj, kar 25 let
pa so izdajali društveno glasilo Jesenski
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predstavniki občinske uprave, nagrajencev in občinskih svetnikov. Predstavitev
nagrajencev je popestrila Anja Iskra,
uspešna učenka Glasbene šole Ilirska
Bistrica, ki je zaključila 6. razred flavte v
razredu profesorja Adnana Zubčevića, v
naslednjem šolskem letu pa bo dijakinja
1. letnika bistriške gimnazije.

gradili s tečaji tujih jezikov za odrasle in
otroke. V 90. letih je LU ob silovitem razvoju računalniške tehnologije izvajala
splošne in zahtevnejše računalniške tečaje ter nadgradila svojo ponudbo z novimi srednješolskimi programi elektrotehnik, ekonomski tehnik in trgovec. Po
letu 2000 je univerza pričela izvajati neformalne programe, kot so: svetovanje,
učna pomoč in središče za samostojno
učenje. LU je bila in je še vedno v službi
lokalnega okolja. Danes predstavlja sodobno andragoško-izobraževalno središče vseživljenjskega učenja, ki spodbuja
razvoj posameznikovega osebnega potenciala.
Občina Ilirska Bistrica se je po ublažitvi ukrepov, ki so veljali ob epidemiji
koronavirusa odločila za pripravo krajše slovesnosti za podelitev občinskih
priznanj, ki so bila letos podeljena v
sredo, 17. junija 2020, v ožjem krogu s

BISTRIŠKI ODMEVI – JUNIJ 2020

Občina Ilirska Bistrica praznuje občinski praznik 4. junija v spomin na hude
zločine, ki so se dogajali med 4. in 5. junijem 1942. leta. Takrat so se na območju reške doline in Brkinov naši predniki spopadli z italijansko okupatorsko
vojsko. Patrulja Brkinske čete je 4. junija
napadla italijansko vojaško posadko v
Merečah in se tako pogumno postavila
za svoje ideale. V znak maščevanja so
fašisti še istega dne požgali sedem vasi:
Kilovče, Ratečevo Brdo, Dolnjo in Gornjo Bitnjo, Mereče, Podstenje in Podstenjšek. Zgorele so 103 hiše od skupno
131 naseljenih. V Jerandovi ogradi pod
Kilovčami so ustrelili 28 talcev, okrog
400 prebivalcev pa izselili in razporedili
po raznih krajih v severni Italiji. V spomin na ta tragični dogodek vsako leto
Občina Ilirska Bistrica pripravi osrednjo slovesnost na predvečer praznika.
Ob grožnji s koronavirusom pa so se na
Občini Ilirska Bistrica odločili za skromnejši dogodek podelitve občinskih
priznanj in počastitve odličnjakov, ki so
prispevali k uspešnosti domače občine v
celotni državi.
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listi, ki je združevalo 100 članov. V društvu upokojencev skrbijo za zdravje in
krepitev telesa z balinanjem, pikadom,
streljanjem, igranjem šaha in namiznega tenisa ter reševanjem križank. Medsebojna srečanja in tekmovanja v vseh
naštetih panogah, udeležba na vseh
meddruštvenih turnirjih in športnih
igrah, organizacija športnih turnirjev in
iger primorskih DU so nekatere večje
prireditve, ki so se zvrstile v preteklih 70
letih. Z organizacijo popotovanj, izletov
in srečanj poskrbijo za dobro počutje in
spoznavanje novih krajev in obnavljanje
znanja o naši deželi ter sosednjih pokrajinah, saj želijo, da naši starostniki v sreči
in veselju živijo jesen svojega življenja.
Začetki organiziranega izobraževanja
odraslih v občini Ilirska Bistrica segajo
v leto 1960, ko je 23. aprila Občinski
ljudski odbor Ilirska Bistrica ustanovil
zavod Ljudska univerza Ilirska
Bistrica. V času množičnega zaposlovanja v industriji se je kazala potreba
po poklicnem usposabljanju delavcev v
kvalificirano delovno silo v obliki krajših izobraževanj in obiskov večernih
poklicnih šol. Z nastopom novih tehnologij se je pojavila potreba po programih
kemijski procesničar in strojni mizar, v
80. letih je bil odprt oddelek dvoletne
poklicne kemijske šole. Leta 1985 so se
odprli prvi oddelki osnovne šole za odrasle (od 6. razreda dalje), ki so jih nad-

5

PLAKETA OBČINE ILIRSKA BISTRICA ZA DRUŽBENE
DEJAVNOSTI

LAURA NOVAK
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Ko sem po sedmih letih končno dočakala in začela opravljati svoj poklic vzgojiteljice, sem imela za seboj že nekaj let
izkušenj kot mama. To, kar je veselilo
mene v mojih otroških letih, sem prenašala na sinova in moram priznati, da
sem se ob njiju tudi sama še veliko naučila. Ker sem se morala velikokrat znajti
z materialom za njuno ustvarjanje, je
postala reciklaža materialov koristen in
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brezplačen način, da
iz odpadnega materiala lahko nastane
nekaj domišljijskega,
praktičnega ali umetniškega in zadovolji potrebo
po ustvarjalni igri.
Tako sem že takoj na začetku
svoje poklicne poti vedela, da če želiš imeti nek red pri delu z otroki, naj bo
to vsaj ustvarjalen nered, ki pa mora biti
začinjen z nasmehom, plesom, petjem
ob kitari in električni klaviaturi ter dobro izbrano literaturo. Ob sicer vedno
iskrenem odnosu do otrok je to z moje
strani preverjen in preizkušen recept za
osvojitev otroških src, zato se lahko z
razlogom smejem in uživam v svojem
poslanstvu med ljudmi, ki ne znajo prizadeti. To so otroci v moji skupini, moji
bližini ali pa otroci na likovnih delavnicah oz. kjerkoli že so.
Nisem človek, ki bi se želel izpostavljati,
delam pa na takšnem delovnem mestu,
da se temu ne morem izogniti. Da sem
ena izmed letošnjih prejemnikov občinskega priznanja, je zame veliko presenečenje, saj o svojem delu na tak način
nisem nikoli razmišljala. Na to, kar sem
danes, so vplivali meni pomembni ljudje, ki bi se jim ob tej priložnosti rada
zahvalila.
Hvala mojemu pokojnemu očetu Pavlu
Zamarju-Zappi za prve korake v svet
umetnosti kakor tudi moji mami Majdi
Štembergar, ki me je učila v ljubezni do
knjig, ki so vplivale na moje razmišljanje o njihovi moči. Hvala možu Alojzu
za prijateljsko spodbudo, potrpljenje,
podporo in pomoč pri uresničevanju
mojih ustvarjalnih idej ter najinima
sinovoma Petru in Mateju za smisel življenja in navdih. Hvala vsem dobrim
ljudem, od katerih sem se učila in s katerimi sem dobrodelno sodelovala. Hvala
tudi vsem otrokom, ki sem jih spoznala

in so me sprejeli v svoj svet, kakor tudi
njihovim staršem, ki so mi jih zaupali
v varstvo. Posebej hvala generacijama
OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica,
letošnjim maturantom, ki so z mano soustvarjali Pikine igre, kakor tudi učencem 9. A razreda, ki so bili moji prvi in
najpomembnejši kritiki vseh 32 zgodbic
Pike Nai. Hvala mali ilustratorki Emi
Klari Eraković, ki je Piki Nai vdihnila
dušo. Velika hvala za sodelovanje, razumevanje in podporo zdaj že upokojeni
ravnateljici ge. Ester Juriševič, sedanji
ravnateljici Aleksandri Vadnjal in krasnim sodelavcem. Ponosna sem, da sem
del kolektiva OŠ Dragotina Ketteja, kjer
je vsakomur mar za vsakogar.
Zadnja zahvala velja komisiji za izbor
priznanj, svetnikom Občine Ilirska
Bistrica in njenemu županu, g. Emilu
Rojcu, ker ste v meni prepoznali osebo
vredno te časti. Občinsko priznanje prejemam kot dober smerokaz na nadaljnji
poklicni poti in priznanje vsem, ki smo s
Piko Nai skupaj naredili nekaj dobrega.
Ob tej priložnosti iskreno čestitam tudi
ostalim prejemnikom občinskih priznanj, ki s svojim delovanjem bogatijo
naš domači kraj.
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ZAHVALE OBČINSKIH NAGRAJENCEV
PLAKETA OBČINE ILIRSKA BISTRICA ZA PODROČJE ŠPORTA

Martin Zdauc, Balinarski
klub Ilirska Bistrica
Najlepša hvala Občini
Ilirska Bistrica, županu Emilu Rojcu in še
posebej Balinarskemu
klubu Ilirska Bistrica. Še
naprej se bom trudil, da
bomo dosegali čim boljše
rezultate. Čestitke vsem nagrajencem! Hvala!

SPOMINSKA PLAKETA OBČINE ILIRSKA BISTRICA

Hvala predlagateljem in hvala županu
Emilu Rojcu za izkazano zaupanje. Vse
to sem dosegel s podporo svoje družine.
Že 25 let se vozim v Ljubljano, a se vedno rad vračam domov v Ilirsko Bistrico in nikoli ne pozabim na domači kraj.
Doživel sem veliko hudih trenutkov, a
tudi ogromno lepih. Upam, da jih bo še
veliko. Hvala!
BISTRIŠKI ODMEVI – JUNIJ 2020
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Srečko Šestan, poveljnik
Civilne zaščite Republike
Slovenije
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SPOMINSKa PLAKETA OBČINE ILIRSKA BISTRICA

FOTO ATELJE MARAŽ
ter zabeležila premnoge trenutke in
portrete občanov,
ki so nam in nam še
vedno zaupajo.
Vesela sem, da lahko
prevzamem nagrado v
družbi očeta, ki je zaslužen, da lahko nadaljujem
tradicijo, in je ohranil bogat
arhiv naših prednikov ter ga še
nadgradil.
Predvsem sem hvaležna svojim zvestim strankam za zaupanje, občini Ilirska Bistrica pa se zahvaljujem za plaketo.
Vsi, ki smo danes tukaj na odru, smo si to zaslužili, saj vsak po svojih močeh in vsak
na svoj način prispevamo k boljši, lepši in bolj zdravi družbi ter ohranjamo lepe
spomine za rodove, ki prihajajo. Vsi vemo koliko truda in odrekanja je potrebnega
za delo, ki ga opravljaš s strastjo.
Iskrene čestitke vsem nagrajencem!
Hvala v imenu obeh.

OBČINSKA PRIZNANJA

Ponosna sem, da sem del družine Maraž,
ki je s fotografijo zabeležila in ohranila
spomin na kulturno dediščino, gospodarstvo in obrt občine Ilirska Bistrica,
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ZAHVALE OBČINSKIH NAGRAJENCEV
SPOMINSKA PLAKETA OBČINE ILIRSKA BISTRICA

Romana Morano, OŠ AŽ Ilirska
Bistrica, Organizacijska enota
Ljudska univerza Ilirska Bistrica
V imenu Organizacijske enote Ljudska
univerza in ravnateljice Osnovne šole
Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, ki se
današnjega sprejema žal ni mogla udeležiti, se Občini Ilirska Bistrica iskreno
zahvaljujem za prejeto plaketo. Zahvaljujem se za vso podporo in za posluh,
ki nam je v zadnjih letih delovanja omogočal, da smo dosegli vse zastavljene cilje. To je velik dosežek za izobraževanje
odraslih v Ilirski Bistrici. To priznanje
sprejemamo kot potrditev našega dose-

danjega dela in spodbudo za nadaljnje
širjenje vseživljenjskega učenja v naših
krajih. Še naprej bomo razvijali programe, ki bodo del posameznika in lokalne
skupnosti.

SPOMINSKA PLAKETA OBČINE ILIRSKA BISTRICA

Spoštovani gospod župan, svetniki in ostali prisotni!
Najprej bi se zahvalil
občini za to plaketo, ki je
priznanje za naše dolgoletno
delo in velika vzpodbuda za zadovoljevanje
potreb starejše generacije tudi v prihodnje. V naše društvo prihajajo tudi mlajši in ne le najstarejši, saj smo živahno društvo. Radi se
družimo in ukvarjamo s športom; radi hodimo na izlete in se imamo
vedno lepo. Koronavirus je zaustavil naše delovanje za par mesecev,
vendar upam, da bomo čim prej lahko nadaljevali z našimi običajnimi
aktivnostmi.
BISTRIŠKI ODMEVI – JUNIJ 2020

OBČINSKA PRIZNANJA

Jože Rolih, predsednik Društva
upokojencev Ilirska Bistrica
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ŠOLSKA MINISTRICA SIMONA KUSTEC
S PREDSTAVNIKI OSNOVNOŠOLSKIH
RAVNATELJEV OBISKALA BRKINE
Šolska ministrica zagotovila, da so na ministrstvu pripravljeni na vse možne
scenarije šolanja v jeseni, župan Emil Rojc pa je poudaril pomen manjših šol
za kraje v občini. Ravnateljice in ravnatelji iz celotne Slovenije so si ogledali
Partizansko bolnico Zalesje in grad Prem ter se prepustili kulinaričnim specialitetam Valentine Malečkar.

deželju
čisto nekaj drugega
kot v večjih šolah.
Človek bi rekel, da kombiniran pouk vodi v slabši uspeh učencev, a
temu ni tako. Učenci iz manjših šol dosegajo primerljive rezultate s svojimi sovrstniki
iz večjih šol. Stik med učiteljem in učencem
je bolj pristen in domač, zato upam, da
bodo takšne šole pri nas ostale.« Župan
Emil Rojc je bil posebej ganjen, ker je
ministrica Simona Kustec obiskala Pregarje, kjer je bil sam včasih zaposlen kot
učitelj: »Osnovna šola Rudija Mahniča

»V vsakem primeru vam zagotavljam, da
bo septembra izobraževanje teklo naprej.
V tem trenutku izpopolnjujemo modele, ki
smo jih predelali in smo ugotovili, da so izvedljivi. Govorimo o možnih oblikah organizacije dela, ki so odvisne od tega, kakšno
bo stanje zadnji teden v avgustu. Od tega,
da epidemije več ne bo, do tega, da bomo
vsi doma, ker ne bo varno, pripravljamo
pa se tudi na vmesno varianto,« je vstop
v šolsko leto 2020/2021 opisala prof.
dr. Simona Kustec in zbranim zagotovila, da bo med poletjem dobavljena vsa
potrebna dodatna oprema za izobraževanje na daljavo, ki zajema prenosne računalnike in internetne dostope.

Da se najboljša možna zgodba prihodnosti otrok piše v manjših podeželskih
šolah meni bistriški župan Emil Rojc, ki
pravi, da sta »vzdušje in sam pouk na po-

AKTUALNO

Poleg aktualne teme glede šolanja v času
koronavirusa pa je ministrica izpostavila
tudi svojo vizijo napredka šolstva: »Prizadevamo si za modernizacijo šolskega
prostora, želimo pa si, da delamo skupaj in
naredimo najboljšo možno zgodbo prihodnosti nas in naših otrok.«
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-Brkinca je ostala organizirana
na podoben način, kot je bila
v času mojega službovanja
v tej podeželski šoli v osrčju Brkinov. Iz izkušenj
vemo, da šola veliko
pomeni za manjši
kraj. Občino stane
sicer več, a se naložba
zagotovo obrestuje,
saj so šole izjemno
pomembne za naše
podeželje, ker predstavljajo središče kulturnega življenja in dihajo s
krajem,« je svoj nagovor o
pomembnosti izobraževalne
ustanove sklenil Rojc.

