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V ZNAMENJU KORONE

ANDREJ ČERNIGOJ OTVORIL
POSLANSKO PISARNO V ILIRSKI BISTRICI

POLETJE
V ILIRSKI BISTRICI

UVODNIK

IZ VSEBINE

Pred vami je poletna številka občinskega glasila Bistriški odmevi. Resnično upam, da je za vami nepozaben dopust, poln
dragocenih trenutkov, ki se vam bodo za vedno vtisnili v
spomin. Verjamem, da ste si odpočili od vsakdanjega hitrega
ritma življenja in boste z lahkoto kos vsem izzivom, ki vas
čakajo to jesen.
V poletnih mesecih sta našo občino obiskala minister za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj in državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve Franc Kangler. Kaj sta bili temi njunega obiska, si preberite na naslednjih straneh.
Turistično-informacijski center Ilirska Bistrica je v sodelovanju z Občino Ilirska Bistrica pripravil dva koncerta v idiličnem okolju gradu Prem. Zdravko Pleše in Snježana Pleše
Žagar ter skupina Noreia so poskrbeli, da so bile poletne
noči romantične, igrive in resnično pravljične.
V tokratni številki objavljamo Javni poziv za finančne spodbude dijakom Gimnazije Ilirska Bistrica, ki znaša 40 evrov
na mesec. Preverite, če izpolnjujete pogoje za pridobitev in
ne pozabite, da je rok za prijavo 30. september 2020.
Na straneh o zdravstvenemu domu si preberite vse, kar morate vedeti o temeljnih postopkih oživljanja v času koronavirusa.
To poletje je bilo vsekakor pestro in zanimivo, zato verjamem, da bo zanimivo tudi branje dopustniško obarvanih
prispevkov naših bralcev.
Dragi šolarji in šolarke!
1. septembra ste znova sedli v šolske klopi. Dovolite mi, da vam v
imenu uredniškega odbora Bistriških odmevov zaželim uspešno
šolsko leto. Želimo vam veliko na novo pridobljenega znanja,
delovnega elana, odličnih ocen in novih prijateljstev, ki naj trajajo vse življenje!

Tjaša Kaluža,
odgovorna urednica
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Vaše prispevke za septembrsko številko pričakujemo
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ANDREJ ČERNIGOJ OTVORIL
POSLANSKO PISARNO
V ILIRSKI BISTRICI
Župan Emil Rojc je izpostavil odlično sodelovanje s poslancem Andrejem
Černigojem, ki bo odslej v Ilirski Bistrici še dostopnejši s svojo poslansko
pisarno.

prioriteta poleg drugih projektov, ki niso
nič manj pomembni,« se je z županom
Rojcem strinjal tudi bistriški poslanec
Andrej Černigoj, ki je po rodu iz Vipavskega Križa, a si je družino ustvaril v
vasi Smrje.
Stranka Nova Slovenija je po osmih
letih znova v občinskem svetu in njen
član Andrej Černigoj je v osmem sklicu
Državnega zbora Republike Slovenije
postal 6. poslanec v Državnem zboru, ki
predstavlja bistriško občino in se zavzema za njeno blaginjo in razvoj.
Poslanec Černigoj je najprej otvoril pisarno na Bistriškem, nato pa še v Ajdovščini. Kot je zagotovil, bo po predhodnem dogovoru dva tedna dosegljiv v
Ilirski Bistrici, en teden pa bo na voljo
občankam in občanom Ajdovščine.
»Poslanci imamo uradne ure na domačem
terenu ob ponedeljkih in takrat bom tudi
sam uradoval v sejni sobi Občine Ilirska
Bistrica. V devetih letih sem Ilirsko Bistrico zelo dobro spoznal. V začetku sem kot
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fant s plakatov začel obiskovati vsako vas
v tej občini in s tem projektom bom nadaljeval in ga nadgradil, saj bom obiskal tudi
nekatere ulice v samem mestu,« je svojo
dostopnost občankam in občanom bistriške občine napovedal domači poslanec Černigoj.

AKTUALNO

»Veseli me, da se je odprla poslanska pisarna v Ilirski Bistrici. Z Andrejem dobro
sodelujemo in lahko pohvalim njegova
prizadevanja, da bi se projekti, ki jih izvajamo v občini, izpeljali. Nihče doslej se
ni za občinske projekte trudil tako kot se
Andrej, zato se mu zahvaljujem za njegovo požrtvovalnost in željo po tem, da bi
občina napredovala. Upam, da bomo tako
dobro sodelovali tudi v prihodnje,« je na
simbolni otvoritvi poslanske pisarne, ki
bo delovala v sejni sobi občine, izpostavil bistriški župan Emil Rojc.
»Povezava med občinskim svetom in poslancem mora biti dobra. Vse pozitivne
projekte je treba podpirati – naj jih podpira eden ali drugi, nihče jih ne bo odnesel
iz Ilirske Bistrice. Prav zato moramo biti
na istem bregu, imeti isti cilj in podpirati eden drugega. Še naprej se bom trudil
za avtocesto, ki smo jo znova obudili in
spravili v vladne dokumente. To bo moja
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NEZAKONITE MIGRACIJE SO
PROBLEM CELOTNE EVROPSKE
UNIJE
Državni sekretar Ministrstva za notranje zadeve Franc Kangler se je v
Ilirski Bistrici o ilegalnih prehodih meje pogovarjal s hrvaško kolegico
Terezijo Gras. Predvideni skupni policijski slovensko-hrvaški nadzori
meje bodo še dodatno okrepili dobro sodelovanje med državama. Migrantske poti se na Bistriškem pomikajo globoko v gozd.

»Na slovensko-hrvaški meji se povečuje število ilegalnih migracij. K vprašanju
ilegalnih migracij bi morali pristopiti sistematično, saj to ni samo problem Slovenije in Hrvaške, ampak celotne Evrope in
Evropske komisije,« je zatrdil državni
sekretar Franc Kangler.

Predstavnika obeh ministrstev za notranje zadeve Franc Kangler in Terezija
Gras sta si bila enotna, da obe državi v
boju proti nezakonitim prehodom meje
odlično sodelujeta, saj je bilo v osmih
mesecih leta 2020 v Sloveniji zaradi
sprovajanja priprtih 90 ljudi, v sosednji
Hrvaški pa skoraj 1000. S skupnimi poostrenimi nadzori slovenskih in hrvaških sil pa si obetajo še večji uspeh pri

AKTUALNO

Po podatkih ministrstva naj bi 9000 migrantov čakalo na prehod meje v Srbiji,
8000 prebežnikov pa čaka v Bosni in
Hercegovini; največ migrantov prihaja
iz Maroka in Afganistana. Po Kanglerjevem mnenju so skoncentrirane migraci-

je v teh dveh balkanskih državah posledica epidemije covid-19 in zaprtja meja.
»Največji problem v BIH je tabor Lipa,
ki je postavljen štiri kilometre od hrvaško-bosanske meje. Tabor je blizu slovenske
meje in tisti, ki služijo na račun migrantov,
te poti dobro poznajo in vedo, na kakšen
ilegalni način migrante pripeljati preko
zunanje schengenske meje,« je poudaril
Kangler in dodal, da veliko prebežnikov prihaja iz varnih območij, nekateri
pa predložijo ponarejene dokumente in
s tem otežujejo delo policijskim organom.
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Migranti ubirajo nove poti
stran od prebivalstva –
divja odlagališča na težko
dostopnem terenu
»V zadnjem času je prišlo do sprememb
v migracijskih tokovih. Če smo prej beležili vlome v počitniške hiške in zasebna
stanovanja ter veliko stikov med lokalnim
prebivalstvom in migranti, so se migrantski tokovi premaknili globlje v gozd. Vsa
divja odlagališča, ki smo jih očistili v letošnjemu letu, ko se je nabralo že približno
8 ton odvrženih stvari, so odmaknjena od

poti in znotraj gozda v okolici Snežnika.
Po mojem mnenju so se tokovi premaknili
s ciljem, da se ne vznemirja lokalno prebivalstvo, saj je migrantom glavni interes
prečkanje meje ne pa konflikt z nami« je
dejal župan Občine Ilirska Bistrica Emil
Rojc. Računi za čiščenje divjih odlagališč, ki jih za seboj puščajo nezakoniti
prebežniki, so višji kakor lani, ko se je
nabralo za 17 ton odpadkov, ker so odvrženi predmeti na težko dostopnem
terenu, globoko v gozdu in jih morajo
komunalni delavci na hrbtu prenesti do
voznikov. »V stiku z gozdarji odlagališča
najprej lociramo, nato obvestimo policijo,
ki preveri izvor odpadkov in če je to upravičeno za povračilo stroškov. Komunalno
podjetje, ki počisti lokacijo, izstavi račun
Občini Ilirska Bistrica, občina pa izstavi račun državi. Občina plača komunali,
država pa nam sredstva refundira,« je
postopek lociranja divjih odlagališč in

njihovo odstranitev pojasnil bistriški
župan Rojc.
Bistriški župan ni mogel skriti zadovoljstva, da se je srečanje na visokem
medržavnem nivoju odvilo ravno na
Bistriškem: »S tem dobivamo potrditev,
da se naša prizadevanja za varovanje državne meje slišijo. Ministrstvu za notranje
zadeve se zahvaljujem za posluh in prepričan sem, da bosta naša in hrvaška policija
našli vzvode in način, da se nezakonite migracije preprečijo.«
Poslanec državnega zbora Andrej Černigoj pa je sklenil, da si bo še naprej
prizadeval za aktivacijo 37. a člena, ki
vojski dodeljuje večja pooblastila pri varovanju državne meje: »Svoje kolege bi
pozval, da naj – če ne verjamejo – pridejo
sem in poslušajo ljudi, saj jim bodo ti povedali, kaj jim leži na duši. Slovenija mora
poskrbeti za slovensko mejo in slovenska
vojska je ključ do zgodbe o uspehu.«
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AKTUALNO

zmanjševanju nezakonitih prehodov
meje.
»Prejšnji teden smo izvajali skupni poostreni nadzor na območju
PU Koper, ki je bil zelo uspešen,
saj se lahko pohvalimo z lepim
številom prejetih migrantov in
sprovajalcev,« je dobro sodelovanje med državama, ki je
le nadaljevanje že utečenih
skupnih poletnih nadzorov v
Istrski in Primorsko-goranski
županiji ter zimskih nadzorov
na Rogli in v Kranjski gori, pohvalil tudi v. d. generalnega direktorja policije Andrej Jurič.
Državna sekretarja sosednjih držav
upata, da bo podpis sporazuma o medsebojnem sodelovanju slovenske in hrvaške policije, ki je že skoraj usklajen,
še izpopolnil policijsko sodelovanje na
področju ilegalnih migracij in splošne
varnostne problematike.
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MINISTER ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE
MOŽNOSTI JANEZ CIGLER KRALJ
OBISKAL ILIRSKO BISTRICO
Minister Janez Cigler Kralj je na delovnem obisku Ilirske Bistrice pohvalil
odlično organiziranost Doma starejših občanov Ilirska Bistrica v boju proti
covid-19 in obljubil finančno pomoč države pri zagotavljanju novega kadra.
Minister za delo se je srečal z bistriškim županom Emilom Rojcem in z zanimanjem prisluhnil načrtom o gradnji nove stanovanjske enote za starejše, na
Bistriškem pa je obiskal tudi CSD Primorsko-Notranjska, enota Ilirska Bistrica, Urad za delo Ilirska Bistrica in Varstveno delovni center Koper, enota
Ilirska Bistrica.
ci se borimo proti njegovemu vnosu v naše
domovanje,« je ob obisku ministra za
delo v Domu starejših občanov Ilirska
Bistrica povedala direktorica Jasmina
Tomažič.
»Izrekam vam priznanje, ker ste uspešno
obvarovali stanovalce, vas in vaše družine.
Vendar moramo ostati pozorni in vztrajati pri preventivnih ukrepih: maske, varna

Kljub dobrim bivanjskim razmeram v
domu na Medenevem hribu, ki je v zadnjih dveh letih doživel uspešno reorganizacijo matične stavbe v zaključene
stanovanjske skupine, pa je direktorica

AKTUALNO

»Za nami je obdobje epidemije covid-19,
ki smo ga uspešno prestali, saj nismo beležili nobenega morebitnega suma ali potrditve z virusno okužbo covid-19. Vzpostavili smo vrsto preventivnih ukrepov, ki se
jih vsi vestno in dosledno držimo. Dnevno
spremljamo epidemiološko sliko v Sloveniji in v našem lokalnem okolju. Trenutno
nimamo nobenega suma in nobene potrditve okužbe s covid-19 in skupaj s stanoval-

razdalja in razkuževanje. To je naša nova
realnost, saj bo do iznajdbe učinkovitega
cepiva preteklo še nekaj časa,« je dejal
minister Janez Cigler Kralj, ki je pohvalil
tudi dobro sodelovanje z Občino Ilirska
Bistrica, v okviru katerega se je vzpostavila dislocirana rdeča cona za namestitev do 25 okuženih stanovalcev v telovadnici Doma na Vidmu, ki ima ločen
vhod in lastne sanitarije s kopalnico.
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Jasmina Tomažič izpostavila tudi pereč
problem kadrovskega primanjkljaja v
njihovem zavodu: »Standardni normativi za domove so že precej zastareli in
tudi populacija, ki sedaj prihaja v domove
starejših, ima povsem drugačne in večje potrebe, kot so jih imeli uporabniki pred desetimi leti. Tudi potreb po kadrih, predvsem
na področju nege, je vedno več.«
Rešitev za kadrovsko okrepitev domov
za starejše minister Cigler Kralj vidi
v uredbi, ki bo določala način porabe
sredstev iz 30 milijonskega svežnja pomoči za financiranje socialnih zavodov,
ki so bili med epidemijo koronavirusa
najbolj ranljivi: »Okrepitev kadra je velik
izziv. To so nižje plačana dela a zelo zahtevna, saj zahtevajo predanost in socialni
čut. V uredbi bo model razdelitve nastavljen tako, da bi motivirali nove potencialne zaposlene.«

Bo na območju bivše Tovarne
organskih kislin v prihodnosti
soseska za starejše?

Minister Cigler Kralj obiskal
tudi center za socialno delo,
urad za delo in varstveno
delovni center
Minister za delo je v družbi poslanskega
kolega Andreja Černigoja obiskal tudi
Center za socialno delo Primorsko-Notranjska, enota Ilirska Bistrica, kjer je z
direktorico Kristino Zadel Škrabolje in
vodjo bistriške enote Emanuelo Rebec
razpravljal o kadrovskem primanjkljaju
strokovnih delavcev in pereči problematiki na Bistriškem po koronavirusu, ki je
prinesel večje število razvez in razpadov
zunajzakonskih skupnosti ter večje število upravičencev prejemnikov denarne
in socialne pomoči.