Združenje ravnateljic in ravnateljev
osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije si je pod vodstvom predsednika
združenja in ravnatelja na Osnovni šoli
Janka Modra v Dolu pri Ljubljani Gregorja Pečana za prizorišče 6. seje razširjenega republiškega odbora izbralo
gričevnato pokrajino, ujeto med dolino

reke Reke, Snežnikom in Čičarijo. Tokratno srečanje je organizirala vodja Republiškega odbora kraške podružnice in
ravnateljica Osnovne šole Rudija Mahniča -Brkinca Pregarje Mateja Maljevac.
Njeni kolegice in kolegi so si po prisrčnem nastopu vrtčevskih otrok ogledali
poslopje najmanjše osnovne šole v občini in šolsko telovadnico v vaškem domu,
kjer jih je čakala bogato obložena miza z
brkinskimi dobrotami.

Po okrepčilu so se odpravili na Ostrožno Brdo, kjer so si ogledali spominsko
sobo, nato pa so se pod vodstvom vodiča
Ivana Počkaja napotili proti rekunstruiranim objektom Partizanske bolnice
Zalesje. V kuhinji z domiselno izpeljanim dimnikom so izvedeli, kako je bila
domača hrana pomembna za uspešno
okrevanje ranjencev; v zemljanki pa so
si lahko ogledali, v kakšnih nemogočih
pogojih je operiral upravnik in komandant bolnice Zalesje ter zdravnik ruske
frontne kirurgije Magomed Gadžijev
Miša. Kot zadnjo postojanko Partizanske bolnice Zalesje pa so si obiskovalci v
Šmagurju ogledali še skrivališče s posteljami za ranjence.
Iz Zalesja so se šolniki iz cele države
odpeljali na grad Prem, kjer jih je pričakala aktualna kustosinja Pokrajinskega muzeja Koper Aneja Rože in jim
predstavila zgodovinski okvir najlepše
brkinske trdnjave. Po ogledu bistriškega
reprezentativnega spomenika kulturne
dediščine so se ravnateljice in ravnatelji
odpravili na Turistično kmetijo Ivankotovi, kjer sta se jim pridružila šolska ministrica Simona Kustec in bistriški župan
Emil Rojc. Po krajši seji in nagovoru
ministrice in župana so se vsi zbrani prepustili kulinaričnemu razvajanju in degustaciji domačih žganih pijač. Ob zaključku srečanja so polni vtisov sklenili,
da se na Bistriško zagotovo še vrnejo.
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AKTUALNO

Združenje ravnateljic in
ravnateljev si je za sejo
odbora izbralo Brkine
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SVIŠČAKI BOGATEJŠI ZA OTROŠKA
IGRALA IN MODERNA PRENOČIŠČA
Na trati blizu Planinskega doma Sviščaki najmlajše razveseljujejo otroška
igrala. Vsi gosti, ki bi radi daljši čas uživali v lepotah Snežniških gozdov, odslej lahko prenočijo v moderno urejenih sobah v mansardi doma.

ce Planinskega doma Sviščaki odločili za
donacijo nakupa in postavitve otroških
igral, ki bodo poskrbela za popestritev
otroške igre v objemu narave,« je investicijo družbe za gospodarjenje z gozdovi
v državni lasti
opisal vodja Gozdnega obrata Ilirska Bistrica pri Slovenskih državnih gozdovih Janez Logar.
Tobogan in dve gugalnici, ki krasijo
jaso, ki je v lastništvu Planinskega društva Snežnik Ilirska Bistrica, imajo certifikat skladnosti
za zunanja igrala. Za
investicijo v vre-

AKTUALNO

»Na Sviščake prihaja veliko mladih
družin z majhnimi otroki, zato smo želeli našo ponudbo dopolniti z vsebinami
za najmlajše. Za donacijo sem zaprosila
družbo Slovenski državni gozdovi, kjer so
mojo pobudo sprejeli in odobrili potrebna
sredstva,« je idejo o postavitvi otroških
igral predstavila oskrbnica doma na Sviščakih Jadranka Ćosić.
»Sviščaki so dobro obiskana turistična
točka v osrčju Snežniških gozdov, ki so
večinoma v lasti Republike Slovenije in z
njimi upravlja družba Slovenski državni
gozdovi. V okviru dobrega sodelovanja z
lokalno skupnostjo in krepitve vseh funkcij
gozda smo se na podlagi prošnje oskrbni-
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dnosti 1700 EUR so Slovenski
državni gozdovi, d. o. o., donirali 1500 EUR, oskrbnica
Jadranka Ćosić pa ostalo.

Planinski dom
na Sviščakih v
poletno sezono
z moderno
urejenimi
sobami

Po asfaltiranju še zadnjega dela ceste si
Sviščake kot ciljno destinacijo izbere
vse več rekreativnih kolesarjev in voznikov motornih koles. V septembru pa
bodo Sviščake preplavili tudi profesionalni kolesarji, ki se bodo udeležili državne dirke Vzpon Ilirska Bistrica – Sviščaki 2020 OCK-DP.

Naslednje leto Sviščake čaka
obnova gozdne učne poti
»V letu 2021 skupaj z »Zavodom za
gozdove Slovenije« načrtujemo obnovo
»Gozdne učne poti Sviščaki«, ki bo še
bolj popestrila ponudbo preživljanja prostega časa v naravi in predstavila vsesplošne družbenokoristne funkcije gozdov,« je
naslednji načrtovani projekt Slovenskih
državnih gozdov v občini z drugim največjim deležem državnih gozdov v državi napovedal Janez Logar, vodja Gozdnega obrata Ilirska Bistrica.

AKTUALNO

Planinski dom na Sviščakih, ki mnogim obiskovalcem predstavlja izhodiščno točko za pohod
na 1796 m visok Snežnik, je
v lanskem letu dobil novo preobleko. V okviru energetske sanacije stavbe, ki je zajemala menjavo strehe
in fasade, so v tem letu zaključili še ureditev štirih sob za nočitev v mansardi.
»Imamo 4 sobe, ki sprejmejo 14 gostov –
dve sobi za dve osebi, eno za tri osebe in
sobo s skupnimi ležišči. Poleg sob je kopalnica s tušem in toaletni prostor. S hodnika,
ki povezuje sobe, se odpira čudovit razgled
na jaso, zato je idealen za uživanje v prvi
jutranji kavici ob žvrgolenju ptic,«
je zadnje pridobitve Planinskega
doma na Sviščakih opisala oskrbnica Jadranka Čosić, ki opaža, da
se po epidemiji koronavirusa v
objem Snežniških gozdov vračajo domači gostje in slovenski
turisti. Gostje bodo lahko tudi
na tej lokaciji uveljavljali turistične bone in tako podprli domače turistične ponudnike.

BISTRIŠKI ODMEVI – JUNIJ 2020
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POKLON POGUMNIM,
KI SO DALI ŽIVLJENJE
ZA DOMOVINO
V sredo, 3. junija, se je delegacija Občine Ilirska Bistrica na čelu z
županom Emilom Rojcem in predstavniki zveze borcev znova poklonila spominu na žrtve v Kilovčah, na Ostrožnem Brdu in v Zalesju.

Občina Ilirska Bistrica praznuje občinski praznik v spomin na žrtve boja
za svobodo naših prednikov, ki so se 4.
junija 1942 na območju reške doline in
Brkinov spopadli z italijansko okupatorsko vojsko. Patrulja Brkinske čete je
4. junija napadla italijansko vojaško posadko v Merečah. V znak maščevanja so
fašisti še istega dne požgali 7 vasi: Kilovče, Ratečevo Brdo, Dolnjo in Gornjo Bitnjo, Mereče, Podstenje in Podstenjšek.
Pogorele so 103 hiše od skupno 131.
V Jerandovi ogradi pod Kilovčami so
ustrelili 28 talcev, okrog 400 prebivalcev
pa izselili in razporedili po raznih krajih
v severni Italiji. Na te tragične dogodke
tudi danes opominja napis na spomeniku padlim talcem pod Kilovčami, ki je
posvečen spominu »na strašen dan, ko
ste odšli od nas v temo po luč za novi
čas«.
Tragičen dogodek, ko so fašisti leta
1942 izlili svoj bes nad neoboroženim

prebivalstvom, je dan, ki ga v bistriški
občini obeležujemo s polaganjem vencev in počastitvijo spomina na umrle
na predvečer praznika. V letošnjem letu
se je komemoracija zaradi koronavirusa
izpeljala v ožjem krogu in brez kulturno-umetniškega programa. Župan Emil
Rojc je z občinsko delegacijo in pred-

AKTUALNO

KOPALNI AVTOBUS
V SIMONOV ZALIV
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Občina Ilirska Bistrica občanke in občane obvešča, da od 10.
julija 2020 dalje kopalni avtobus vozi v Simonov zaliv. Avtobus iz avtobusnega postajališča pri Domu na Vidmu odpelje vsak delovni dan ob 8.00, iz Simonovega zaliva pa se
vrača ob 17.30. Vozovnice lahko kupite v prostorih TIC-a v
Pavlovčevi galeriji eno uro pred odhodom.
Cene vozovnic (z DDV-jem), ki jih subvencionira Občina Ilirska Bistrica, so sledeče:

stavniki zveze borcev izrazil svoje globoko spoštovanje žrtvam v vaseh Kilovče in Ostrožno Brdo ter ob spomeniku
pri Partizanski bolnici Zalesje.
Hrabrim domačinom, ki so žrtvovali
svoja življenja, so se udeleženci skromne komemoracije poklonili s svečami,
venci in poklonom.

• otroci do 10 let: 0 EUR (brezplačno) enosmerna; 0 EUR
(brezplačno) povratna,
• otroci nad 10 let do vključno 16 let ter dijaki in študenti do
27. leta starosti: 4,00 EUR enosmerna; 6,00 EUR povratna,
• upokojenci: 4,00 EUR enosmerna; 6,00 EUR povratna,
• osebe, ki se ne uvrščajo v prejšnje kategorije: 6,00 EUR
enosmerna; 10,00 EUR povratna.
Minimalno število potnikov za jutranji odhod počitniškega
avtobusa je 10 potnikov. Maksimalno število potnikov za jutranji odhod ni opredeljeno.
Občanke in občane vljudno naprošamo, da nosijo maske, si
dosledno razkužujejo roke in zagotavljajo zadostno razdaljo
med potniki!
Ostanimo odgovorni, poskrbimo za svoje zdravje in spremljajmo aktualne objave v medijih!
BISTRIŠKI ODMEVI – JUNIJ 2020

DAN DRŽAVNOSTI V JASENU
Na proslavi ob dnevu državnosti v Jasenu je zbrane nagovoril poslanec
Državnega zbora Andrej Černigoj in poudaril, da smo Slovenci premagali okove totalitarizma in oblikovali državo, ki počiva na temeljih
demokracije, ter izpostavil pomen konstruktivnega sodelovanja. Že 18.
leto zapored so v »Društvu Ahec Jasen« poskrbeli za pester program, ki je
pritegnil lepo število obiskovalcev.

hujšo krizo, do katere je prišlo v sosednjih
državah in se odvija še marsikje po svetu.
Na tem mestu vas naprošam, naj bomo
preudarni. Zavarujmo sebe in s tem tudi
druge,« je pomen dobrega sodelovanja
tako na vladnem kot tudi občinskem nivoju izpostavil poslanec Andrej Černigoj, ki je ob zaključku nagovora pozval k
upoštevanju vseh ukrepov za vnovično
zajezitev koronavirusa.

Društvo Ahec Jasen in Krajevna skupnost Jasen, ki sta letos že 18. leto zapovrstjo uspešno organizirala proslavo
v počastitev dneva državnosti, sta tudi
letos poskrbela za pestro dogajanje. Po
tradicionalnem pohodu na hrib Ahec,
kjer vsako leto poteka sveta maša, so
Jasenci poskrbeli za pester kulturni
program. Zdravljico so zapeli Jasenski
pevci, Jan Kreševič in Tevž Boštjančič
sta občinstvo razveselila z igranjem na
harmoniko, Lara Gašperšič je navdušila
z violino, Maja in Neža Primc pa sta publiko pritegnili z recitacijo .
Za dobro voljo so poskrbeli Kerglci izpod Ahca, po uradnem programu, ki
ga je povezovala Anja Moran, pa so si
obiskovalci lahko ogledali fotografsko
razstavo Riharda Baše z naslovom Iz
zaprašene omare ter se prepustili druženju ob okusni hrani in pijači, za katero
sta poskrbela Ludvik Brnetič in njegov
nečak Marko.

AKTUALNO

»V 29. letih smo dodobra razvili državo
na vseh področjih. Premagali smo totalitarizem in izbrali demokracijo. Ob tem, ko
so nam drugi veliki svetovni narodi sporočali, naj ne sanjamo in naj bomo realisti ter nam obenem odrekali diplomatsko
priznanje, smo s svojo srčnostjo naredili
nemogoče mogoče. S tem smo postali enakovreden in enakopraven del mednarodne
skupnosti. Naša marljivost je Sloveniji
prinesla blaginjo in hiter vstop v Evropsko
unijo ter članstvo v Zvezi NATO po le 23
letih obstoja. Slovenski jezik je postal uradni jezik Evropske unije,« je dosežke Slovenk in Slovencev v svoji lastni državi izpostavil poslanec DZ Andrej Černigoj.
»Vse te vrline me navdajajo z navdihom,
da živim v veliki državi, ki je vedno, ko je
bilo potrebno stopiti skupaj, to tudi udejanila. Tako kot smo stopili skupaj ob veliki
gospodarski krizi leta 2008, strnili vrste
tudi proti nevidnemu sovražniku COVID-19. S hitrimi ukrepi vlade, parlamenta, župana in civilne zaščite smo preprečili
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IZPOSOJA ELEKTRIČNIH KOLES
NA TIC-u

Izposoja čelad se zaradi covid-19 ne izvaja, zato si mora vsak uporabnik s seboj
prinesti svojo čelado.
Crossmoby tim

V sklopu projekta Interreg V-A Italija-Slovenija 2014–2020, ki ga delno sofinancira Evropski sklad za regionalni
razvoj (ESSR), je od 1. 7. 2020 vzpostavljena izposoja električnih koles.
Na voljo je osem gorskih električnih koles različnih velikosti. Najemnina je krita iz projekta Crossmoby. Ob izposoji
kolesa se zaračunajo stroški vzdrževanja
5 EUR za poldnevno izposojo (4 ure) in
10 EUR za celodnevno izposojo. Kolesa
si lahko izposodite vsak dan v tednu od
8. do 18. ure na TIC-u – Ilirska Bistrica, Gregorčičeva cesta 2 – oziroma po
predhodni najavi na telefonsko številko
040 787 178.
Ob vsaki izposoji uporabnik dobi tudi
torbico s potrebnim orodjem za zamenjavo zračnice ob morebitni nezgodi.