Minister za delo je obiskal tudi najmanjši urad za delo v območni službi
Koper, kjer ga je sprejela predstavnica
urada Milenka Simšič in mu predstavila aktualne probleme v zvezi s politiko
zaposlovanja na Bistriškem in izvajanje
interventnih zakonov v zvezi z vlogami
za nadomestilo plač delavcem na čakanju pa tudi zaposlenim za skrajšani delovni čas.
Varstveno delovni center Koper, enota
Ilirska Bistrica, je za ministra Ciglerja
Kralja pripravil posebno dobrodošlico,
saj so mu varovanci zaigrali odlomek iz
predstave gledališke skupine Šajtrga z
naslovom Klinika brez upanja. Visokega gosta so popeljali po prostorih in mu
predstavili, kako poteka delo v šiviljski,
keramični, lesni in papirni delavnici.
Ministra je 27 varovancev, ki ustvarjajo pod budnim očesom Sonje Munih,
osvojilo s svojim konceptom dela, da
starim in odsluženim stvarem dajejo
novo vrednost in novo vsebino ter tako
stvarem vdahnejo novo življenje.

AKTUALNO

Minister za delo je obiskal tudi župana
Občine Ilirska Bistrica Emila Rojca in

predstavnike občinske uprave.
Župan Emil Rojc mu je predstavil načrt za vzpostavitev
enote za starejše občane na
območju bivšega TOK-a v
centru mesta. Omenjena
lokacija je blizu železniške
postaje, trgovskega centra,
v neposredni bližini parka in ob izgradnji manjšega
centra za rekreacijo starejših
bi predstavljala idealno lokacijo
za preživljanje jeseni življenja bistriških občank in občanov. Minister
za delo Cigler Kralj se je strinjal z omenjenim predlogom in zagotovil, da bo
do naslednjega srečanja v jeseni preveril
vse možnosti za pomoč in dobro sodelovanje pri izvedbi tega perspektivnega
projekta, ki skrbi za višjo kakovost bivanja starejše generacije.
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ALENKA KOROŠEC PERUZIN
NA ČELU »POLICIJSKE
POSTAJE ZA IZRAVNALNE
UKREPE KOPER«
Najprej čestitke za napredovanje! Kako se počutite na čelu Policijske postaje
za izravnalne ukrepe Koper?
Hvala. Počutim se zelo dobro, kolektiv
je motiviran za delo in mislim, da bomo
s skupnimi močmi dosegali zastavljene
cilje.

AKTUALNO

Nam lahko podrobneje pojasnite, s čim
se ukvarja vaša enota in kaj točno pomeni besedna zveza »izravnalni ukrepi«?
Policisti naše enote odkrivamo čezmejno kriminaliteto – ilegalne migrante in
vodiče, tihotapstvo mamil, orožja, streliva in ukradenih vozil, uporabo ponarejenih, prenarejenih in tujih listin; pomagamo policijskim postajam na območju
policijske uprave pri nadzoru državne
meje; opravljamo policijske naloge v
zvezi z nadzorom državne meje, za katere so poleg splošnih znanj potrebne tudi
posebne veščine ali znanja ter posebna
oprema. Sodelujemo tudi pri usposabljanjih za posebne veščine ali znanja,
ki sodijo v naše neposredno delovno
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področje. Za policijske
uprave izvajamo pridržanje
oseb, ki jih je treba izročiti tujim varnostnim organom, ali so
bile sprejete od tujih varnostnih organov in jih je treba izročiti pristojnemu
organu; po potrebi pa opravljamo tudi
druge policijske naloge.
Koliko policistov in policistk šteje vaša
enota in kje se nahaja vaša postaja?
Trenutno je v naši enoti zasedenih 22
od 36 delovnih mest. Od tega sta dve
administrativni delavki, ostala mesta zasedajo policistke in policisti. Naša enota
se nahaja na bivšem mejnem prehodu
Krvavi potok.
Kako poteka vaše delo? Kakšne cilje ste
si zastavili v novi službi?
Naše delo je vsakodnevno povezano z
delom na področju čezmejne kriminalitete – z odkrivanjem ilegalnih migracij in vodičev, nadzorom državne meje,
izročanjem oseb tujim varnostnim organom in delom na kontrolnih točkah

na meji s sosednjo Italijo v zvezi z veljavnimi odloki in ukrepi, vezanimi na
covid-19. V novi službi sem si zastavila
kar nekaj ciljev, glavni pa je, da bi bili kot
enota povezani, uspešni, in da bi naloge
opravljali zakonito, strokovno ter učinkovito. V kolikor bomo pri delu naleteli
na težave, ovire, bomo te sproti reševali.
Želim si, da bi kot enota s skupnimi močmi veliko dosegli in premagali ovire na
poti.
Pred tem ste bili pomočnica komandirja na Postaji mejne policije Jelšane. Katere so glavne razlike med tema dvema
funkcijama?
V bistvu sta obe funkciji vodstveni, le da
je delo komandirja policijske enote zahtevnejše, saj vodi posamezno policijsko
enoto in odgovarja za vse njene izvedene naloge in ukrepe. Od komandirja se
pričakujejo vodstvene, organizacijske,
strokovne in komunikacijske sposobnosti. Komandir mora zagotavljati, da
je delo, ki ga vsakodnevno opravijo policisti, zakonito, strokovno in učinkovito;
skrbeti pa mora tudi za dobro komunikacijo in odnose z zaposlenimi ter med
zaposlenimi.
Koliko časa ste bili v službi na Postaji
mejne policije Jelšane?
Na mejni policiji v Jelšanah sem bila zaposlena kot pomočnica komandirja 14
let.
Kako ste se kot dekle odločili za delo v
policijskih vrstah? Kaj vas je pritegnilo
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v te vode? Ste imeli koga za zgled in si
mislili, da boste tudi vi nekega dne tako
dobro opravljali delo policistke?
Že od nekdaj me je veselilo dinamično
in razgibano delo, kjer si dva dneva nista enaka. Kot otrok sem rada gledala
tudi akcijske filme in sanjarila, da bom
tudi jaz enkrat delala kot policistka (kot
v filmih FBI in podobno). Po končani
osnovni šoli me je pot zanesla na ekonomsko šolo, saj takrat še ni bilo srednje
policijske šole za dekleta. Po končani
srednji ekonomski šoli pa se mi je odprla pot v te vode, saj so takrat po dolgem
času ponovno začeli zaposlovati dekleta
kot policistke. Potrebno je bilo opraviti
samo poklicno prekvalifikacijo.

Verjetno so tudi v vašem razredu prevladovali kandidati in je bilo kandidatk zgolj za vzorec. Je bilo zato težje,
ker naj bi bil ta poklic primernejši za
moške, ali lažje, ker so vas fantje bolj
spoštovali?
Takrat je potekalo šolanje za dva razreda po približno 30 kandidatov za poklic
policista. Od teh je bila ena četrtina
deklet. Šolanje je bilo zelo dinamično
in zanimivo, smo se pa morala dekleta
enako dokazovati (ali celo še bolj) kot
fantje. Razlik ni bilo, kar je tudi pravilno, saj kršitelji oz. storilci na terenu ne
delajo razlik med spoloma. Tako dekleta kot fantje morajo biti usposobljeni za
vse naloge. Dekleta smo v kolektivih dobro sprejeta. Policisti in policistke smo
enakovredni.
Kje ste se zaposlili po zaključenem šolanju in kam vse vas je vodila pot, preden ste prišli na Postajo mejne policije
Jelšane?
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Po končanem šolanju za policistko sem
bila najprej zaposlena kot policistka na
Postaji mejne policije Kozina. Po končanem višješolskem študiju ob delu sem
bila po približno dveh letih premeščena
na takratni Urad kriminalistične policije v Koper, kjer sem opravljala naloge v
oddelku splošne kriminalitete, in sicer
večinoma na področju mladoletniške
kriminalitete. Po končanem univerzitetnem študiju ob delu sem prevzela
vodenje skupine za mladoletniško kriminaliteto v prej omenjenem oddelku.
V uradu kriminalistične policije Koper
sem naloge opravljala dobrih 6 let do
leta 2006, ko sem bila na lastno željo
premeščena nazaj v uniformirano policijo, in sicer na delovno mesto pomočnice komandirja na PMP Jelšane.
Kaj vam pomeni policijski poklic?
Policijski poklic ni kar tako. Policisti
čutimo pripadnost do tega poklica. Ta
poklic moraš opravljati s srcem, z željo
pomagati, reševati, preprečevati, saj policisti nemalokrat žrtvujemo svoj prosti
čas za službene dolžnosti. Policisti smo
na dolžnosti 24 ur, saj smo tudi takrat,
ko nismo v službi, dolžni ukrepati v smislu preprečevanja in odkrivanja kaznivih
dejanj, reševanja življenja in premoženja
ter podobno. Meni osebno pomeni ta
poklic pripadnost in neke vrste izziv glede reševanja zadev. Menim namreč, da