AKTUALNO

KAKO LAHKO UNOVČITE
TURISTIČNI BON?
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Turistični bon lahko unovčite na lokaciji turističnega objekta z vašim identifikacijskim dokumentom. Oseba s stalnim prebivališčem v Sloveniji na dan
13. 3. 2020 bo lahko od 19. 6. do 31.
12. 2020 zelo enostavno unovčila bon
pri turističnih ponudnikih za nastanitve
v Sloveniji. Upravičencu bon pripada
avtomatično, in sicer kot dobroimetje,
ki ga vodi Finančna uprava v sistemu
eDavki. Bona upravičenec ne bo prejel
v fizični obliki.
Unovčil ga bo tako, da bo to povedal
receptorju turističnega objekta in sledil
njegovim nadaljnjim navodilom. Receptorju bo predložil svoj identifikacijski dokument in izpolnil kratek obrazec.
Obrazci bodo dostopni pri ponudniku

nastanitve oz. receptorju in na spletni
strani Finančne uprave RS.
Zgolj v primeru unovčitve bona po tretji
osebi (npr. dopustovanje otroka s starimi starši, sosedi, športnimi klubi itd.)
ali prenašanja bona med sorodniki (npr.
med starimi starši in vnuki) bo treba že
pred obiskom turističnega objekta
imeti s seboj podpisana pooblastila.
Obrazce najdete na zgornji povezavi.
Turistične bone bo mogoče unovčiti za
nastanitve ali nastanitve z zajtrkom in
niso izplačljivi! Ponudniki niso dolžni
sprejemati bonov, zato je priporočljivo,
da se upravičenci že pri rezervaciji letovanja pozanimajo o tem.
Bon se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pra-

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
Finančna uprava Republike
Slovenije
Finančni urad Postojna

vice iz javnih sredstev, prav tako se od
bona ne plača dohodnina.
Na spletni strani FURS so objavljena
pogosta vprašanja in odgovori ter praktični primeri uporabe turističnih bonov.
Za dodatna vprašanja smo vzpostavili
poseben klicni center na številki: 08
200 1005.
Uporabniki mobilne aplikacije eDavki
bodo prek nje obveščani o svojem turističnem bonu in bodo tam lahko spremljali tudi stanje njegove porabe. Vsem
svetujemo, da si namestite aplikacijo
eDavki.
Milenka Dekleva,
vodja Sektorja za davke
BISTRIŠKI ODMEVI – JUNIJ 2020

POLETNA MUZEJSKA NOČ
NA GRADU PREM
20. junija 2020 je na gradu Premu potekala »Poletna muzejska
noč« – največja promocijska akcija slovenskih muzejev, galerij in
drugih ustanov, ki izvajajo programe s področja kulturne dediščine.

Ob 18. uri je Aneja Rože, ki nadomešča začasno odsotno kustosinjo Matejo Kakež iz dislocirane enote Ilirska
Bistrica, Pokrajinskega muzeja Koper,
odprla fotografsko razstavo Soška fronta zgodovinarja Jakoba Marušiča. Razstava fotografij prikazuje italijansko in
avstro-ogrsko vojsko, ki sta se spopadli
med letoma 1915 in 1917 na južnem
delu zahodnega bojišča, soški fronti. Pri
bojevanju, zakloniščih in oskrbi sta jim
predstavljala svojevrsten izziv alpsko in
kraško naravno okolje – relief, vreme,
geološka sestava tal, pomanjkanje vode

na Krasu ipd. Včasih so naravne razmere zahtevale nadčloveške napore, kar
nazorno prikazuje fotografija italijanskih vojakov, ki dvigujejo top na enega
od alpskih položajev. Na fotografijah
je prikazano tudi orožje, značilno za 1.
svetovno vojno. Tako kot drugod je bil
tudi na soški fronti cilj nasprotujočih
sil čim hitreje poraziti nasprotnika, saj
je način bojevanja (t. i. pozicija vojna)
terjal velike izgube. Tako so v času vojne
uporabljali in še naprej razvijali orožje,
kot so: puške repetirke, mitraljezi, bojni
plini, granate. Izboljševali so topove in

začeli uporabljati letalstvo, drugod tudi
podmornice in tanke. V bojih od blizu
pa so uporabljali bajonete in buzdovane.
Dvanajst soških bitk je terjalo precej žrtev tako med vojaki kot tudi med ujetniki in podpornimi delavci. Posledice je
občutilo tudi civilno prebivalstvo. Nenazadnje je bila na gradu Prem nameščena avstro-ogrska vojska, samostan v
Trnovem pri Ilirski Bistrici pa je nudil
svoje prostore za vojaško bolnišnico.
V Ilirski Bistrici so bili nastanjeni tudi
begunci, ki so večinoma prihajali iz Galicije, nekaj jih je bilo tudi s Krasa in iz
Posočja.

Razstavi bosta na ogled do letošnje jeseni.
Vljudno vabljeni!
Aneja Rože,
Pokrajinski muzej Koper,
enota Ilirska Bistrica
Foto: Maja Uljan, TIC Ilirska Bistrica
BISTRIŠKI ODMEVI – JUNIJ 2020

AKTUALNO

Nato je sledila še otvoritev razstave o
hribovskem ljudstvu Li Su, ki je nastala
kot plod večkratnega potovanja Jakoba
Marušiča na Kitajsko. Ljudstvo Li Su
živi v hribovitem porečju reke Salwen
in je prepoznano kot ena od etničnih
skupin na Kitajskem. Prav zaradi statusa etnične manjšine omejitev na enega otroka zanje ni stopila v veljavo. Po
veroizpovedi so večinoma kristjani.
Ljudstvo Li Su živi tudi na Mjanmaru,
Tajskem in v Indiji. Razstavo je odprla
Marušičeva partnerka in oblikovalka
Mojca Celin, potem je prisotne nagovorila še direktorica Turistično-informacijskega centra Ilirska Bistrica gospa
Maja Uljan. Ob 21. uri je sledil voden
ogled gradu.
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TURIZEM V ILIRSKI BISTRICI
»Pojdimo tja, kjer še nismo bili. Ustavimo se tam, kjer smo se doslej le vozili
mimo. Doživimo, česar še nismo. Izberimo počitnice, oddih, izlet v Sloveniji.« S temi besedami Slovenska turistična organizacija nagovarja Slovence k
počitnikovanju doma.
Tudi v TIC-u Ilirska Bistrica se zavedamo, da je čas za turizem, ki sloni na zeleni, butični in varni ponudbi. Popotnike
želimo navdušiti nad čarobnostjo naše
narave in bogastvom kulturne dedišči-

kolesa si bo mogoče izposoditi oziroma
rezervirati vse dni v tednu med 8. in 18.
uro v TIC-u – med tednom v TIC-u
Dom na Vidmu, čez vikend pa v INFO
točki na Placu.

ta način želimo omogočiti večjo mobilnost obiskovalcev in jih spodbuditi, da
svoj postanek v Ilirski Bistrici podaljšajo
in pri nas ostanejo dlje.
V sled pestrejši ponudbi smo na gradu
Prem poleg klasičnega ogleda gradu
dodali nov inovativni turistični produkt. Odkrivanje grajske skrivnosti
prek namigov, zank in ugank vas popelje
po grajskih sobanah in na zanimiv način spodbudi, da se aktivno podate na
raziskovanje gradu. Igra je namenjena
tako posameznikom kot manjšim skupinam in predvsem družinam, ki želijo
na drugačen način doživeti grad Prem.
Poleg stalne razstave na gradu Prem pa
si obiskovalci lahko ogledajo gostujoči
razstavi o 1. svetovni vojni in kitajskem
ljudstvu Li Su avtorja Jakoba Marušiča.
Za obiskovalce smo na gradu Prem pripravili tudi grajska koncerta, ki se bosta odvila med poletjem. Prvi koncert
bo 25. julija v duhu Kettejeve poezije
v izvedbi Zdravka Plešeta, drugi pa 22.
avgusta, ko boste lahko uživali v keltski
glasbi.

AKTUALNO

Vsi, ki bi se radi sprehodili skozi grad
pod vodstvom grajskega vodiča, obveščamo, da se boste lahko v juliju in avgustu vsak petek in nedeljo ob 15. uri
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ne. V ta namen smo izdali nov turistični vodnik v štirih jezikovnih različicah
– slovenščini, angleščini, italijanščini
in nemščini. Obiskovalce nagovarja,
naj obiščejo Ilirsko Bistrici in vstopijo
v »Srce matere narave«. Vodnik je namenjen turistom, ki so že na destinaciji,
in jih preko tematskih sklopov vodi pri
raziskovanju naše občine. Za tiste bolj
aktivne in predvsem kolesarske navdušence smo v sodelovanju z RDO Zeleni
kras pripravili kolesarski karto območja, ki ga zajema Zeleni kras. Kolesarska
karta ponuja predloge kolesarskih poti,
njihove opise in težavnost posameznih
tras.
Letošnjo poletno sezono bomo zagotovo okronali z novo ponudbo. V okviru
projekta Intereg Crosmobi smo v sodelovanju z Občino Ilirska Bistrica nabavili 9 električnih koles, ki bodo z julijem
navduševala vse željne raziskovanja
destinacij na aktiven način. Električna

Upamo, da bo raziskovanje precej razgibane pokrajine z električnimi kolesi
veliko bolj zabavno predvsem pa dostopno širši množici obiskovalcev. Na

pridružili vodenemu ogledu po gradu
Prem. Vabljeni na raziskovanje.

Maja Uljan
BISTRIŠKI ODMEVI – JUNIJ 2020

»KETTE NAS
POVEZUJE«
NA GRADU PREM

Dragotin Kette je ilirskobistriški rojak,
ki je bil rojen 19. januarja 1876 na Premu. Umrl je 26. aprila 1899 v Ljubljani.
Med četverico modernih pesnikov je
bil najbolj samosvoj in svobodomiseln.
Njegov pesniški izraz seže globoko v
dušo posameznika in naroda. S svojo
poezijo je zaznamoval celotno slovensko kulturo – čas, v katerem je živel, pa
tudi današnji čas.
Kette nas povezuje je projekt štirih partnerjev, ki pesnikovo poezijo predstavlja
v sodobni glasbeni govorici različnim
generacijam prebivalstva, predvsem na
področju občin Ilirska Bistrica, Pivka
in Postojna. Koncert na gradu Prem bo
izveden v organizaciji enega izmed partnerjev, in sicer TIC-a Ilirska Bistrica.
Na koncertu bosta nastopila violinist
in vokalist Zdravko Pleše ter pianistka
Snježana Pleše Žagar, ki bosta celoten
večer posvetila Kettejevi poeziji. V projektu kot partnerji sodelujejo še: Glasbeno društvo Viola iz Postojne, Glasbena šola Postojna in Kragul, d. o. o., ki
vodi in upravlja Kavarno v Pivki.
Za koncert na gradu Prem je potrebna
predhodna rezervacija vstopnic, saj je
število sedežev omejeno. Za rezervacijo
vstopnic se oglasite osebno v TIC-u Ilirska Bistrica, TIC-u Prem, pokličite na
tel. številko 040 313 737 ali jim pišite na
e-naslov: info@tic-ilbistrica.si.
Vljudno vabljeni!
Projekt sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj
in tehnologijo ter Evropska unija iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj.
BISTRIŠKI ODMEVI – JUNIJ 2020

AKTUALNO

V sklopu projekta »Kette nas povezuje« bo 25. 7. 2020 ob 21.00 na gradu
Prem izveden celovečerni koncert, na
katerem bo predstavljena uglasbena poezija Dragotina Ketteja.
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BLAGODEJNI UČINKI SOLI ODSLEJ
TUDI NA BISTRIŠKEM
Solna terapija blagodejno vpliva na ljudi, ki se soočajo z boleznimi dihal, alergijami in kožnimi spremembami. Pozitivne učinke soli lahko Bistričanke in Bistričani po novem
preizkusimo kar v domači občini, saj se je v Rečici odprla Solna soba – Solni mlin. Da bi izvedeli kaj več, smo
se pogovorili z lastnico Majo Koritnik Jenko, ki nam je
prijazno razložila, kako poteka terapija in nam razkazala
nove svetle prostore, kjer se lahko v miru prepustimo magični moči soli, ki so jo prepoznali že stari Grki.

ODMEVI IZ NAŠIH KRAJEV

Kaj je solna soba?
Solna soba je soba, v kateri se izvaja solna terapija ali haloterapija. Medicinska
naprava halogenerator v prostor vpihava
mikronske delčke suhega solnega aerosola
čiste kamene soli, mi pa ga vdihavamo.
Uporabljamo izključno in samo medicinsko sol, ki je prečiščena in brez aditivov.
V sobi je atmosfera kontrolirana (velikost
delcev aerosola, koncentracija soli, temperatura, vlažnost). Velikost delcev aerosola
je komaj opazna in tako drobna kot cigaretni dim, tako da doseže vse kotičke našega dihalnega sistema. Soba je v celoti obdana z dvema tonama soli (strop, stene, tla).
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Komu je namenjena?
Priporočamo jo vsem, ki imajo težave z
alergijami, kožnimi obolenji, predvsem
pa vsem tistim, ki se spopadajo z respiratornimi težavami. Terapija okrepi imunski sistem, obnovi sluznico dihalnih poti,
močno vpliva tudi na delovanje limfnega
sistema, ki kožo hrani. Ugodno vpliva tudi
na sproščanje mišic, zato jo priporočamo

športnikom pred ali po treningu. Je 100 %
naravna in klinično preizkušena metoda,
zato ni starostne omejitve.
Kako ste se odločili za izvajanje solnih
terapij?
Za izdelavo oz. odprtje solne sobe sva se z
možem odločila predvsem zaradi najine
hčere, ki je imela težave z dihali in so ji obiski solnih sob zelo pomagali. Upamo, da
bomo z izvajanjem terapij pomagali tudi
drugim v naši okolici, predvsem otrokom,
saj je vožnja na terapije v oddaljene kraje
večkrat naporna.
Solna terapija ni novodobna domislica, ampak gre za metodo, ki so jo častili
že stari Grki, kajne?
Res je. Hipokrat je za lajšanje respiratornih težav priporočal parne inhalacije slane
vode. V srednjem veku so menihi bolnike
vozili v podzemne slane jame, kjer so vdihavali zrak.
Kako izvajate solno terapijo? Ste opravili tečaj?

Z možem sva opravila tečaj, kjer sva dobila vse potrebno znanje za delo s halogeneratorjem in za izvajanje same haloterapije.
Vašo solno sobo je prvi obiskal dvoletni
deček. Zakaj je solna terapija še posebej priporočljiva za otroke?
Naravni obrambni mehanizem respiratornega sistema ni popolnoma razvit do 9.
leta starosti. Otroci so nižji, zato tudi vdihavajo bolj onesnažen zrak, ki se nahaja
pri tleh. Vdihnejo tudi večkrat kot odrasli
in njihov filtrirni sistem ni dobro razvit v
primerjavi z odraslimi.
Naš prvi obiskovalec se je po seriji šestih
terapij počutil boljše. Ponoči je boljše spal;
lažje se je izkašljal in pihal nosek.
Se rezultat občuti že po enem ali je potrebnih več obiskov?
Učinek solne terapije se občuti že po prvi
terapiji, vendar je za optimalne dolgoročne
rezultate potrebna serija terapij. To je odvisno od posameznika in njegovega trenutnega zdravstvenega stanja. Na splošno bi
lahko rekli, da je potrebnih okoli 10 terapij
v roku od 48 do 72 ur.
Koliko časa traja ena terapija?
Terapija za otroke traja 30 minut, za
odrasle pa 60 minut. Na terapijo pridete
v čistih svetlih oblačilih, pri nas pa dobite stopalke za noge in kapice za enkratno
uporabo. Otroci se zelo radi igrajo z debelo plastjo soli, ki obdaja tla, zato imamo
zanje pripravljene razne igračke, ki jih po
vsaki terapiji razkužimo.
Našo solno sobo smo poimenovali Solni
mlin. Mlin tudi krasi solno sobo, v predprostoru pa obiskovalce pozdravi fototapeta izvira Sušca v vsej svoji lepoti. Pri
oblikovanju ambienta nismo pozabili, da
je mesto Ilirska Bistrica mesto mlinov, žag
in vode.
Katerim osebam odsvetujete obisk solne sobe?
Obisk solne sobe odsvetujemo nosečnicam;
če ste preboleli tuberkulozo ali jo še prebolevate; če imate vročino, rakava obolenja,
previsok krvni tlak (in ga ne kontrolirate
z zdravili), in če imate srčno popuščanje.
Lepo vabljeni v našo solno sobo – Solni
mlin! Z veseljem vas bomo posolili!
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ZLATOMAŠNIK ANTON LIČAN
VESEL NOVEGA ELEKTRIČNEGA
KOLESA
upravitelj v Gradinu in Topolovcu. Leta
1986 je prišel v Hrušico, kje je bil 20 let
župnik. Od tam je upravljal Golac in od
leta 1999 tudi Pregarje. Kot župnik na
Premu (od 2006) je upravljal tudi Pregarje in Suhorje. Od začetka leta 2018
pa kot duhovni pomočnik živi in dela na
Premu ter pomaga v Ilirski Bistrici in na
Suhorju. Spomnil se je pred mesecem
dni umrlega župnika Franca Razporja iz
Jelšan in ob tem povabil k molitvi za nove
duhovne poklice, saj je v dekaniji Ilirska
Bistrica 7 duhovnikov, od tega jih je pet,
starejših od 60 let.
Farani so mu v znak hvaležnosti za njegovo veliko ljubezen do duhovniškega
poklica poklonili košarico dobrot, ki ga
bo spominjala na kraje, kjer je opravljal
svoj poklic. V košari so bile: češnje iz
Vipavske doline, tolminski sir, jurčki kot
spomin na pivške gozdove, istrska salama in oljčno olje iz Gažona, brinjevec iz
Hrušice, na Prem pa ga bosta spominjala
vsakdanji kruh v obliki grozda in ekolo-