se vse da narediti, če je le volja, in če si v
življenju pozitiven.
Za policijski poklic se v zadnjih letih
odloča vse manj mladih. Kako bi po
vašem mnenju pritegnili več mladih in
jih navdušili za ta poklic?
V policiji ni nikoli dolgčas. Smo kot
ena velika družina; delo je dinamično,
zanimivo; služba je zanesljiva. Zaposleni imajo vse pravice skladno z veljavno
zakonodajo; izkoriščanja ni; se pa moramo zavedati, da imamo zaposleni tudi
svoje dolžnosti in to od nas pričakujejo
tudi občani in naš delodajalec. Plače
morda res niso odlične, so pa policisti
za svoje delo dobro in pravično plačani skladno z zakonodajo. Policisti si pri
svojem delu pomagamo. Ko ima sodelavec ali sodelavka težave, se ne oziramo
stran, ampak mu oziroma ji pomagamo.
Skupaj namreč zmoremo, če že ne vse,
pa zelo veliko.
Kdo je najbolj zaslužen za vaš uspeh
oziroma kdo vam stoji ob strani?
Zahvaljujem se vsem, ki so mi in mi še
stojijo ob strani – predvsem družini, pa
tudi vsem, ki so mi pomagali, da sem na
svoji poklicni poti dobila veliko izkušenj
z različnih področij dela, da jih bom
lahko izkoristila pri svojem nadaljnjem
delu.

AKTUALNO

Kako je izgledalo vaše šolanje za policijski poklic in koliko časa je trajalo?
Kot sem že omenila, sem končala srednjo ekonomsko šolo, po tem pa sem v
Tacnu na takratni kadetski šoli opravila
še 6-mesečni tečaj (prekvalifikacijo) kot
kandidatka za poklic policistke. Temu
je sledila še praksa na policijski postaji.
Svojo poklicno pot sem začela kot policistka na policijski postaji na Kozini
spomladi leta 1997, ki se je takrat imenovala Postaja mejne policije Kozina.
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Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica na podlagi Odloka o spremembi proračuna Občine Ilirska
Bistrica za leto 2020 (Uradni list RS št. 77/2019, z dne 20. 12. 2019) ter na podlagi 5. člena Pravilnika o dodeljevanju denarnih
spodbud dijakom Gimnazije Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 5/2017, z dne 03.02.2017) objavlja

JAVNI POZIV ZA DENARNE SPODBUDE ZA DIJAKE
GIMNAZIJE ILIRSKA BISTRICA
ni ali v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica. K prijavi
priloži:
– fotokopijo osebnega dokumenta,
– fotokopijo transakcijskega računa,
– potrdilo o vpisu.
6. Rok za oddajo prijav
Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo prispele najpozneje do 30. 9. 2020 do 10. ure na naslov Občina Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali bodo
do tega roka oddane v sprejemni pisarni Občine Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, pritličje
levo. Na kuverti mora biti navedeno »Javni poziv za denarne spodbude za dijake Gimnazije Ilirska Bistrica«. Prijavi
priložite zahtevano dokumentacijo.
Prijave, prispele po razpisnem roku, ne bodo upoštevane
pri obravnavi in bodo zapečatene vrnjene prijavitelju. Kandidati bodo o izbiri obveščeni predvidoma v roku 30 dni od
odločitve komisije.
Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z Javnim pozivom
lahko zainteresirani dobijo na tel. št. 05 71 12 333, kontaktna
oseba Erika Vrh ali prek elektronske pošte: erika.vrh@ilirska-bistrica.si.
Številka: 410-132/2020-1
Datum: 4. 8. 2020

Občina Ilirska Bistrica
Emil Rojc, župan

AKTUALNO

1. Naročnik: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica
2. Predmet poziva: dodeljevanje denarnih spodbud dijakom
Gimnazije Ilirska Bistrica
3. Pogoji za uveljavitev pravice do spodbude
Pravico do spodbude lahko uveljavlja prijavitelj, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ob prijavi mora biti vpisan v Gimnazijo Ilirska Bistrica,
in sicer v 1. letnik programa tehnik računalništva oziroma gimnazija ali
– če je ob prijavi zaradi prepisa vpisan v 2., 3. ali 4. letnik
programa tehnik računalništva oziroma gimnazija in
ima povprečje ocen vseh opravljenih predmetov preteklega šolskega leta najmanj 3.
Pravico do spodbude lahko uveljavljajo tudi dijaki, ki so
prejemniki katerekoli štipendije.
4. Višina denarne spodbude
Višina spodbude znaša 40 evrov mesečno na dijaka za posamezni letnik šolanja ob izpolnjevanju pogojev predmetnega pravilnika.
5. Dokumentacija in vrste dokazil, ki jih mora predložiti prijavitelj
Prijavitelj svojo pravico do spodbude uveljavi s prijavo na
javni poziv. Prijavo mora prijavitelj podati na obrazcu, ki
je sestavni del javnega poziva in je na voljo na spletni stra-
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S spletnim plačilom lahko z enim plačilnim nalogom plačate različne obvezne
dajatve, ki so prihodek različnih blagajn
javnega financiranja (npr. nadomestilo
za uporabo stavbnega zemljišča, letni
poračun dohodnine). V spletno banko bo posredovan plačilni nalog, ki bo
vseboval vse podatke, potrebne za izvršitev plačila, zato v spletni banki ne bo
potrebno pripravljati plačilnega naloga.
V znesek za plačilo bo vključen tudi
znesek zamudnih obresti do dne plačila,
če boste obveznosti za plačilo izbrali iz
knjigovodske kartice eDavki.
S spletnim plačilom lahko svoje obveznosti plačajo zavezanci za davek, ki
so registrirani uporabniki eDavkov in
uporabniki spletnih bank, vključenih v
sistem spletnih plačil Uprave Republike
Slovenije za javna plačila.
V eDavkih se lahko obveznosti, ki bodo
plačane s spletnim plačilom, izberejo iz

knjigovodske kartice (odprte postavke)
ali iz pregleda »Prejeti dokumenti«.
Zavezanec za davek na knjigovodski
kartici izbere obveznosti, ki jih želi plačati, in klikne na gumb »Pripravi plačilna navodila za označene«. Za izbrane
obveznosti se pripravi seznam plačilnih
navodil. Po kliku na gumb »ePlačilo«
se v naslednjem koraku izbere spletno banko, v kateri bo izvedeno plačilo
(uporabnikom Abaneta je v skladu z notranjimi pravili banke na ta način omogočeno plačilo v najvišjem znesku 1.500
EUR). Plačnik se v spletno banko prijavi v skladu z navodili banke. V spletni
banki se le še potrdi plačilni nalog, pri
čemer se potrjuje le en plačilni nalog, ne
glede na število izbranih obveznosti na
knjigovodski kartici.
Obveznosti za plačilo se v eDavkih lahko izberejo tudi iz pregleda »Prejeti
dokumenti«, kjer je gumb »Pripravi
plačilna navodila« dostopen na meniju