Olga Knez
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»Zlatomašnik, bod' pozdravljen,« so
pevci cerkvenega pevskega zbora v slavnostno okrašeni in napolnjeni cerkvi sv.
Helene na Premu, ki je poznana po freskah Toneta Kralja že iz leta 1921, zadnjo
junijsko nedeljo zapeli zlatomašniku Antonu Ličanu (roj. 1943 v Podgrajah), ki je
bil v duhovnika posvečen 28. junija 1970
na Sveti Gori. Skupaj z župnikoma Stankom Fajdigo in Radkom Valenčičem je
slavljenec zlato mašo daroval na Premu,
kjer je župnik že od leta 2006, zadnji dve
leti pa je duhovni pomočnik na Premu.
Maševal je v raznih krajih na Primorskem. Veliko otrok je krstil, jim nudil
zakrament sv. obhajila in birme, mnogo
mladih parov poročil, mrtve pa pospremil na zadnjo pot. V prvem letu duhovništva je bil najprej nedeljski kaplan v
Cerknem in nato v Knežaku ter Trnju. Za
dve leti se je preselil kot kaplan v Tolmin.
Leta 1973 ga je škof imenoval za župnika. Odšel je v slovensko Istro, kjer je bil
13 let župnik v Pregari ter hkrati župni

ška steklenica z izvirsko vodo iz domačega korita.
Župnik Ličan se je zelo razveselil novega
električnega kolesa italijanske znamke
Bottecchia, ki bo zamenjalo staro (navadno) kolo in s katerim bo lažje odšel na
delo v Ilirski Bistrico in na Suhorje. Darovali so mu ga premski farani. Po peti
zlati maši je duhovnik Ličan zbranim
podelil spominske podobice z motivom
sv. Nikolaja, marljive domače gospodinje
pa so vse zbrane pred cerkvijo postregle z
domačimi dobrotami, kjer niso manjkale
izvrstne sladice. Z velikim veseljem so se
ob zlatomašniku slikale tudi njegove sestrične iz Topolca, Ilirske Bistrice, Vrbovega, pa tudi iz Gradeža, odsotni sta bili
le sestrični iz Avstralije in z Reke.
Isto nedeljo so imeli v bližnji vasi Smrje
vaški praznik ali shod. V popoldanskem
času pa so imeli v cerkvi sv. Petra dan odprtih vrat, kjer je zapel zbor Zvon. Žal načrtovanega odprtja in blagoslova cerkve
niso imeli, ker so obnovitvena dela zastala zaradi pandemije. Do sedaj so za obnovo cerkve zbrali skoraj 290.000 EUR,
30.000 EUR je prispevala občina, zbirajo pa še denarna sredstva, da bi pokrili
stroške v višini 363.000 EUR. Blagoslov
in odprtje cerkve načrtujejo 29. avgusta
popoldan.
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DELOVANJE »DRUŠTVA ZA VARSTVO IN VZGOJO PTIC
SNEŽNIK ILIRSKA BISTRICA« V LETU 2019
Člani društva smo se zaradi covid-19 zbrali na letnem občnem zboru šele 13. 6. 2020. Na njem smo poleg ostalih zadev
potrdili tudi poročilo o delu v letu 2019. Tu je nekaj poudarkov iz poročila.
društva s 40 pticami. Osvojenih je bilo
14 medalj, in sicer 6 za 1. mesto, 6 za 2.
mesto in 2 za 3. mesto. Medalje so osvojili: Jože Rolih 5, Silvo Urdih 4, Silvo
Čekada 2, Tilen Urdih 2 in Rado Slavec
1.
Na 28. državnem prvenstvu ptic Slovenije je sodelovalo 7 članov društva s 40
pticami. Osvojenih je bilo 20 medalj,
in sicer: 10 za 1. mesto, 5 za 2. mesto in
5 za 3. mesto. Medalje so osvojili: Jože
Rolih 8, Tilen Urdih 5, Silvo Urdih 2,
Silvo Čekada 2, Branko Kvaternik 2 in
Rado Slavec 1.
Svetovno prvenstvo 2020 – 68. po vrsti – je bilo organizirano v Matosinhosu
na Portugalskem od 18. do 26. januarja
2020. Udeležili smo se ga 3 člani našega
društva s 3 pticami. Tekmovalno je bilo
zelo uspešno, saj je naš član Silvo Urdih
osvojil medaljo za 2. mesto v kategoriji
križanci (favna Evrope x ostali egzoti)
posamezno. To je že 8 medalja društva,
osvojena na svetovnih prvenstvih. Tudi
drugi rezultati so bili vzpodbudni, kot
na primer 4. mesto, ki ga je osvojil Jože
Rolih v kategoriji križanci (kanarček

mutacija x ostala favna Evrope) posamezno.
Iz poročila je razvidno, da se je število
članov društva, ki so se udeležili tekmovanj, povečalo. Tudi uspešnost se
je nekoliko povečala, tako da smo celo
nekoliko presegli predhodno leto, ki
smo ga označili kot najuspešnejše v zadnjem desetletju. V letu 2019 je društvo
praznovalo 40 let obstoja in uspešnega
delovanja. Ob tej priliki je od Občine
Ilirska Bistrica prejelo spominsko plaketo ob 40-letnici uspešnega delovanja. V
spomin na ustanovitev je bil organiziran
slavnostni občni zbor članov društva,
na katerem so bila zaslužnim članom
podeljena priznanja. Slavnostne seje se
je udeležil tudi predsednik Zveze gojiteljev ptic Slovenije g. Ivan Ramšak.
Društvo je poslovalo v skladu s finančnimi možnostmi. Glavni in edini vir prihodkov je bila članarina članov društva
in nakazila članov za takse za tekmovanja in nabavo obročkov, ki jih je društvo
poravnalo zanje.
Za društvo Jože Rolih

ODMEVI IZ NAŠIH KRAJEV

Društvo je v letu 2019 realiziralo vse
zastavljene cilje, in sicer smo organizirali občni zbor društva; udeležili smo se
skupščine Zveze gojiteljev ptic Slovenije
in podelitve spominske plakete Občine
Ilirska Bistrica za 40 let aktivnega in
uspešnega delovanja društva; organizirali smo slavnostni občni zbor društva
ob praznovanju 40-letnice društva in
podelili jubilejna priznanja članom.
Udeležili smo se dneva odprtih vrat veterinarske ambulante v Ilirski Bistrici in
na njej predstavili delovanje društva in
nekaj vrst kanarčkov; udeležili smo se
mednarodnega tekmovanja »10. middle Europe Birds Show 2019« v Šempetru pri Gorici v organizaciji društva
DVVP Nova Gorica ter 28. državnega
tekmovanja ptic Slovenije v Cirkovcah
pri Ptuju v organizaciji DGMŽ Ptuj. V
organizaciji Zveze društev gojiteljev ptic
Slovenije smo se udeležili tudi 68. svetovnega prvenstva Matosinhos 2020 na
Portugalskem in izvajali druge aktivnosti, povezane z delovanjem društva.
Na mednarodnem tekmovanju v Šempetru pri Gorici je sodelovalo 7 članov
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Zdravstveni dom ilirska bistrica
OBVESTILA

Uporabnike Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica naprošamo:

V Zdravstvenem domu Ilirska Bistrica bo 11. 7. 2020 začela
delovati specialistična kardiološka ambulanta ULTRAKARDIO, zdravnika kardiologa Siniše Grujića, dr. med.,
spec.

– da naročene recepte napotnice in druge dokumente,
ki so jih naročili prek telefona ali elektronske pošte,
prevzamejo na vhodu v zdravstveni dom ob delavnikih
med 7.00 in 15.00;

Zdravnik specialist bo izvajal preglede na podlagi koncesije in
samoplačniške preglede.
Naročite se lahko na telefonsko številko 051 637 889.

– da ob obisku zdravstvenega doma upoštevajo prosto
intervencijsko pot in svoje avtomobile parkirajo na
mestih, označenih za parkiranje.

OBVESTILO O SPREMENJENEM URNIKU
LABORATORIJA V JULIJU IN AVGUSTU 2020

– nujne biokemične preiskave: torek in četrtek do 17.00
ter ponedeljek, sreda in petek do 13.00

Vse zdravnike in naročnike laboratorijskih storitev obveščamo, da bomo v poletnem času od 6. 7. do 28. 8. 2020 spremenili delovni urnik diagnostičnega laboratorija.

DELOVNI ČAS LABORATORIJA
– torek in četrtek: 7.00–19.00
– ponedeljek, sreda in petek: 7.00–15.00

– odvzem materiala za zunanje izvajalce (pošiljanje materiala): od ponedeljka do četrtka 7.15–12.00
– odvzem materiala za ostale preiskave (hematološke preiskave, preiskave blata in urina, hitri testi, CRP): torek
in četrtek: 7.15–18.15 ter ponedeljek, sreda in petek:
7.15–14.15
Zdravnike in ostale naročnike laboratorijskih preiskav naprošamo, da se natančno držijo omenjenih navodil in paciente
opozorijo na spremenjen urnik. Sprejema pacientov in biološkega materiala zunaj navedenega urnika ne bomo izvajali.

ODVZEM BIOLOŠKEGA MATERIALA

ZDRAVSTVENA OSKRBA V ČASU
EPIDEMIJE
ZD IB se zahvaljuje vsem, ki so kakor
koli podprli in sodelovali pri izpeljavi
sprememb in organizaciji del, ki so bila
usmerjena v preprečevanje in širjenje
okužb z virusom SARS-CoV-2, zaščiti ljudi v lokalnem okolju ter s tem pri
zagotavljanju nemotene zdravstvene
oskrbe.
Piše se leto 2020, ki ga je svetovana zdravstvena organizacija proglasila za leto
medicinskih sester in leto, v katerem
BISTRIŠKI ODMEVI – JUNIJ 2020

obeležujemo 200-letnico rojstva britanske medicinske sestre Florence Nightingale. Z njenim pionirskim delom na
področju nudenja oskrbe ranjencem v
krimskih vojnah je pripomogla k ustvarjanju pogojev za boljšo in hitrejšo rehabilitacijo ranjenih. Postavila je temelj za
ozaveščanje ljudi o pomenu higiene v
povezavi z ohranjanjem zdravja in učinki zdravljenja. Za vse to je prejela veliko

Vodja laboratorija
Tina Oblak, univ. dipl. biokemik

visokih priznanj in postala svetovna ikona zdravstvene nege.
Morda ni naključje, da se v letošnjem
letu svet srečuje s pandemijo virusa, ki
nas ponovno opozarja na higienske (varovalne) ukrepe tako znotraj zdravstvenega sistema kot doma v vsakdanjem
življenju.
Prva poročanja o širitvi virusa SARS-CoV-2 v Evropskem prostoru so se nas
dotaknila že v februarju. Prvi primeri
v Italiji? To je za nas zelo blizu! Hitro
naraščanje števila okuženih v Italiji nas
je vodilo k rednemu spremljanju poročil Nacionalnega inštituta za javno
zdravje, Ministrstva za zdravje, Vlade
Republike Slovenije in Občine Ilirska

SOCIALNO VARSTVO IN ZDRAVJE

– odvzem materiala za biokemične preiskave: vsak delavnik 7.15–10.00
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Bistrica ter v pogovore z zaposlenimi.
Hitre spremembe, nujno prilagajanje,
usklajevanje, reševanje in iskanje ustreznih rešitev za optimalno preprečevanje
morebitnega širjenja okužbe v občini
so bile vsakdanje aktivnosti, ki smo se
jim posvečali v zadnjih mesecih v Zdravstvenem domu Ilirska Bistrica.
Zdravstveni dom je aktivnosti za obvladovanje epidemije začel brez izolacijskega prostora, z minimalno količino
varovalne opreme in s pomanjkanjem
zdravniškega kadra. Ne glede na pogoje
smo hitro in učinkovito prilagodili organizacijo dela ter tudi s pomočjo lokalnih
resursov zagotovili varovalno opremo
tako za zaposlene kot za vse uporabnike storitev zdravstvenega doma. Z zagotovitvijo izolacijskega prostora, kjer
so se izvajali pregledi pacientov z znaki
respiratornih okužb, smo zagotovili
ločen vstop v prostore zdravstvenega
doma za paciente z respiratorno okužbo
in paciente, ki so potrebovali drugačno
zdravstveno obravnavo. V času epidemije smo pridobili status vstopne točke
s Covid ambulanto, zato smo na ploščadi pred enoto nujne medicinske pomoči postavili kontejnerje, v katerih smo

opremili izolacijsko ambulanto. Organizacijske spremembe znotraj zavoda
so predstavljale velik izziv za zaposlene
in uporabnike. Zaposleni so dobili nove
zadolžitve, delovišča in obremenitve,
pacienti pa so se morali prilagoditi na
zaostrene pogoje delovanja zdravstvenega doma. Za vse je veljalo dnevno
spremljanje navodil, prilagajanje delovnih pogojev, predvsem pa strpnost in
posluh za izvedbo zdravstvenih storitev
na visoki strokovni ravni z upoštevanjem vseh ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije. Danes lahko potrdimo,
da nam je vsem skupaj uspelo.
Ob tem bi se radi zahvalili vsem zaposlenim v Zdravstvenem domu Ilirska
Bistrica, ki so prispevali svoj košček
strokovnosti in dobre volje v realizaciji uspešnega obvladovanja epidemije v
občini Ilirska Bistrica. Da se slika zaključi, ni dovolj le strokovno znanje temveč
tudi vrednote in pripravljenost vsakega
posameznika.
Prav tako se zahvaljujemo vsem donatorjem in podpornikom, ki so vsak na
svoj način pripevali k popolnosti obvladovanja situacije. Naj jih naštejemo:
Občina Ilirska Bistrica, Civilna zašči-

VITAMIN C

ta Ilirska Bistrica in regijski štab, PGD
Ilirska Bistrica; Plama-Pur, d. o. o.; Dar,
d. o. o., Koper; JP Komunala Ilirska Bistrica, Rotary klub Postojna – Cerknica,
Fitness club Ilirska Bistrica; Lek, d. d.;
Tomex, d. o. o., Andrej Tomšič; Dom
starejših občanov Ilirska Bistrica.
Zahvaljujemo se vsem občanom, ki so
potrebovali zdravstveno oskrbo v času
epidemije in so strpno upoštevali vse
ukrepe in navodila. Hkrati pa opozarjamo, da je virus SARS-CoV-2 še vedno
prisoten, zato je nujno upoštevanje vseh
predpisov preprečevanja morebitnega
širjenja. Pred vstopom v zdravstveni
dom je še vedno nujen predhodni posvet po telefonu in upoštevanje po telefonu prejetih navodil, saj v zdravstveni
dom lahko vstopajo le naročeni pacienti. Ob vstopu je obvezno nošenje zaščitnih mask, razkuževanje rok, merjenje
telesne temperature in upoštevanje varnostne razdalje 1,5 metra.
Opozarjamo, da so varnostni ukrepi priporočeni tudi v vsakdanjem življenju, in
da le z zavedanjem vsakega posameznika lahko preprečimo ponovno širjenje
virusa.
ZD Ilirska Bistrica

ga sistema, deluje pa tudi proti gubicam in skrbi za naš mladosten videz.

SOCIALNO VARSTVO IN ZDRAVJE

Poglejmo si, kje vse je pomemben.
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Za imunski sistem
Vitamin C je pomembna komponenta za ohranjanje delovanja imunskega sistema. S številnimi študijami so pokazali, da
je C-vitamin učinkovit pri obvladovanju bakterijskih in virusnih okužb, vključujoč pljučna vnetja, ki se pojavijo zaradi gripe ali pljučnice.
Vitamin C oz. askorbinska kislina je esencialen vitamin, ki ga
ne moremo sintetizirati sami, ampak ga moramo v telo vnesti
s prehrano. Je vodotopen vitamin, zato ga ne moremo skladiščiti v telesu v večjih količinah, ampak ga moramo vnašati v
telo vsak dan. Nujen je za zdravje kože, kosti, ligamentov, zob,
oči in krvnih žil.
Verjetno ste že slišali, da se vitamin C uporablja za izboljšanje
delovanja imunskega sistem, vendar se uporablja še za številne
druge funkcije telesa.
Ste vedeli, da vitamin C igra ključno vlogo pri podpori hormonske funkcije in zdravja ščitnice? Super je za zdravje žilne-

Vitamin C deluje tako, da podpre nastajanje belih krvnih celic, ki ščitijo telo pred infekcijo. Ščiti pa tudi celice imunskega
sistema, saj jih varuje pred prostimi radikali (C-vitamin je antioksidant).

Za izboljšanje nivoja progesterona
Progesteron je hormon, ki nastane po ovulaciji (iz rumenega
telesca). Poskrbi, da dobro spimo, da smo dobro razpoložene,
olajša začetek menstruacije in izboljša možgansko funkcijo.

Za plodnost in nosečnost
Askorbinska kislina igra pomembno vlogo v procesu reprodukcije, ker ima veliko vlogo pri nastajanju hormonov,
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kolagena in zaradi sposobnosti varovanja celic pred radikali.
V študijah so predlagali povezavo med nivoji vitamina C in
folikularno tekočino, kar naredi vitamin C za idealen dodatek,
ko želimo povečati zdravje naših jajčec.

Za stres
Vitamin C je potreben za nastanek stresnih hormonov. Andrenalne žleze vsebujejo vitamin C v višjih koncentracijah kot
kateri koli drugi organ v telesu. Ko smo pod stresom, nastaja
več stresnih hormonov, zato se tudi porablja več vitamina C.
Dobro je, da povečamo vnos vitamina C, ko smo pod stresom.

Za endometriozo
Endometrioza se pojavi, ko se začne v maternici razraščati
tkivo, podobno endometriju. To tkivo ni čisto enako kot normalno maternično tkivo, vendar se vseeno odziva na hormonske spremembe, ki spremljajo menstrualni ciklus. To stanje je
izredno boleče za številne ženske.
V študiji so ugotovili, da se kronična bolečina, ki spremlja endometriozo zmanjša z jemanjem vitamina C in E. To bi lahko
povezali s tem, da antioksidanti zmanjšajo bolečino in vnetje.

pomanjkanja železa, ali pa imate močne menstruacije, zaradi
česar je potrebno nadomeščanje železa.

Za ščitnico
Dodatki vitamina C pomagajo regulirati hormone T3, T4 in
TSH pri pacientih z obolenji ščitnice. Regulira tako preveč
kot premalo hormonov.

Kot antioksidant
Antioksidanti nas ščitijo pred radikali, ki so nestabilne molekule, ki jih povezujemo z boleznimi in staranjem. Vitamin C je
sam po sebi antioksidant, pomaga pa tudi zvišati nivo drugih
antioksidantov v krvi.
To preprečuje številne kronične bolezni. Antioksidanti se borijo proti boleznim srca, raku, alzheimerjevi bolezni in vplivajo na staranje.

Za zdravje srca
Vitamin C pomaga vzdrževati zdravo srce, zmanjšuje možnosti za srčne bolezni in celo pomaga zmanjšati slab holesterol
ter trigliceride.

Za močne menstruacije
Vitamin C podpira zdravje krvnih žil. En od vzrokov za močne menstruacije so lahko krhke kapilare. Vitamin C in ostali
antioksidanti znižajo vnetje in zmanjšajo obilne krvavitve.

Pri kontracepciji

ride.

Za spomin
V študijah so ugotovili, da so nižji nivoji vitamina C povezani
s slabšo kognitivno funkcijo. Z dodajanjem vitamina C se izboljša spomin in zmanjša že razvita demenca.

Za zdravo kožo
Kot naravni antihistaminik
Vitamin C se obnaša tudi kot naravni antihistaminik, kar je
odlična novica za vse, ki trpite za alergijami.
Histamin je snov, ki je del normalnega imunskega odziva. Ko
se ga pri nekaterih primerih sprošča preveč, pride do alergijskih reakcij. Vitamin C lahko pomaga pri takih alergijskih odzivih (sezonske alergije), vendar se moramo zavedati, da to ni
zdravilo za močne alergijske odzive.

Ko se nivoji vitamina C v telesu zmanjšajo, se začne to odražati tudi na koži. Koža postane pusta, suha in vneta. Vemo
pa tudi, da je vitamin C potreben za nastanek kolagena, ki je
potreben za zdravje kože, sklepov in črevesja.

Kje vse najdemo vitamin C?
Jagode, pomaranče, brokoli, cvetača, paprika, peteršilj, brstični ohrovt, kivi, limone, ananas, mandarine …
Ne pozabite na zadosten vnos vitamina C, saj je zelo pomemben!

Za absorbcijo železa
Vitamin C in železo sta super par, saj vitamin C poskrbi za dobro absorbcijo železa. To je pomembno za vse, ki trpite zaradi
BISTRIŠKI ODMEVI – JUNIJ 2020

Asja Frank, mag. farm.,
praktikantka funkcionalne medicine in Scenar terapevtka

SOCIALNO VARSTVO IN ZDRAVJE

Hormonska kontracepcija porablja večje količine vitamina C,
kot se porabljajo brez nje. Porablja pa tudi B-vitamine, vitamin E, cink, magnezij in selen.
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VEDNO DELAVNI

SOCIALNO VARSTVO IN ZDRAVJE

Da je koronavirus zaustavil delo marsikatere organizacije in
društva, je jasno, a ne popolnoma. Znajti se je bilo treba, se organizirati in z delom nadaljevati od doma. Tako je drugi petek
v tem mesecu začel sejo upravnega odbora društva bistriških
upokojencev predsednik Jože Rolih. Pogovarjali so se o delu v
zadnjem času, ki je bilo oteženo, saj je bilo treba upoštevati navodila vlade v zvezi z omejevanjem širjenja okužbe. Vodstvo
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Ne bodo pozabili na ponovne obiske in druge oblike dela s
starejšimi, ki so si jih zastavili v programu Starejši za starejše.
Društvo letos slavi 70 let neprekinjenega delovanja, za kar ga
Občina Ilirska Bistrica nagrajuje s spominsko plaketo, upravni
odbor pa je sklenil, da se s posebnimi društvenimi priznanji
zahvali aktivnim članom na področju kulture, športa, humanitarnih dejavnosti, sodelovanja v organih društva, zunanjim
sodelavcem in sponzorjem.
Še vedno velja, da je v slogi moč!
FG

društva je v tem času zagotovilo izvajanje najnujnejših opravil
od doma in z občasnimi obiski društvenih prostorov. Zaustavili pa so se: delo pevskega zbora, športnikov, izletništvo in
srečanja. Medsebojne stike so vzpostavljali prek sodobnih
komunikacijskih sredstev, a to ni bilo dovolj, saj vsi poznamo
težave, ki se pri tem pojavljajo zlasti pri starejših, zato so bili
veseli ponovnega zagona. Ob vsem tem pa niso pozabili na
voščila za rojstne dneve, darilca za devetdesetletnike, zadnja
slovesa, prostovoljke na pogovore prek telefonov, varne obiske in nekatere oblike pomoči.
Upajoč na izboljšanje pogojev delovanja v času, ki je pred njimi, so sklenili, da bo pevski zbor, če ne prej, septembra pričel
z vajami, saj si želi s svojim programom sodelovati na zboru
članov, reviji upokojenskih pevskih zborov in v našem domu
starejših občanov ob koncu leta. Vodstvo pa bo pripravilo 3.
številko Glasnika, ki bo poleg poročil in načrtov vseboval nekaj prispevkov literatov.
Zagnanost ni zapustila športnikov, ki že načrtujejo treninge
in tekmovanja balinarjev, društvene turnirje šahistov, križankarjev in pikadistov ter udeležbo na srečanjih z drugimi društvi upokojencev, pa tudi na pohodništvo niso pozabili. Da bi
lahko balinali tudi v vročih dneh, bodo nad igrišče potegnili
senčnik. Konec julija se bodo poveselili na pikniku, ko bodo
dane možnosti pa na izletu po dolini Soče, martinovanju in
prednovoletnem srečanju.
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MNOŽIČNO PO KOČANIJI ZA KONEC
PRVEGA DELA SEZONE
Koronarno društvo Ilirska Bistrica vsako leto ob zaključku spomladanskega
dela vseživljenjske rehabilitacijske telesne vadbe organizira poletni društveni
pohod po znanih krajih v domači občini. Pohod vedno obogatimo z družabnim srečanjem članstva in prijateljev. Letos je bilo to devetič. Pohod po vaseh
Kočanije z družabnim srečanjem smo organizirali v soboto, 6. junija 2020,
tako da smo lahko istočasno obeležili občinski praznik, ki je 4. junija.

cerkev karmeličanske Matere Božje.
Ogledali smo si notranjost cerkve, ki jo
krasijo freske in podobe slikarja Toneta
Kralja, ter prisluhnili zanimivi predstavitvi župnije, cerkve in karmeličanskega reda pa tudi pričevanju o žalostnem
dogodku iz maja 1944, ko je nemška kazenska ekspedicija v celoti požgala vasi
Podgraje in Kuteževo. Takrat je pogorelo tudi župnišče in vsi cerkveni arhivi.
O tragediji priča urejena in negovana
grobnica NOB, ki stoji v neposredni
bližini župnijske cerkve. O vsem tem je
imel veliko povedati tamkajšnji župnik

Sredi vroče sobote smo se pred poldnevom spustili skozi vas Podgraje po prečni cesti nazaj do »Betule« oziroma naše
začetne lokacije. Šoferji so prevzeli svoje bencinske konjičke, ostali pa smo pot
nadaljevali peš še do Trpčan, kjer smo v
Baru Kočanija imeli topel obrok in zelo
pričakovano družabno srečanje. Po daljšem času, ko smo zaradi koronavirusne
epidemije ostali brez osebnih stikov, se
je kar prileglo prijetno kramljanje, sicer
na varni razdalji, a vseeno iz oči v oči. Ni
čudno, da je trajalo in trajalo. Dogovorili
smo se še za nove jesenske aktivnosti in
se veseli ter širokih ust odpravili v sobotni popoldan. Tudi vreme nam je bilo
naklonjeno.
Jože Valenčič

SOCIALNO VARSTVO IN ZDRAVJE

Več kot 85 se nas je zbralo pred Osnovno šolo Podgora. Izpolnili smo vprašalnike o zdravstvenem stanju, kot je bilo
priporočeno od zdravstvenih oblasti, si
izmerili telesno temperaturo, razkužili
roke, se ogreli s priložnostno telovadbo
in krenili na pot. Najprej so nas pozdravljali radovedni vaščani Kuteževega, saj
tako dolge kolone pohodnikov v rdečih
majicah in s posebnim logotipom že
dolgo niso spremljali po njihovi vasi.
Čez dobro uro smo bili že v Podgrajah in se že nekoliko zadihani vzpenjali
na hrib nad vasjo, kjer stoji župnijska

g. Peter Pipan, ki je prišel službovat v
Podgraje že davnega leta 1992. Izpred
cerkve nam je pogled segel po celotni
dolini gornjega dela reke Reke, na Hrvaško in po vsej prelepi dolini Kočanije, ki
jo zaokrožajo vasi Kuteževo, Podgraje,
Zabiče in Trpčane. Tu je bil tudi najlepši
položaj za dobro spominsko fotografijo.

BISTRIŠKI ODMEVI – JUNIJ 2020
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CENTER ZA SOCIALNO DELO
PRIMORSKO-NOTRANJSKA
ENOTA ILIRSKA BISTRICA

VGC DOM NA VIDMU – MOŽNOST IN PRILOŽNOST
DEJAVNOSTI ČEZ POLETJE
Življenje nam postavlja izzive in daje lekcije, da bi se iz njih
nekaj naučili. Postavlja nam jih toliko časa, dokler se ne zavedamo, kaj je bistvo našega obstoja in naših odnosov, torej
zakaj živimo oziroma je vredno živeti. Morda je prisotnost
zloglasnega virusa, ki spravlja v zadnjih mesecih na kolena ves
svet, priložnost za prevrednotenje vrednot 21. stoletja, saj so
se pokazale kot samodestruktivne. Egoizem, kapital, ravnodušnost, brezsrčnost, nestrpnost in izkoriščanje so karakteristike današnje družbe, ki  so se povzpele na piedestal. Revščina, ki je posledica njihove vladavine,  pa je stigmatizirana in
stisnjena v kot, kjer jo zlahka spregledamo.
Na VGC-ju se trudimo vključevati v naše programe tudi take
vsebine, s pomočjo katerih skozi odnose spoznavamo sebe in
vse, kar nas obdaja, ter se soočamo s posledicami naših odločitev, povezanih z odnosi do sočloveka in narave. Želimo
namreč prispevati k graditvi strpnejše in pravičnejše družbe,
kjer ne bo prostora za egoizem in brezbrižnost.
Tudi v poletnih mesecih bo tako. Pridružite se nam! Skupaj
zmoremo več!