VABLJENI V KNJIŽNICO MAKSE
SAMSA

Knjižnica Makse Samsa je od septembra
odprta po ustaljenem urniku. Uporabniki knjižnice se lahko sprehodite med
policami in si sami izberete gradivo. Ob
tem vas prosimo, da upoštevate naslednja navodila: v knjižnico vstopajte le,
če ste zdravi; ob vhodu si razkužite roke,
uporabljajte zaščitno masko in upoštevajte varnostno razdaljo; za brskanje
med policami si nadenite rokavice za
enkratno uporabo, ki jih dobite pri izposojevalnem pultu.
BISTRIŠKI ODMEVI – JULIJ IN AVGUST 2020

Uporaba čitalnice in računalnikov do
nadaljnjega ni mogoča. Še vedno je zaželeno, da si gradivo za izposojo predhodno naročite po COBISS-u ali na telefonski številki 05/71 44 188 oziroma
051 440 030.
V knjižnici nadaljujemo s projektom
»Torbica presenečenja«. V poletnih
mesecih ste si lahko pri izposojevalnem pultu izbrali svojo Počitniško torbico ali Otroško počitniško torbico, v

»Pregled dokumenta«. Za izbrani dokument se pripravijo plačilna navodila.
Za začetek postopka plačila se označijo
plačilna navodila, ki naj se vključijo v
plačilni nalog, nato pa se spletno plačilo sproži prek gumba ePlačilo. Nadaljnji
koraki so enaki kot v primeru izbranih
obveznosti iz knjigovodske kartice.
Obveznost je plačana, ko izvajalec plačilnega prometa izvrši nalog, zato je
tudi pri plačevanju s spletnim plačilom
potrebno upoštevati navodila izvajalca
plačilnega prometa, do kdaj mora biti
predložen plačilni nalog, da je plačilo
izvršeno še isti dan.
S prejetim plačilom se poravnajo izbrane dajatve, in sicer po vrstnem redu prej
dospele obveznosti posamezne vrste
dajatve, ki je bila izbrana za plačilo. Če
se plačuje enemu prejemniku (blagajni
javnega financiranja) več vrst dajatev,
se s prejetim plačilom poravnajo po vrstnem redu prej dospele obveznosti do
prejemnika.
Iz eKartice za spletno plačilo ni mogoče izbrati obveznosti, ki so vključene v
načrt za plačilo terjatev zaradi odobritve
odloga plačila ali obročnega plačila.
Finančna uprava Republike Slovenije

katerih so bile knjige po našem izboru.
Od septembra pa vas v knjižnici čakajo
nove torbice, različnih vsebin in zvrsti –
»Knjižni zakladi«. VABLJENI!

URNIK KNJIŽNICE MAKSE SAMSA
PONEDELJEK		

7.00–18.00

TOREK			

7.00–15.00

SREDA			

7.00–18.00

ČETRTEK		

7.00–15.00

PETEK			

7.00–18.00

SOBOTA			

7.00–12.00

AKTUALNO

PLAČAM S SPLETNIM
PLAČILOM IZ eDAVKOV
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KDO LAŽE?
Za objavo tega zapisa sem se odločil pred nekaj tedni po
vpogledu v vsebino internega pogovora med člani Pihalnega
orkestra Ilirska Bistrica na družabnem omrežju Facebook.
V spletni razpravi je med drugim tekla beseda o karakternih
lastnostih župana (mene) glede vloge orkestra ob protestu
proti postavitvi sprejemno-registracijskega centra v Jelšanah.
Prepričan sem, da so člani orkestra v času izmenjave mnenj
razpolagali z napačnimi informacijami, zato želim predstaviti
tudi »drugo plat medalje«. Ob tem želim opozoriti na dvomljivo kvaliteto informacij v medijih in na spletu, ki pomembno vplivajo na naše odločitve in presoje glede vrednosti ljudi
in dogodkov, v katerih smo udeleženi.
Seveda se zavedam, da nisem edina javna osebnost, ki se srečuje z enakimi ali podobnimi težavami. Nesporno je, da imajo
mediji velik vpliv na javno mnenje in prek tega tudi na oceno
karakterne primernosti posameznega politika ali kateregakoli
državljana. Žal smo v imenu demokracije in pravice javnosti
do obveščenosti ničkolikokrat priča izkrivljenemu prikazovanju dejanskega stanja. Ravno zaradi navedenega menim, da
je nujno večkrat in glasno opozoriti na pojav pristranskega in
zlonamernega poročanja.

Naslov članka: »So otroci iz Podgrada vredni manj?« Novinarka me opisuje kot župana, ki je po volitvah pozabil za
otroke Podgrada. Investiral naj bi le v naselja svojih političnih
prijateljev.
Razlaga: V obdobju, ko sem župan, je Občina Ilirska Bistrica
investirala približno deset milijonov evrov v šole in vrtce po
celotni občini. Med te spadajo tudi nova šola, vrtec in varna
pot v šolo v Podgradu, kar predstavlja približno tretjino vloženega denarja za ta namen.
Naslov članka: »Občina Banana« Novinarka opisuje Občino Ilirska Bistrica kot leglo nezakonitosti in korupcije, v kateri
vlada opisanemu stanju primeren župan. Obenem poziva volivce k boljši izbiri na prihodnjih volitvah.
Razlaga: Od objave članka so bile izpeljane dvojne lokalne
volitve, na katerih sem bil izvoljen za župana. Očitno je tudi v
tem primeru novinarka podala napačno oceno.
Če v zgornjih primerih lahko dopuščamo ne zlonamerno napačno oceno, v kar pa, kot sem že navedel, dvomim, za naslednja dva primera ne moremo dopustiti niti te možnosti, saj je
evidentno, da se novinarji pred objavo članka niso prepričali o
verodostojnosti svojih navedb, kar so seveda dolžni.
Naslov članka: »Župan Rojc si viša plačo, nam je ne da« Novinarka povzema izjave sindikalnega zaupnika, ki trdi, da si kot
župan povečujem plačo, medtem ko gasilcem njihove nisem
pripravljen izplačati.

•
•
•
•

So otroci iz Podgrada vredni manj?
Občina Banana
Župan Rojc si viša plačo, nam je ne da
Župan izsiljuje pihalni orkester, naj igra na shodu
proti migrantom?
(Podatki o člankih se nahajajo v uredništvu.)

AKTUALNO

Vir: Svet na Kanalu A
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To je samo nekaj naslovov izmed več deset prispevkov na
temo o mojih dvomljivih karakternih lastnostih, ki so zaokrožili po slovenskem medijskem prostoru v letih mojega
županovanja. Namenoma sem izbral nekoliko starejše objave
predvsem zaradi tega, ker je včasih v danem trenutku težko
ugotoviti resnico, čas pa nesporno pokaže realnost situacije.
To, da sem kot primer izbral starejše objave, še zdaleč ne pomeni, da se danes ne soočam s podobnimi primeri.
Včasih smo priča člankom in TV-prispevkom, za katere lahko
domnevamo, da se je avtor preprosto zmotil ali napačno ocenil temo, o kateri poroča. Čeprav se moje mnenje, ki temelji
na lastnih izkušnjah, bolj nagiba k sklepu, da so bili konkretni
članki napisani iz političnih nagibov v želji po moji diskreditaciji. Samo kratek opis vsebine zgoraj navedenih člankov hitro
pokaže, da imam tehten razlog za svoje mnenje.