SOCIALNO VARSTVO IN ZDRAVJE

Vsak ponedeljek
8.00–9.00
v VGC Dom na Vidmu
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BANKA NEFORMALNE POMOČI, predstavitev in pomoč pri uporabi storitev banke,
izvajalec Danijel Beletič

10.00–11.05
v Domu starejših občanov

NA KRILIH BESED, beseda kot zdravilo
in orodje, branje, pogovor, petje, izvajalka
Jerica Strle

12.00–13.30
na Kresnički, Prešernova 25a

SLOVENŠČINA ZA ALBANSKO GOVOREČE,
kontakt Jerica Strle na tel. št. 041 484 937

15.00–15.50
Sonček

USTVARJALNE DELAVNICE, ročna dela,
kontakt Jerica Strle na tel. št. 041 484 937

16.00–17.00
v Domu starejših občanov

SKUPINA ZA SAMOPOMOČ

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

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

19.00–22.00
v VGC Dom na Vidmu

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

Vsak torek
10.00–12.00
na Kresnički, Prešernova 25a

KUHANJE Z VDC-jem, kontaktna oseba
Jerica Strle na tel. štev. 041 484 937

12.00–13.30
v VGC Domu na Vidmu

POUK SLOVENŠČINE ZA BOSANSKO
GOVOREČE, izvajalka Jerica Strle na tel. št.
041 484 937

15.00–18.00
v VGC Domu na Vidmu

POUK SLOVENŠČINE ZA ANGLEŠKO
GOVOREČE, izvajalka Jerica Strle na tel. št.
041 484 937

14.00–17.00
v VGC Dom na Vidmu

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

Vsako prvo sredo v mesecu
od 18.00 dalje
MEDITACIJE IN ENERGIJSKE TERAPIJE,
dodatne informacije na tel. št. 031 781
461, Martina Zorza; zaželen je prostovoljni
prispevek.
Četrtek
9.00–12.30
v VGC Dom na Vidmu
Vsak četrti četrtek v mesecu
od 13.00 dalje
v VGC Domu na Vidmu
Vsak petek
9.00–12.00
v VGC Dom na Vidmu

od 15.30 dalje
po predhodnem dogovoru
z izvajalcem v VGC Dom na
Vidmu
Vsak tretji petek
8.00–9.00
v VGC Dom na Vidmu

RAČUNALNIŠTVO: NIKOLI NI PREPOZNO
(ena na ena), predhodni dogovor z Jerico
Strle na tel. št. 041 484 937
DRUŠTVO INCA, informacije o vsebini in
delovanju društva na tel. št. 05 62 73 824,
Diana Peloza ali na drustvo.inca-oso@
siol.net
SVETOVALNICA ZA OSEBE S TEŽAVAMI
Z ODVISNOSTJO, svetovanje, informiranje
in motiviranje, prijave na tel. št. 040 683
015, Jasmin Tomažič
ENERGETSKO SVETOVANJE ZA OBČANE, energetski svetovalec Lucjan Batista,
prijave na tel. št. 05 71 12 300 ali 05 71
41 361
SVETOVALNO SREDIŠČE ZA INFORMIRANJE ODRASLIH, Ljudska univerza Ilirska
Bistrica

Vsi programi VGC-ja so brezplačni, zato bi jih bilo škoda zamuditi. Cilji VGC-ja so: informiranost, socialna vključenost,
znanje in aktivacija. Prisrčno vabljeni, da damo življenju več
radovednosti!
1. TAPKANJE – EFT METODA
Sreda, 22. 7. 2020, ob 19.00 v VGC Točka moči Dom
na Vidmu
Vabimo na delavnice, kjer spoznavamo uporabo Metode
EFT – izredno preproste metode, ki je namenjena vsem,
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ki so pripravljeni narediti nekaj zase in si pomagati na enostaven način.

S SABO PRINESITE VODO IN PODLOGO ZA SEDENJE TER LEŽANJE NA TLEH.

V nekaj minutah dnevno si lahko s preprostimi gibi rok
spremenimo življenje.

Prijave in več informacij Jožica 041 289 632

Izvajalka in informacije: Darija Adam (adam.darija@
gmail.com)
2. POLETJE Z JOŽICO

3. AVGUST – ŠAH ZA VSE GENERACIJE
Od 17. 8. 2020 do 21. 8. 2020 in glede na interes še od
24. 8. 2020 do 28. 8. 2020 od 9.00 do 12.00 v VGC Točka moči Dom na Vidmu
Delavnice so namenjene vsem ljubiteljem kraljevske igre.
Pod mentorstvom FIDE mojstra Danijela Beletiča bodo
začetniki ubirali prve korake; tisti, ki pa že imajo določeno
znanje, bodo tega poglobili.

DELAVNICA ZA SAMOPOMOČ: »Tudi vi se lahko prerodite
– SRČNA ČAKRA«
Četrtek, 9. 7. 2020, ob 20.00 v VGC Točka moči Dom
na Vidmu in na ZOOM-u

Lepo vabljeni otroci, njihovi spremljevalci in vsi ostali odrasli, da se sprehodite po črnobelih poljih in odkrijete čarobni svet šaha tudi sami.

V juliju bomo spoznavali srčno čakro, ki deluje kot prevodnik energije in mesto, kjer se izmenjujejo in harmonizirajo energije vseh drugih čaker.  Naučili se jo bomo osvobajati in krepiti z vajami, meditacijo in delom v parih.

Izvajalec: Danijel Beletič

PREDAVANJE: »Zaščitimo in okrepimo delovanje svojega
srca«
Četrtek, 23. 7. 2020, ob 19.00 v VGC Točka moči Dom
na Vidmu
Predstavili vam bomo pomoč za preprečevanje srčno-žilnih bolezni ter krepitev srca in ožilja, saj statistike kažejo,
da največ ljudi zboli in umre zaradi nepravilnosti pri delovanju srca in ožilja.
CELODNEVNE IZKUSTVENE DELAVNICE: »Ko se zavemo
korenin, se prerodimo«
Sobota, 29. 8. 2020, od 9.00 do 17.00 v VGC Točka
moči Dom na Vidmu
Dobro delujoča pleksus čakra je osnova za uspešno življenje, saj omogoča uveljavljanje in krepitev moči jaza, ki je
potrebna, da lahko sledimo svojim ciljem. Na delavnici boste prepoznali in spremenili omejitve, ki lahko izvirajo iz
ranega otroštva, so lahko vzorec vaše družine ali prednikov,
morda izvirajo iz karmičnih vezi.
Obvezne so prijave na tel št. 041 289 632.
DELAVNICE: »Z naravo in ljubeznijo do zdravja«
Četrtek 27. 8. 2020 ob 8.30 in petek 28. 8. 2020
ob 18.30
Da bi si znali lažje pomagati v vsakdanjem življenju in pravočasno prepoznali stres ter njegove posledice v poletnem
času organiziramo dvourne delavnice v naravi v dopoldanskem in večernem času. Dobili se bomo v VGC Točki moči
Ilirska Bistrica 15 minut pred pričetkom in se skupaj odpeljali na Črne njive. Kdor želi, se nam lahko pridruži pri
Baru Črne njive.
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Delavnice so organizirane v sodelovanjun s Šahovskim klubom Rimex Ilirska Bistrica.

NAPOVED ZA JESEN
1. PRODOR V STROP MARTELOVE DVORANE IN ODKRITJE
SKRITE JAME V ŠKOCJANSKIH JAMAH
Uspešno plezanje do stropa Martelove dvorane v letu 2017
je imelo za posledico, da se je raziskovanje nedolžne odprtine v stropu razvilo v pravo jamsko odisejo. Končni rezultat le-te je bilo uspešno prebitje iz površja v strop Martelove dvorane in odkritje dveh fosilnih rovov reke Reke.
Izvajalec: Luka Biščak, Albert Ličan in Jaka Jakofčič
2. ZVOČNA KOPEL
Zvok koshi zvončkov vsakič mehko pobožajo našo dušo,
odplavijo napetost in nepotrebne misli.
Pojoče skledice nas osredotočijo nase, umirijo, harmonizirajo vse celice našega organizma in obudijo spečo energijo.
So ženski princip delovanja, brezpogojne ljubezni, prebujanja in rojstvo novega življenja.
Izvajalka: Metka Hribar
3. DELAVNICE ZA IZBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA
V sodelovanju z Zdravstveno-vzgojnim centrom (Zdravstveni dom Ilirska Bistrica) bomo jeseni organizirali niz
delavnic na različne teme ki nam pomagajo k izboljšanju
kvalitete življenja:
• tehnike sproščanja,
• spoprijemanje s stresom,
• podpora pri spoprijemanju s tesnobo in
• podpora pri spoprijemanju z depresijo.

SOCIALNO VARSTVO IN ZDRAVJE

Srečanja potekajo pod strokovnim vodstvom EFT izvajalke II. stopnje Darije Adam. Vabljeni vsi, ki ste delavnice že
obiskovali, in vsi, ki ste pripravljeni na novo izkušnjo.

Izvajalka: Tamara Povh, univ. dipl. psih.
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OBVESTILO IZ DOMA STAREJŠIH
OBČANOV ILIRSKA BISTRICA
Dom starejših občanov na Medenovem hribu poziva k previdnosti!
18. 6. 2020 nas je Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti seznanilo z naraščajočim številom okuženih s koronavirusom in nas
pozvalo k doslednemu izvajanju ustreznih zaščitnih ukrepov za preprečitev
vnosa virusa v dom.
Obiski so omogočeni ob upoštevanju
strogih higienskih ukrepov in previdnosti vseh. Obvezno je razkuževanje rok
in nošenje obrazne maske v prostorih
doma.

• Priporočen čas obiskov je vsak dan
med 9. in 11. uro in med 14. in 17.
uro.
• V sobi stanovalca naj bo obisk največ
pol ure.
• Priporočamo, da so obiski s stanovalci zunaj oziroma v dnevnih prostorih

(skupni prostori v bivalnih skupinah,
oddelkih in dvorani).
• Obiskovalci naj pri stanovalcih nosijo masko, ki prekriva usta in nos ter si
redno razkužujejo roke.
Z vsemi ukrepi želimo preprečiti vnos
okužbe k našim stanovalcem.
Hvala za razumevanje, lepo pozdravljeni
in ostanite zdravi!

Krizni delovni tim v Domu starejših
občanov Ilirska Bistrica (v nadaljevanju dom) se je na petkovem delovnem
sestanku dogovoril, da omejujemo število obiskov na stanovalca z navedenimi
usmeritvami in priporočili:

SOCIALNO VARSTVO IN ZDRAVJE

• OBISKOVALCI ŠE VEDNO VSTOPAJO SAMO SKOZI GLAVNI
VHOD Z VEDNOSTJO RECEPTORJA.
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• Obiski so omejeni na eno zdravo osebo dvakrat na teden pri posameznem
stanovalcu.
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»FITNESS CLUB ILIRSKA
BISTRICA« POSKRBEL ZA
REKREACIJO BISTRIŠKIH
ZDRAVSTVENIH DELAVCEV
Bistriški zdravstveni delavci so od sredine junija do sredine julija lahko brezplačno telovadili v fitnesu na Bazoviški cesti. Ivan Zatković, ki je
zaposlen na Reševalni postaji Ilirska Bistrica, je darilni bon s pridom izkoristil in potrdil, da gresta zdravje in športna aktivnost z roko v roki.

80 zaposlenih v zdravstvu je tako dobilo
priložnost, da od sredine junija do sredine julija vsak dan pametno izkoristijo
svoj prosti čas in storijo nekaj za svoje
zdravje in boljše počutje.

Da je šport tesno povezan z zdravjem, saj
redna telesna aktivnost poskrbi za boljši
imunski sistem, ki se uspešneje spopada
z različnimi virusi in boleznimi, ve tudi
zaposleni na Reševalni postaji Ilirska
Bistrica, ki smo ga ujeli med treningom.
»Velika hvala ekipi Fitness club Ilirska Bistrica za darilo, saj gre za potezo vredno
spoštovanja. Veseli me, da imamo v Ilirski
Bistrici možnost vadbe v modernem in sodobno opremljenem fitnes klubu. Tu je res
poskrbljeno za vse okuse – kardio naprave, trenažerji, proste uteži in funkcionalni
pripomočki za vadbo z lastno telesno težo.
Pridobivanje mišične mase, izguba telesne
teže, oblikovanje telesa in podobni cilji so s

kvalitetno opremo, ki je tu na voljo, vsekakor lažje dosegljivi,« je povedal Ivan Zatković, ki pride v fitnes vsaj štirikrat tedensko pred službo ali po njej. Zatković
je prepričan, da vadba blagodejno vpliva
na harmonijo telesa in duha, zato meni,
da je redna aktivnost dobra za zdravje.
»Zelo težko si predstavljam življenje brez
telesne aktivnosti. Menim, da je redna vadba v kombinaciji s pravilno prehrano ključ
do dobrega počutja. Razgibano in predihano telo v formi se veliko laže spopada
z vsakodnevnimi poslovnimi in zasebnimi
izzivi. Nenazadnje, fitnes ni le kraj, kjer
treniram svoje telo, ampak tudi kraj, kjer
se spočije moj duh.«
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»Za to, kar so dali, so zdravstveni delavci dobili premalo povrnjeno, zato smo
se odločili, da vsakemu od zaposlenih v
Zdravstvenemu domu Ilirska Bistrica podarimo mesečno karto za obisk našega fitnesa,« je povedal eden od lastnikov Fitness Cluba Ilirska Bistrica Aleks Iskra, ki
se je po epidemiji koronavirusa skupaj s
solastnikoma Urošem Gregorčičem in
Sebastianom Bubničem odločil za obdaritev zdravstvenega osebja.
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RAZSTAVA ZAMEJCEV
V PAVLOVČEVI GALERIJI
V ilirskobistriški Pavlovčevi
galeriji so za dober mesec
postavili na ogled razstavo
grafik »Likovne skupine Kulturno-prosvetnega društva Bazovica« z
Reke.

risbe. Risbe so prenesle na plošče in jih nato narisale z grafično iglo ter s pomočjo grafičnega tiska natisnile na papir. S
tehniko globokega tiska, s suho iglo, so s pomočjo črt in točk
ustvarile popolnoma osebni avtorski svet. Izhajajoč iz tradicionalnih oblik so avtorice ustvarile nove, iz katerih je mogoče
razbrati njihovo osebnost. Svoje matrice so uporabljale tudi za
prepisovanje in kombiniranje barv na grafičnih listih in tako
ustvarjale lepoto, zračnost in preprostost forme.
Razstava zaradi prepovedi zadrževanja večje skupine obiskovalcev v prostoru tokrat ni bila pospremljena s kulturnim
programom, ki smo ga običajno vajeni pri vsakem novem dogodku.
Petar Nikolić

Skupina deluje pod mentorstvom velikokrat nagrajene umetnice, likovne pedagoginje in visoko
izobražene grafičarke Tihane Karlović.
Razstava nosi naslov Čipka in kakor čipkarice, ki pletejo čipko
iz ideje, narisane na papirju, in iz natančnega tkanja do popolne čipkarske oblike, tako je petnajst članic likovne skupine
zelo natančno delalo na svojih grafikah.
Grafična tehnika zahteva dobro risbo, idejo, ki jo bo avtorica še dodelala. Avtorice so začele od osnovne petlje idrijske
čipke, ki so jo množile, povečevale in zmanjševale. S šivom so
oblikovale različne forme in risale znane oblike, kot sta Triglav ali srce, do abstraktnih oblik, ustvarjenih z množenjem

BREŽIŠKI FOTOGRAFI NA ZANIMIV
NAČIN PREDSTAVILI SVOJA DELA
Zelo nenavadno in izven običajnih protokolov se je zgodila otvoritev fotografske razstave »Naši pogledi« v Pumpa baru v Knežaku, ki je tradicionalni razstavni prostor članov Foto kluba Sušec.

po ogledu izvira Sušec ter Čebelarskega doma privoščili »krompir u zjvnci«.
Prav vsi smo ves čas pridno »štrkali«
in s fotoaparatom lovili motive, zato nestrpno pričakujemo ogled izdelkov tega
dne. Za še več ogledov občinskih znamenitosti je zmanjkalo časa, zato smo si
obljubili naslednje druženje.

KULTURA

Irena Štembergar
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Otvoritev je bila ob osmih zjutraj s kavico in klepetom,
saj so v goste prišli člani Foto kluba Brežice. Predsednik
društva Davor Lipej nam je predstavil delo foto kluba
in izrazil hvaležnost, da lahko prvič razstavljajo izven
občine. Brežičani so na ogled postavili fotografsko razstavo na formatu 50 x 70 cm. Z izborom lanskoletnih
fotografij se predstavlja enajst članov in prav vsaka fotografija si zasluži podrobnejši pogled in občudovanje.
Jutranja otvoritev je bila glavni vzrok za nadaljevanje
dneva, saj smo se skupaj odpravili na fotografski potep. Na Milanji smo uživali v razgledih in pogledih vse
do morja, v razgibani pokrajini, neokrnjeni naravi, se
kasneje spustili v stari del mesta Ilirska Bistrica in si
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Poletje je tu. Čas za uživanje na plaži in dolge izlete. Ne
glede na vašo izbiro pa potrebujete prvovrstno gorivo.
Tokratna recepta ponujata ravno to. Sta sladici in prigrizka obenem.
Kombinacija kvalitetnih sestavin z dodatkom superživil poteši vašo lakoto in željo po sladkem ter zagotovi dolgotrajen
vir energije.

SLADOLED Z MACO IN KOŠČKI PEKAN OREHOV
Ta kremasta in z okusi bogata zmrznjena poslastica združuje
aromi mace in javorovega sirupa. Pekan orehi pa poskrbijo za
hrustljavost, dodatno aromo in široko paleto hranil. Vsebujejo
več kot 19 različnih vitaminov in mineralov, nenasičene maščobe in največ antioksidantov med vsemi oreščki.
Sestavine za 2 osebi
• 100 g namočenih indijskih oreščkov
• 120 ml vode
• 200 g javorovega sirupa
• 75 g kokosovega olja
• 15 g mace (1 jušna žlica)
• 25 g nasekljanih pekan orehov
• ščepec soli
Postopek priprave
Indijske oreščke namočimo za 4 ure – najbolje čez noč. Speremo in odlijemo vodo, v kateri so se namakali. V mešalniku jih
skupaj z vodo premešamo do gladkega.

Dodamo javorov sirup, kokosovo olje, maco v prahu in sol ter
ponovno mešamo do gladkega.
Dobljeno maso vlijemo v primerno posodo, pokrijemo in zamrznemo v zamrzovalniku. Ko se masa začne strjevati, vanjo
vmešamo še koščke pekan orehov.
Sladoled hranimo v zamrzovalniku in ga 10 minut pred serviranjem postavimo na sobno temperaturo, da se zmehča.
Po želji okrasimo s celimi pekan orehi in svežim jagodičevjem.

SLADKE KROGLICE IZ MURV IN GOJI
JAGOD
Sladke, polnega okusa in prijetne strukture. Mešanica
sladkobe iz murv, datljev
in goji jagod v kombinaciji z beljakovinsko
bogatimi konopljinimi semeni ustvari
popolno malico za
na pot. Vzamemo
jih lahko na krajše ali
daljše pohode, kolesarski izlet oziroma kamor koli, kjer potrebujemo hiter odmerek energije.
Sestavine za 12–15 kroglic
• 120 g posušenih murv
• 120 g suhih izkoščičenih datljev
• 20 g oluščenih konopljinih semen
• 30 g suhih goji jagod
• 1 čajna žlička limonine lupine
Postopek priprave
Suhe goji jagode zmeljemo v kavnem mlinčku in stresemo v
srednje veliko posodo.
Posušene murve zmeljemo v kuhinjskem mešalniku.
Dodamo datlje in ponovno meljemo, dokler se sestavine ne
sprimejo v lepljivo kepo.
Če je masa presuha, dodamo en ali dva datlja.
Če je masa preveč lepljiva, dodamo jušno žlico posušenih
murv.
Maso prestavimo v srednje veliko posodo (kjer so že zmlete
goji jagode), dodamo nastrgano limonino lupino in konopljina semena.
Dobro premešamo in pregnetemo z rokami, da se sestavine
enakomerno porazdelijo.
Iz mase oblikujemo kroglice velikosti jušne žlice (cca 15 g).
Če nam je ostalo kaj prahu iz goji jagod, jih povaljamo v njem.
Kroglice lahko na sobni temperaturi hranimo 3 dni, v hladilniku en teden, za dlje časa pa jih shranimo v zamrzovalniku.
Ivan Zatković
www.presnetorte.com
Foto: Studio Avenir
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POLETNA RAZVAJANJA
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JEZIKOVNI NASVETI
Raba zaimkov nihče, nobeden, nič in ničesar

V današnji jezikovni svetovalnici odgovarjam na vprašanji bralcev, ki sta
povezani s pomenom in rabo nikalnih
zaimkov.

in razumeti, le oglasil se ni nobeden.
Nobenemu ni prišlo na misel, da bi
otresel blato s čevljev. Nobene ni prepoznal. Z nobenimi nismo zadovoljni.

Vprašanje:
Zanima me, ali obstaja pomenska razlika med zaimkoma nobeden in nihče.

Če želimo poudariti zgolj osebo (ne
glede na število oz. spol), uporabimo
nikalni samostalniški zaimek nihče
(za sporočanje nekih univerzalnih, vsesplošno veljavnih resnic). Kadar pa je
poudarek na spolu oz. številu, izbiramo
med nobeden nobena nobeno.

Odgovor:
Kot pravi Toporišič v Slovenski slovnici (2014: 312–313), nikalni samostalniški zaimek nihče zaznamuje »kako
osebo« in se sklanja: nihče nikogar
nikomur nikogar (o) nikomer (z)
nikomer, npr.: Nihče mu ne more nič
očitati. Nikomur ni mar zame. Ne obsojam nikogar.

Vprašanje:
Kako se (bolj) pravilno reče oz. zapiše:
Nič nismo naredili. ali Ničesar nismo
naredili.

Beseda nič je lahko prislov, ki odgovarja na vprašanje Koliko?. Na vprašanje
Koliko ste naredili? je bolje odgovoriti: Nič nismo naredili, saj se prislov ne
sklanja.
Ker pa je nič tudi zaimek, ki izraža neobstajanje stvari, zaimki pa se sklanjajo: nič ničesar ničemur nič (o) ničemer (z) ničimer, je na vprašanje Kaj
ste naredili? bolje odgovoriti Ničesar
nismo naredili.
V zanikanih stavkih pogosteje uporabljamo zaimek ničesar za pomen ‚nobene stvari‘.
Beseda nič pa je poleg naštetega lahko
še samostalnik, števnik, povedkovnik
in členek, kot je razvidno iz Slovarja
slovenskega knjižnega jezika in slovarja Slovenskega pravopisa 2001, dostopnih na naslovu www.fran.si.
Pišite mi na trojc3@gmail.com. Vesela
bom vaših odzivov.
Tamara Rojc, prof. slov.
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Namesto njega se uporabljajo posamostaljeni pridevniški nikalni zaimki nobeden nobena nobeno, ki razlikujejo
spol (moški, ženski ali srednji) in število (ednina, dvojina ali množina) nanosnika, npr.: Vse to se je torej dalo videti

V splošnem sta zaimka nihče in nobeden zamenljiva (Nihče se ne zmeni
zame. ali Nobeden se ne zmeni zame.),
če ni v ospredju želja po razlikovanju
spola, npr.: Nobena (ženska, prijateljica, soseda) se ne zmeni zame.

Odgovor:
Sodobna norma dopušča obe možnosti. Kaj je bolje, pa je odvisno od tega,
kar želimo povedati.
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POLETNO BRANJE V
KNJIŽNICI MAKSE SAMSA
V Knjižnici Makse Samsa vsako poletje povabimo zveste
bralce, da s seboj na dopust odpeljejo tudi naše knjige.
Na oddelku za odrasle smo na stojalih pripravili najbolj
brane knjige in drugo počitniško leposlovje.
Tudi letos ste lepo vabljeni k branju bralne značke za odrasle
Primorci beremo. Na oddelku za mladino smo za naše mlade
uporabnike pripravili dve knjižni uganki in dva počitniška
kviza, na stojalih pa si lahko postrežejo z novimi knjigami
in sodelujejo v počitniški bralni znački Bralni črv, ki poteka
že osemnajsto leto. Ker zaupate našemu izboru, smo letos v
knjižnici za vas pripravili nov projekt Počitniška torbica. Izbor
knjig v torbicah je namenjen tako odraslim kot mlajšim bralcem. Naše knjige čakajo tudi obiskovalce snežniških gozdov v
premičnih zbirkah na Mašunu, Sviščakih in Snežniku. Vsem
tistim, ki gredo raje po osvežitev na morje v Mošćeničko Drago, pa so na voljo knjige iz naše premične zbirke v avtokampu
Draga.
Vabljeni med naše knjige!
Katarina Škrab

Počasi se je sonce vleklo izza hribov, ki so bili obdani z zlatim pregrinjalom. Škorci so na vejah še bolj vriskali
kot običajno; tudi sinice in kosi niso bili tiho. Zavel je veter in rahlo pobožal tako nežne liste mogočnih dreves
– tistih, ki bodo kmalu gola, siva in neprivlačna. Bilo je že pozno poletje. Sedel sem daleč od gozda in opazoval,
kako se krošnje nežno pozibavajo v mirnem valčku zahodnega vetra; mirno ena za drugo se nagibajo sedaj v desno nato v levo. Krošnje so poplesavale v nedogled. Mirno. Med opazovanjem krošenj v daljavi sem popolnoma
odmislil petje ptic, ki so še vedno kričale iz plešočih krošenj – izjema med njimi je bil črni krokar, ki je krožil
nad mano. Zdelo se mi je, da me opazuje, vendar ga nisem imel za mar. Veter se je okrepil in začel pospešeno
premetavati oblake na modrem nebu, ki ni bilo danes nič kaj drugačno, kot je bilo včeraj in kot bo verjetno jutri.
Nenamerno sem opazil, da se je zrak ohladil in se je okolica stemnila, tudi moji lasje so postali živahnejši. Zazdelo
se mi je, da je vse nekako mirno, da se okoli mene nič ne dogaja, popolnoma nič. Tišina, veter in siv zrak okoli
mene so mi dajali občutek, da sem sam, da me nihče ne opazuje, da me nihče ne gleda. Za trenutek sem se počutil
svobodnega, vendar samo za trenutek. V naslednjem hipu me je iz moje zasanjanosti vrgel krokar, ki se je zadrl,
ko se je spuščal proti tlom. Sklepam, da je videl nebogljeno jagnje, ki se je pravkar skotilo ter v ovoju krvi in krvave zdrizaste sluzi nedolžno leži v travi, krokar pa leti proti njemu. Verjetno mu bo izkljuval oči, kar je krokarjem v
navadi. Zrak je postajal vse bolj siv, sploh nisem več ločil borov od smrek, ki so se še vedno živahno pozibavali v
daljavi. Bila je že skoraj tema in nenadoma je vse utihnilo in čez nebo je švignila strela. Bila je velika, zelo velika.
Po tem se v gozdu ni oglasil noben škorec, nobena sinica ni čivknila.

GK
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KULTURA

NEVIHTNO POPOLDNE
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VARNOST PEŠCEV

• vedno se prepričamo o varnem prečkanju ceste – pogledamo levo in desno, preden stopimo na vozišče;
• cesto prečkamo hitro in brez nepotrebnega ustavljanja;

• ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti nosimo odsevnik na vidnem mestu. Glejte, da se odsevnik vedno nahaja na strani,
ki je obrnjena proti vozišču;
• je obvezna uporaba prehodov za pešce. Na semaforiziranih
prehodih počakamo pri zeleni luči za pešce. Preden prečkamo prehod, pogledamo levo in desno kljub zeleni luči na
semaforju! Na nesemaforiziranih prehodih smo pozorni na
bližajoča se vozila. Počakamo, da se ta dejansko ustavijo z
obeh smeri (dvig roke, vzpostavitev očesnega kontakta z
voznikom).
Kresnička ali odsevni trak sta po zakonu predpisana obvezna oprema pešca v pogojih slabše vidljivosti ali ponoči.

Vir: https://www.avp-rs.si

KULTURA

Hoja je najbolj naravna oblika gibanja in pešci smo najpogostejši udeleženci v prometu. Ne glede na to, ali živimo v mestu, na vasi ali v osamljeni hiški na robu gozda, nas noge najpogosteje in najzanesljiveje ponesejo v svet.
Žal pa je tako, da smo pešci tudi najbolj ranljivi udeleženci
v prometu. Slovenske ceste vsako leto terjajo smrtne žrtve in
hudo poškodovane tudi med pešci, zato je zavedanje, kako se
obnašati v vlogi pešca, da bomo varni, še kako pomembno.
Kot pešci lahko za svojo varnost največ naredimo prav
sami, nikoli pa ne pozabimo, da:
• PEŠEC NIMA ABSOLUTNE PREDNOSTI – vedno se je
treba prepričati, če lahko varno prečkamo cesto;
• uporabljamo prometne površine, namenjene hoji pešcev
(pločniki, hodniki, prehodi, podhodi, nadhodi);
• če ni zagotovljenih površin za pešce, hodimo ob levem
robu vozišča v smeri hoje, tako da nas nasproti vozeči vozniki prej opazijo;

• za večjo vidnost nosimo svetla in odsevna oblačila, dodamo tudi odsevna telesa – odsevne trakove, kresničke; svetilko, ki je prav tako odsevno telo, ki opozarja na nas v temi,
megli, dežju;
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Naša življenja so sestavljena iz različnih
lepih in tudi malo manj lepih stvari. V
tej mavrici vsakdanjih dogodkov in pisanem mozaiku doživetij obstajajo tudi
stvari, o katerih se malo oziroma običajno ne govori. Samomor je gotovo ena
takih neprijetnih in močnih medčloveških »tabu tematik«, ki v našem vsakdanjem medsebojnem pogovoru nima
pogostega mesta. Verjamem pa, da med
nami ni nikogar, ki ne bi poznal oziroma slišal vsaj za enega človeka, ki se je
odločil za tovrstno dokončno reševanje
problema teže življenja, če lahko temu
tako rečemo.
Andreja sem osebno zelo dobro poznal.
Zanimiv, poseben, zelo inteligenten in
prav gotovo precej unikaten in nikoli do
konca »prebran« značaj človeka, s katerim pa sva se vedno pogovarjala samo o
eni stvari – vedno samo o ljubezni do biciklov.  Z mojo lahko športno rumeno
cestno »specialko« sem se kdaj pa kdaj
ustavil pri njem, saj je bilo v njegovem
rdečem jurčku ob hiši vedno kakšno
hladno pivo ali sok za razgreto kolesarsko grlo, ko sem ves prepoten zaključil
pozno popoldanski poletni »Tour de
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France« tja preko Placa. Pa tudi njegov lep in nobel mercedes mi je pogosto mešal misli in sem ga večkrat resno
povprašal (bolj v šali kot zares), če bi mi
ga mogoče prodal. Hmm … moški, pač.
Baje smo vsi isti. 
Vest o tragičnem dogodku me je takrat
globoko pretresla, čeprav v tistem obdobju to še zdaleč ni bil edini primer v našem mestu. Nevidne sile vesolja, slučaj
ali kaj tretjega. Kdo bi vedel? Tudi v naši
družini smo imeli podoben primer. Bilo
je več kot 20 let nazaj, a slike so še vedno žive, kot da bilo bi včeraj in empatija zato še toliko večja.  Pozaba dela
skupaj s časom stvari lažje in znosnejše,
a vseeno menim, da to »obliko smrti«
družina najtežje »sprejme« – veliko
težje kot bolezen ali prometno nesrečo.
Tako pač je.
Lepe verze in misli, ki mu jih je sin Robi
pred kratkim namenil v našem časopisu,
sem kar nekajkrat z zanimanjem prebral.
Poklicna deformacija pač! Najbolj mi je
v oči padel verz: »V predalih je mnogo
teh kaj in zakaj, prevečkrat odprem in
zaprem jih nazaj.« Čista pravljica poezije, ki sem jo takoj začutil v ritmu valčka.
In če mi je ljubi bog že dal neke posebne talente, mi jih zagotovo
ni dal brez razloga – verjamem pa tudi da z dobršno mero občutka
za sočloveka. 
Robija sem takoj kontaktiral
in povprašal,
če mi dovoli,
da iz njegove
lepe pesnitve v očetovi osmrtnici
ob obletnici
napišem besedilo, ki bi ga
kakšen ansambel
uglasbil in večglasno izvajal. Po njegovi odobritvi in takojšnjem velikem navdušenju

(» ČE pa TI tako rečeš … ) sem se
lotil dela in nastalo je besedilo, ki ga je
uglasbil Tilen Požgan.
Žal Andreja že več kot eno leto ni med
nami in NOBENA pesem ga nikoli
ne bo vrnila nazaj. Verjamem pa, da se
sedaj v svojem lepem mercedesu vozi
med oblaki in tam visoko nekje ob zvokih angelskih harf občuduje moj novi
»bajk«, ki mi ga je pred kratkim še malo
poštimal in vizualno izboljšal prav njegov Robi, ki mu je dodal nove in lepe
kromirane vilice. Asociacija na otroštvo
in vse naše nekdanje »Ponije« je tukaj
slučajna.  Takšnega ali pa še lepšega
in zagotovo še boljšega bo Robi nekoč
zrihtal tudi Andreju v nekem drugem
času, dimenziji in prostoru.
MV

KAJ BI TI REKEL?
(T. Požgan/R. Jenko, M. Vrh./
T. Požgan)
Kazalec ure življenja tiktaka
po premici časa vztrajno naprej,
dokler nekje ne ustavi koraka,
dokler ne pride do zadnjih vseh mej.
Noč za nočjo in ob njej zopet noč –
nikoli ne bo, kot bilo je nekoč.
V predalih je mnogo teh »kdaj in zakaj«,
prevečkrat odprem … in zaprem jih
nazaj.