Razlaga: Plača je županom določena z zakonom in je odvisna od števila prebivalcev, ki jih ima občina, kar pomeni, da je
moja plača neodvisna od mojih želja ali mojih predlogov v
Odloku o občinskem proračunu. Skratka, svoje plače ne morem spreminjati niti predlagati povišanja. Novinarka bi morala to preveriti, preden je objavila članek, pa tega ni storila.
Še več, sodišče je odločilo, da sindikalni zaupnik s to izjavo ni
storil prekrška, ker je podal izjavo v dobri veri, da si je podatke
v proračunu, na osnovi katerih je podal izjavo, pravilno razlagal (ne glede na to, da si jih ni). Članek, ki je na spletu sprožil
val zgražanja nad pokvarjenim županom (tako so me opisali),
je še danes mogoče najti na spletu.
Zaskrbljujoče je, da je po nekaj letih ta isti članek, ki povzema
dokazljivo netočne navedbe, postal podlaga za naslednjo neresnično trditev, ki jo je zapisal Jaša Montani, član Pihalnega
BISTRIŠKI ODMEVI – JULIJ IN AVGUST 2020

Razlaga: Ob organizaciji protesta sem na pobudo organizatorja vprašal ravnatelja Glasbene šole Ilirska Bistrica, če bi
lahko njihov orkester zaigral budnico v Jelšanah. Ob tem sem
v pogovoru posebej poudaril, da dopuščam različne politične
in moralne poglede na ta dogodek in posledično tudi nestrinjanje z udeležbo. Povedal sem, da moja prošnja ni zahteva
ali prisila, ki bi ob zavrnitvi lahko imela za šolo ali kogarkoli
drugega negativne posledice. Ravnatelj je odgovoril, da mora
preveriti, ali so v soboto prisotni učenci. Pozneje mi je sporočil, da je večina učencev odsotnih in mi predlagal, naj prošnjo naslovim na Pihalni orkester Ilirska Bistrica, ki ima ta
dan vaje in posledično tudi prisotne glasbenike. To sem tudi
storil. Ravno tako kot sem povedal ravnatelju, da je moj klic
zgolj vprašanje, sem to povedal tudi predsedniku Pihalnega
orkestra. Predsednik se je z mojo prošnjo načeloma strinjal,
vendar mi je tudi on odgovoril, da se mora prej posvetovati
z dirigentom. V ta namen mu je poslal elektronsko pošto in
ga prosil za odgovor. Sporočilo predsednika dirigentu je prišlo v roke članu orkestra Jaši Montaniju, ki je stvari »razumel
po svoje«, in je brez predhodnega pogovora s predsednikom
društva, ki bi mu lahko stvari pojasnil, objavil daljši zapis na
Facebooku, v katerem me obtožuje izsiljevanja ter tovarišice
in tovariše prosi za solidarnost: »Zato drage tovarišice in tovariši, prosim za solidarnost. Delite to sporočilo, naj se vidi, kaj v
Sloveniji pomeni biti socialdemokrat (oz. levi-sredinec).«
Še preden mi je predsednik Pihalnega orkestra Ilirska Bistrica
uspel odgovoriti, se je sprožil »medijski stampedo«.
Nekaj ur po objavi Jaše Montanija je »prihitel« POP TV z
vprašanjem, kako komentiram objavo, da izsiljujem. Še isti
dan je v večernih novicah sledil prispevek o domnevnem izsiljevanju župana. Nato so se vpletle Slovenske novice: »Župan
izsiljuje pihalni orkester, naj igra na shodu proti migrantom?«,
Radio 94 in ponovno POP TV. Vse je zanimalo, ali pri svojem
delu uporabljam metode, kot je izsiljevanje, kar sem zanikal.
Na opozorilo predsednika Pihalnega orkestra Ilirska Bistrica
Jaši Montaniju da je šel s svojimi izjavami nekoliko predaleč,
se je Montani zamislil in naslednji dan na Radiu Študent spremenil mnenje ter na temo mojega domnevnega izsiljevanja
izjavil: »Župan se je s predsednikom pihalnega orkestra, ki mi
sedaj po Facebooku piše fizične grožnje – če greš pogledat, je to gospod Janko Poklar. Župan se je s predsednikom pihalnega orkestra
nekaj osebno dogovoril, nobeden ne ve kaj, potem pa je predsednik
pihalnega orkestra, ki je sam, bom rekel kar fašist, v bistvu desničar, janšist in ima osebno agendo proti migrantom, jaz sem prepričan v to, potem je pa on v bistvu sproduciral uradno situacijo.«
BISTRIŠKI ODMEVI – JULIJ IN AVGUST 2020

V prispevku POP TV-ja »Kdo laže?«, v katerem obravnavajo
moje domnevno izsiljevanje, je Montani zopet spremenil izjavo. Novinar Aleksander Pozvek navaja: »Montani je še dejal,
da je slišal, da če ne bodo nastopili na protimigrantskem shodu, ne
bodo financirani s strani občine.« in dodaja: »Tudi predsednik
društva Pihalni orkester Ilirska Bistrica nam je danes po telefonu
vse navedbe Montanija zanikal in dejal, da je župan samo vprašal, če bi pihalni orkester nastopil na protimigrantskem shodu.«
Že v uvodu sem omenil problem izkrivljenega prikazovanja
dejanskega stanja, ki trajno ostane na spletnih straneh. Imel
sem primer, ko me je oseba, ki ni bila izbrana za direktorico
javnega zavoda, ovadila za kršitev človekovih pravic (obtožba je bila ovržena). Trditev, da sem očitano dejanje sposoben
storiti, je utemeljevala s pozivom: »Če pa boste vnesli njegovo
ime na Google, vam bo ta veliko povedal.«
V primeru Jaše Montanija je njegova zagovornica na sodišču
opravičevala njegovo izjavo v zvezi z mojim izsiljevanjem Pihalnega orkestra Ilirska Bistrica z dejstvom, da je Montani na
spletu prebral članek z naslovom: »Župan Rojc si viša plačo,
nam je ne da« in druge podobne članke, na osnovi katerih je
lahko sklepal, da sem oseba, ki je sposobna storiti dejanja, ki
mi jih očita.
Tako v primeru očitka, da si samovoljno povečujem plačo, kot
pri očitku, da so društva odvisna ob mene pri njihovem financiranju, je potrebno ponovno opozoriti na zakonodajo, ki mi
takšno ravnanje onemogoča.
Društva so iz občinskega proračuna sofinancirana na osnovi
poziva k prijavi na javni razpis, za katerega višino denarja določi Občinski svet Občine Ilirska Bistrica. Denar v ta namen
razdeli imenovana komisija na osnovi pravilnika. V komisiji
župan ne sme sodelovati, še manj lahko župan iz razpisa izloči
katerokoli društvo.
Kot je razbrati iz izjav Jaše Montanija, ta ocenjuje, da se nameravam kot župan na nek način maščevati tistim, ki so nasprotovali omenjenemu protestu. To je razvidno tudi v izjavi
novinarja Radia Študent.
Novinar: »V lokalni skupnosti se vrši pritisk na nasprotnike civilne iniciative. Montani pri tem opozarja, da mu vodstvo orkestra
že preti zaradi opozarjanja na neprimerno ravnanje.«
Montani: » Neke posledice bojo, al bo moji babici tom kdo usajal
…«
Ob tem lahko zagotovim, da zaradi nasprotovanja ali neudeležbe na protestu nihče ni imel nikakršnih posledic. To velja
tako za Glasbeno šolo Ilirska Bistrica kot za Pihalni orkester
Ilirska Bistrica, s katerim smo se pravkar dogovorili, da jim
bom pomagal pri iskanju dirigenta. Ravno tako nisem niti pomislil, da bi karkoli slabega storil babici Jaše Montanija.
Ob tem se vprašam, kam gre družba, ki zasipa splet z neresničnimi informacijami, na osnovi katerih pozneje posamezniki
opravičujejo svoje napačne zaključke, ki bodo za našo sodno
prakso nato postali upravičena osnova za nove napačne zaključke.