REFREN
Kaj bi ti rekel, s čim bi začel,
v roko ti segel, če kdaj bom smel.
Kaj bi ti rekel, kaj razumel,
a vem, da najprej bi te objel.
Odšel dragi oče si kar brez slovesa –
brez ene vsaj črke izpod peresa –
a upam, da tam, tam, kjer ti si zdaj,
cveti ti pomlad in najlepši je maj ...

KULTURA

»«… PREMICA ČASA … »«
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ZAKLJUČNO SREČANJE V SKUPINI »OVČKE«
Hitro, prehitro minevajo dnevi, meseci, leta. V skupini »Ovčke« je tako napočil čas za zaključno srečanje. Tokrat zaradi trenutnih razmer v malce drugačni obliki, brez udeležbe staršev.

Tako smo v petek, 19. 6. 2020, imeli prav
poseben dan. Iskali smo zaklad. Otroci
so imeli različne ideje, kaj bomo odkrili.
Vzgojiteljice smo jim pripravile različne
naloge, ki so jih uspešno premagovali.
Plesali, peli, rajali in telovadili smo. Igrali smo se igro za dobra ušesa. V bližnjem
gozdičku smo si zavezali oči in sledili
vrvici … Mnogo je bilo nalog, ampak
otroci so vse premagali z odliko. Ob vrnitvi v vrtec so po igralnici odkrili vsak
svoj zaklad (torbico z imenom). Podelili
smo jim tudi značke in jim povedali, da
so naši »cici maturantje«. Podelili smo
jim še priznanja in medalje.
Otrokom in staršem, ki bodo kmalu
obrnili nov list v knjigi življenja, kjer jih
bo vodila nova pot, želimo, da bo ta še
naprej radovedna, vesela, radoživa in
polna novih doživetij ter spoznanj.
Vzgojiteljice skupine Ovčke, Vrtec Jožefe
Maslo Ilirska Bistrica

ŠOLSTVO IN ŠPORT

GIMNAZIJA ILIRSKA BISTRICA
JE ŽE SEDMO LETO ZAPORED
»SIMBIOZA ŠOLA«
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Gimnaziji Ilirska Bistrica je bil v okviru prostovoljskega projekta »Simbioza šola« že sedmo leto zapored podeljen naziv »Simbioza šola«.
Gimnazija Ilirska Bistrica je v šolskem
letu 2019/20 v okviru prostovoljskega
projekta Simbioza šola izvajala brezplačne delavnice računalniškega opismenjevanja starejših, in sicer so bile delavnice
izvajane v dveh terminih. V obeh terminih so bile za udeležence s predznanjem
s področja uporabe računalnika organizirane delavnice na višji ravni zahtevnosti. Prvi termin izvedbe delavnic je bil

v tednu od 18. do 22. novembra 2019.
V tem terminu je sodelovalo 15 dijakov
prostovoljcev in 16 udeležencev delavnic. V drugem terminu izvedbe delavnic, ki je potekal v tednu od 22. do 24.
februarja 2020, je sodelovalo 6 dijakov
prostovoljcev in 9 udeležencev delavnic.
Na spodnjih povezavah si lahko preberete, kako so v obeh terminih potekale
delavnice računalniškega opismenjeva-

nja starejših na Gimnaziji Ilirska Bistrica. V prispevkih si lahko ogledate tudi
galerijo fotografij.

Gimnazija Ilirska Bistrica
BISTRIŠKI ODMEVI – JUNIJ 2020

IZOBRAŽEVANJE V ČASU
KORONAVIRUSA
Za nami je čas izrednih razmer, ki so prinesle drugačen pogled na doslej samoumevne dogodke in spodbudile premislek o sebi in osebni rasti.
Ljudska univerza Ilirska Bistrica se je
v tem času vključila v lokalno okolje z
objavo široke palete različnih vsebin
(od seminarjev preko različnih nasvetov
do ustvarjalnih projektov) v upanju, da
bomo zadovoljili večino naših spremljevalcev in uporabnikov ter vam ponudili
iztočnico za učenje in hkrati tudi opomnik, da je čas izolacije lahko tudi čas
priložnosti. Z objavami na Facebook
strani Ljudska univerza Ilirska Bistrica

bomo nadaljevali tudi v bodoče in tako
z vami delili različne informacije, ideje
in zanimivosti.
Po sprostitvi ukrepov pred širjenjem
koronavirusa smo na LU Ilirska Bistrica pričeli z dvema 40-urnima tečajema
(Računalniško – digitalno opismenjevanje, Zelišča za zdravje in veselje). Tečaja sta bila brezplačna, saj sta potekala
v okviru projekta Temeljne in poklicne

kompetence, ki ga financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
ter Evropski socialni skladi.
Projekt Svetovanje v izobraževanju odraslih je potekal tudi v času izolacije.
Uporabnikom smo največ svetovali o
možnostih izobraževanj (spletni seminarji, online tečaji …) in pomagali pri
uporabi komunikacijskih aplikacij (npr.
ZOOM-a). Svetovanje je od 18. maja
možno tudi osebno po predhodnem
dogovoru.
LU Ilirska Bistrica v tem letu praznuje
60-letnico svojega delovanja. Ob praznovanju tega jubileja nam je Občina
Ilirska Bistrica podelila spominsko plaketo. Občini in županu Emilu Rojcu se
zahvaljujemo za izkazano priznanje našemu dolgoletnemu delu.
Ljudska univerza Ilirska Bistrica

• KAKO UREDITI PODATKE Z NEKAJ KLIKI –
EXCEL?
urejanje in iskanje podatkov, spoznavanje formul,
ustvarjanje grafov, spustnih seznamov, vrtilnih tabel …

• BEREMO IN PIŠEMO SKUPAJ – ZA STARŠE IN

Čas izolacije nam je pokazal, da je poznavanje računalnika in njegovih programov ter aplikacij v današnjem
času ključnega pomena.
Vabimo vas k vpisu v:
RAČUNALNIŠTVO
internet, e-pošta, aplikaciji ZOOM in WhatsApp, urejevalnik besedil Word, digitalna fotografija, delo v oblakih,
pametni telefoni ...

•

Prijava in dodatne informacije na 05 71 45 022, info@
lu-ilirska-bistrica.si ali www.lu-ilirska-bistrica.si.

PRIČETEK TEČAJEV BO V SEPTEMBRU.
Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavo!
Prednost imajo starejši od 45 let z največ
srednješolsko izobrazbo.

Brezplačne tečaja omogočata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni skladi.
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ŠOLSTVO IN ŠPORT

LJUDSKA UNIVERZA
ILIRSKA BISTRICA
razpisuje 40-urne
BREZPLAČNE TEČAJE

OTROKE OD 1. DO 5. RAZREDA
V programu odrasli obnovijo svoje spretnosti (branje,
pisanje, računanje, socialne spretnosti, aktivno državljanstvo, spoznavanje učnih metod …), da bi lažje pomagali svojim otrokom pri opismenjevanju in učenju. V
programu sodelujejo starši/skrbniki in otroci.

39

TOMAŽ SLAVEC ŽE TRETJIČ NA ČELU KK PLAMA-PUR

V bistriškem košarkarskem klubu je bil 15. junija 2020 izveden občni zbor, na katerem je članstvo kluba podelilo razrešnico upravnemu odboru in izvolilo novega, na čelu katerega
bo že tretji mandat Tomaž Slavec. Bistriški košarkarski klub,
ki slovi po visoki obiskanosti domačih tekem, je v sezoni
2019/20 zasedel odlično 2. mesto v Pokalu mladih in uspešno
nastopal v 3. SKL. Klub se bo tudi v prihodnje osredotočal na
razvoj igralcev iz svojega pomladka, na katerih bo tudi temeljilo člansko moštvo.
KK Plama-pur

Ni smrt tisto, kar nas loči
in življenje ni, kar druži nas,
so vezi močnejše,
brez pomena zanje so razdalje,
kraj in čas.
(M. Kačič)

ZAHVALA

ŠOLSTVO IN ŠPORT

LUCIJAN FABEC
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(14. 9. 1938 – 28. 5. 2020)

POPRAVEK
V članku Spomini Ferdinanda Radovana avtorja Dimitrija
Grlja, ki je bil objavljen v prejšnji številki, smo zapisali, da
je bil njegov oče Josip Italijan. Po zadnjih podatkih se je
izkazalo, da je bil Istrijan. Za napako se opravičujemo.

Ob nepričakovani izgubi moža, očeta, starega očeta in tasta
se srčno zahvaljujemo vsem za izrečena pisna in ustna sožalja
ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Posebno zahvalo za skrb in trud izrekamo dr. Sunčani M. Tomić in medicinski sestri Adrijani Mahne.

Žalujoči: njegovi najdražji
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»Sklenjen je krog življenja,
a boleč spomin živi naprej …«

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

ZAHVALA

ZAHVALA

Po težki bolezni nas je zapusti dragi mož, ata in nono

Povsem nenadno in nepričakovano nas je za vedno zapustila
naša najdražja babica in mama

SILVIJO GODINA
(1946–2020)
iz Podgrada
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom,
prijateljem, sovaščanom in znancem, ki ste nam nudili podporo, z nami delili žalost in bolečino ter nam kakor koli pomagali. Posebna zahvala gre osebju Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica in Podgrad, Onkološkemu inštitutu Ljubljana in
Centru za socialno delo Ilirska Bistrica. Hvala tudi g. župniku,
JP Komunala Ilirska Bistrica, pevcem klape Škvadra, trobentaču Nejcu Franku in vsem ostalim, ki ste pokojnika v tako
lepem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Vsa sredstva,
zbrana na pogrebu, bomo darovali otrokom iz socialno šibkih
družin, ki letujejo na Debelem Rtiču.
Žalujoči: žena Marija in otroci Sergej, Aldo
ter Petra z družinami

Dober, plemenit človek, ki je z nami živel,
nam ne more biti odvzet,
kajti v našem srcu je zapustil svetlo sled
svoje dobrote in plemenitosti.

GABRIJELA MALJEVAC
(17. 10. 1937 – 17. 6. 2020)
Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem, ki ste nam stali ob strani v težkih
trenutkih žalosti. Hvala za izraze iskrenega sožalja, sveče,
cvetje in druge darove. Hvala g. župniku Petru Pipanu za pogrebno mašo, kolektivu pogrebne službe Komunala Ilirska
Bistrica, Cerkvenemu mešanemu pevskemu zboru Podgraje
ter vsem ostalim, ki ste na kakršen koli način pomagali na
samem pogrebu in ustvarili slovo, kakršnega bi si naša draga
Gabrijela želela.
Žalujoči: vsi njeni najdražji in najbližji
Kuteževo, 23. 6. 2020

Pojdem v kraj vseh krajev …
pojdem v maj vseh majev …
(T. Kuntner)

(Thomas Carlyle)

ZAHVALA
Zapustil nas je naš dragi mož, ate, stari ate in tast

JOŽE SKOK

ZAHVALA

(15. 3. 1945 – 23. 5. 2020)
iz Mereč

IVAN BENIGAR - TOMAŽIN

Ob nepričakovani in boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem
sorodnikom, prijateljem, vaščanom in bivšim sodelavcem, ki ste
z nami delili bolečino in žalost. Hvala vsem za izrečeno sožalje,
cvetje, sveče in ostale darove. Zahvaljujemo se dr. Tomić, ekipi
NMP ZD Idrija, ekipi vojaške helikopterske NMP in ekipi urgence v Ljubljani. Posebno zahvalo namenjamo zdravnikom in
medicinskemu osebju UKC Ljubljana na oddelku CIT 2, ki so
se trudili za njegovo življenje do zadnjega trenutka. Hvala gospodu župniku Stanku Fajdigi za opravljen obred, pevcem Prijatelji
Koper, govorniku za prebrani govor in vsem, ki ste pomagali pri
pogrebni slovesnosti.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam bili v težkih trenutkih v oporo
in pomoč ter ga skupaj z nami v tako velikem številu pospremili
na njegovi zadnji poti.

(11. 5. 1936 – 17. 6. 2020)
Ob nepričakovani in prezgodnji izgubi se srčno zahvaljujemo
sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovane sveče, prispevke in izkazano pozornost na njegovi zadnji
poti.
Hvala dr. Sonji Lovrić Kiselić in urgenci ZD Ilirska Bistrica,
ge. Vidi, patronažni sestri, reševalcem Meditransa iz Postojne, zaposlenim KO za abdominalno kirurgijo in CIT-a UKC
Ljubljana. Hvala tudi g. župniku Stanku Fajdigi za opravljen
obred, pevcem za zapete žalostinke, kolektivu pogrebne službe Komunala Ilirska Bistrica in častitim sestram NOTRE
DAME – torej vsem, ki ste bili z nami v dneh žalosti …

Žalujoči: žena Majda, sinovi Marko, Manfred, Roman
ter hčeri Marjetka in Silva z družinami

Žalujoči: vsi njegovi, ki ga neizmerno pogrešamo

Mereče, maj 2020

Trnovo, Ilirska Bistrica
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RAZVEDRILO

NAGRADNA KRIŽANKA BISTRIŠKIH ODMEVOV
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Geslo nagradne križanke pošljite na naslov: Bistriški odmevi, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica s pripisom »Nagradna
križanka«, najkasneje do 15. avgusta 2020.
»Foto atelje MARAŽ« poklanja 3 nagrade:
1. nagrada: družinsko fotografiranje v naravi 2. nagrada: fotografija na lesu - MLIN 3. nagrada: majica Foto atelje MARAŽ 100 LET

Geslo prejšnje križanke: »Frizerstvo Suzana«. Izžrebali smo tri nagrajence:
1. žensko fen frizuro prejme ENEJA LIČAN, Dolnji Zemon 70, 6250 Ilirska Bistrica,
2. moško striženje prejme MATEJA SIMČIČ, Sabonje 23, 6250 Ilirska Bistrica,
3. otroško striženje prejme TINE BOŽIČ, Dobropolje 13, 6250 Ilirska Bistrica.