AKTUALNO

orkestra Ilirska Bistrica, na svojem Facebook profilu v povezavi z organizacijo protesta proti postavitvi sprejemno-registracijskega centra v Jelšanah. »Župan je šel celo tako daleč, da izsiljuje pihalni orkester, katerega član sem, da igra na tej prireditvi,
saj je od njega odvisno financiranje orkestra. MKNŽ ravno tako
»verjetno« ne bo organiziral protimanifestacije, saj je ob dejstvu,
da sta financiranje in obstoj kluba stvar dobre volje župana, popolnoma nevtraliziran.«

Emil Rojc, župan
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POLETJE V ILIRSKI BISTRICI
Letošnje poletje je bilo zaradi ukrepov, ki veljajo za preprečevanje
širjenja okužb s COVID-19, nekoliko okrnjeno, vendar smo kljub
temu uspeli nadgraditi turistično ponudbo in izpeljati nekaj butičnih dogodkov.
Julija smo v sklopu festivala Ana Desetnica gostili kar tri atraktivne ulične skupine, ki so se predstavile v parku Nade
Žagar. Obiskovalce je najprej zabaval
interaktivni glasbeno-plesni klovn, nato
pa je pozornost prevzela tolpa šestih starostnikov, ki so se poigravali z razumevanjem odnosov med starimi in mladimi. Za konec je sledila še mednarodna
uspešnica slovenske skupine, ki išče zaklad, z naslovom Pot v Tadam.

Na gradu Prem je konec julija en večer popestril koncert Kette nas povezuje, na
katerem je bila predstavljena
uglasbljena poezija Dragotina Ketteja. Nastopila sta violinist in vokalist Zdravko Pleše
in pianistka Snježana Pleše Žagar. Kette nas povezuje je projekt
štirih partnerjev, ki poezijo pesnika
v sodobni glasbeni govorici predstavljajo različnim generacijam, predvsem
na območju občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna.
Avgusta smo prisluhnili unikatnemu
projektu glasbene skupine Noreia. Z
njihovim koncertom samo spoznali svojevrsten preplet ljudske glasbe in plesa
keltskega sveta in tako tudi zaključili
kulturno dogajanje letošnjega poletja.
V začetku sezone smo raziskovanje
gradu Prem nadgradili z zanimivo interaktivno igro in tako obiskovalce povabili k odkrivanju grajske skrivnosti.
S pomočjo skritih namigov in ugank se
igralci sprehodijo skozi grajske sobane,
na koncu pa je njihov trud poplačan s
praktičnim darilcem. Igra je namenjena
posameznikom, parom in ostalim manjšim skupinam, skupaj s starši pa jo lahko
igrajo tudi otroci.

AKTUALNO

Spodbujanje domačih gostov pri raziskovanju Slovenije se je obrestovalo
tudi v naši destinaciji, saj se je v Premu
podvojil obisk gradu Prem, zabeležili pa
smo tudi rast obiska Partizanske bolnice
Zalesje.

Foto: Kristina Šlosar, TIC Ilirska Bistrica
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V letošnjem poletju je med vikendi zaživela tudi info točka na Placu, kjer so turisti lahko poleg ogleda čevljarske zbirke
dobili vse informacije o naši destinaciji.
BISTRIŠKI ODMEVI – JULIJ IN AVGUST 2020

Zanimanje za kolesarstvo se povečuje,
med gosti je bilo veliko povpraševanja
po kolesarski kartah in namigih za kolesarske potepe. Izkazalo se je, da naša
destinacija ponuja večdnevna doživetja
tako na kolesu kot jezerih z ribolovom
in pohodništvom po številnih planinskih poteh.
TIC Ilirska Bistrica

AKTUALNO

Turistično ponudbo smo julija dopolnili tudi z
izposojo električnih koles in tako obiskovalcem
omogočili, da Ilirsko Bistrico doživijo na aktiven način. Nad kolesi so bili dosedanji turisti, pa tudi domačini, zelo navdušeni, sploh, ko so se odpravili v Brkine ali
pa proti Sviščakom in Mašunu. Z električno pomočjo namreč
takšne vzpone zmorejo tudi starejši in otroci oz. tisti z manj kondicije. Kolesa si je možno izposoditi vsak dan med 8. in 18. uro, rezervacije pa
sprejemamo na 040 78 71 78 ali bike@tic-ilbistrica.si.

BISTRIŠKI ODMEVI – JULIJ IN AVGUST 2020
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OTROCI V OBČINI ILIRSKA
BISTRICA IZKAZALI
ZANIMANJE ZA
PODJETNOST
V mesecu juliju 2020 je ekipa TIC Ilirska Bistrica organizirala prav posebne počitnice za
otroke iz občine. »Podjetne počitnice« so otrokom dale nov pogled na svet, orodje in znanje za
razvoj svoje ideje. Vadili so javno nastopanje in
se ob tem zabavali. Vodil jih je uveljavljen mentor
Nejc Konjevič.

vest in način razmišljanja
podkrepili na različnih zanimivih terenskih izzivih. Delavnic se je udeležilo 10 otrok iz celotne
občine Ilirska Bistrica. Vsi so za nagrado
dobili brezplačno enourno skakanje v
trampolinskem parku v Ljubljani.
Direktorica TIC-a Ilirska Bistrica Maja
Uljan idejo o podjetnosti močno podpira, saj je mnenja: »Podjetja in svet bodo
v prihodnosti potrebovali podjetne mlade

posameznike, ki bodo
s svojim drugačnim
razmišljanjem in delom spremenili in izboljšali naše gospodarsko okolje v občini in
Sloveniji. Velika zahvala gre tudi Občini
Ilirska Bistrica za vso podporo.«
Vsem mladim želimo srečno na podjetniški poti in mnogo uspehov v prihodnosti ter vabimo vse ostale, da se udeležijo prihodnjih podobnih vsebin.

ODMEVI IZ NAŠIH KRAJEV

Gospodarstvo se sooča vsak dan z novimi izzivi, še posebno v času COVIDA-19. Da bi bile prihodnje generacije
bolj konkurenčne svetu in bolj pripravljene za poklicno prihodnost, so v
TIC-u Ilirska Bistrica organizirali Podjetne počitnice, kjer so otroke učili prvin
podjetnosti.
Skozi petdnevne delavnice so otroci
spoznavali osnovne javnega nastopanja,
se poskusili v prodaji ter svojo samoza-
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BISTRIČANI SO LETOS MORSKE
RADOSTI OKUŠALI NA SLOVENSKI
OBALI
Koronavirus je na Bistriškem premešal karte kopalcem, ki se po navadi sončnim žarkom nastavljajo na »bistriški« plaži v Moščeniški Dragi. Zaradi negotovih razmer so se namreč v Občini Ilirska Bistrica odločili, da občankam in
občanom ponudijo kopanje v Simonovem zalivu.
šenim kopalcem omogoči kopanje v
varnem zavetju slovenske obale. Plaža v
Simonovem zalivu, ki je le 900 metrov
oddaljena od središča Izole, je ljubiteljem kopanja in sončenja ponudila vse
za dobro zabavo in kakovostno preživljanje počitniških dni.
Plaža v naravnem zalivu ob akacijevem
in borovem gozdičku je betonirana, delno peščena in prodnata, kopalcem pa
so za ležalnike in brisače na voljo tudi
travnate površine. Otroci se lahko
zabavajo na trampolinu, vodnem
toboganu in v peskovniku ter
se preizkusijo v igranju odbojke, starejši pa se lahko
nastavljajo sončnim žarkom v zasebnih separejih,
nameščenih tik ob morju.

Če je vročina previsoka, je v neposredni
bližini ribiško mestece Izola, ki navdušuje s svojim starim mestnim jedrom in
obširno kulinarično ponudbo.
Upokojenci, dijaki, študenti, otroci in
ostali občani, ki so se v juliju in avgustu peljali na kopanje s kopalnim avtobusom, so se strinjali, da je kopanje v
našem morju ravno tako prijetno kot v
Kvarnerskem zalivu.

ODMEVI IZ NAŠIH KRAJEV

Tako kot minula leta je Občina Ilirska
Bistrica tudi letos svojim občankam in
občanom omogočila kopanje po subvencionirani ceni; idilično letovišče na
opatijski rivieri pa je od 10. julija dalje
zamenjalo najbolj priljubljeno izolsko
kopališče Simonov zaliv.
Zaradi nevarnosti okužbe s koronavirusom se je občina odločila, da navdu-

BISTRIŠKI ODMEVI – JULIJ IN AVGUST 2020
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7. »ALFAFEST BRKINI«
V ZNAMENJU KORONE
»Bistrški Alfisti« so kljub koronavirusu v novem, julijskem terminu,
uspešno izpeljali tradicionalno srečanje ljubiteljev italijanske znamke vozil in na Bistriško privabili 60 lepotic. Enodnevno srečanje je bilo
odlična priložnost za druženje in spoznavanje lepote Snežniških gozdov.

»To je avto, ki me ni nikoli razočaral. Za
mojo Alfo Romeo GT skrbim kot za družinskega člana. Alfo imam 5 let in to je bila
ljubezen na prvi pogled,« naklonjenost
znamki Alfa Romeo ni mogel skriti udeleženec Alfafesta Brkini Mirko Špindler
iz Kopra, ki se tovrstnih srečanj udeležuje vse od nakupa svojega jeklenega
konjička.

ODMEVI IZ NAŠIH KRAJEV

»Na srečanjih so ljudje umirjeni, vlada
dobra energija in z njimi se vedno dobro
počutim. Trenutno obiščemo le srečanja v
domači državi, v prihodnje, ko se razmere
s koronavirusom umirijo, pa nameravamo še na Hrvaško, Madžarsko, v Bosno,
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Srbijo in Avstrijo. Težava je prosti čas, ki
ga vedno primanjkuje,« je dejal Špindler,
ki se je veselil obiska Sviščakov, ki jih je
obiskal, ko je bil še osnovnošolec.
90 ljubiteljev »športnega srca« se je
letos zbralo na parkirišču Hiše Primc –

BISTRIŠKI ODMEVI – JULIJ IN AVGUST 2020

Grill Danilo, kjer so se po pozdravnem
nagovoru predsednika društva Klavdija
Šlosla prepustili pogovoru s prijatelji in
ogledu parkiranih lepotic. Ko je napočil čas za vožnjo, so se ponosni lastniki
italijanskih lepotic odpeljali na kepico

Negotove razmere s koronavirusom in
zaprtje meja z balkanskimi državami,
Hrvaško in Italijo so vplivale na vpad
obiska letošnjega zelo priljubljenega
avtomobilističnega dogodka v Ilirski
Bistrici. Udeleženci srečanja so si obljubili, da se na naslednjem srečanju na
Bistriškem spet zberejo v polni zasedbi,
saj je Alfa ljubezen. Enkrat Alfist, vedno
Alfist!

ODMEVI IZ NAŠIH KRAJEV

odličnega sladoleda v Sladoledarno
Sladki Bar, po predvidenem programu pa je sledila panoramska vožnja do
Sviščakov, kjer so Alfisti lahko uživali v
idilični krasoti neokrnjene narave pod
Snežnikom in domači kulinarični specialiteti krompirju v zevnici. Na Okroglini so pri tabli za Snežnik pozirali za
spominsko sliko, dan pa so zaključili ob
specialitetah Hiše Primc in s podelitvijo
zahval ter nagrad vsem udeležencem.
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USPEŠNIH 30 LET PODJETJA
»TELES«
Podjetje Teles, telekomunikacije, d. o. o., je bilo ustanovljeno leta
1991. Štiri leta kasneje so na kabelsko omrežje priklopili prve naročnike, zadnja tri leta pa intenzivno uvajajo optično omrežje. Letos obeležujejo 25 let kabelske dejavnosti in praznujejo tri desetletja obstoja. Ob
tem jubileju smo se pogovorili z direktorjem podjetja, gospodom Andrejem
Bergočem.
Katere so prednosti vašega omrežja?
Če govorimo o prednostih prehoda na
optično omrežje, so prednosti za uporabnika v dosegu višje končne hitrosti
interneta, še bolj zanesljivi storitvi kot
doslej in možnosti večanja števila TV-programov. Mi, kot upravljalci sistema,
imamo manj dela z vzdrževanjem, saj je
manj možnosti za napake.
Kje je že speljana vaša optična mreža?

ODMEVI IZ NAŠIH KRAJEV

V našem podjetju gradimo postopoma,
in sicer, kjer je večja koncentracija naših naročnikov. Vsa trnovska blokovska
stanovanja na Maistrovi, Gubčevi, Gregorčičevi ulici ter Ulici 7. maja in Ulici
Toneta Tomšiča imajo že speljano optiko. Na Bistriškem koncu pa je optika
speljana po Rozmanovi ulici, trenutno
zamenjujemo vode na Prešernovi ulici.
Zatem bo na vrsti Partizanski hrib in
tako bomo postopoma nadaljevali, dokler ne bomo nadgradili omrežja vseh
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uporabnikov. Trenutno smo že dobro
polovico naših naročnikov preselili
na optično omrežje. Optiko gradimo
tam, kjer imamo lastno omrežje. Naše
storitve pa nudimo na dva načina – po
lastnem omrežju v Ilirski Bistrici, Kosezah in Šembijcu ter vsem zainteresiranim naročnikom v občini po odprtem
širokopasovnem optičnem omrežju, ki
je bilo zgrajeno s pomočjo občine.
Katere so vaše prednosti v primerjavi
z ostalimi ponudniki telekomunikacijskih storitev?
Naša prednost je vsekakor, da smo vpeti v lokalno okolje. Veliko nam pomeni
skrb za naročnike. Če pride do napak,
smo odzivnejši – pri nas ni čakanja na
telefonski liniji. Imamo vse, kar imajo
veliki: TV-vsebine, vključno s časovnim
zamikom, internet ter fiksno in mobilno
telefonijo. Cenovno smo ugodni glede
na vsebino in kvaliteto, ki ju ponujamo.

Ostali operaterji imajo sicer mamljive
akcijske cene, a se po poteku akcije cene
običajno dvignejo. Pri nas se strankam
posvetimo individualno. Že pred podpisom pogodbe stranki nalijemo čistega
vina, zato ni presenečenj in zavajanja.
Kot družbeno odgovorno lokalno podjetje pa večkrat pomagamo tudi lokalni
skupnosti.
Koliko ljudi je zaposlenih v vašem podjetju?
Na tehničnem področju smo zaposleni
trije, računovodstvo pa je zunanje. Če je
dela več, nam pomagajo zunanji izvajalci. Smo strokovna in uigrana ekipa, ponosen sem na svoje sodelavce.
Kako rešujete tehnične težave vaših
strank?
Najprej se pogovorimo s stranko, da odkrijemo, kje je težava. Na podlagi izkušenj lahko v večini primerov ugotovimo,
za kaj bi lahko šlo. Če je dovolj nasvet
po telefonu, je zadeva rešena. V nasprotnem primeru pa se usedemo v kombi
in se odpeljemo k stranki na dom. To je
naša velika prednost, saj smo lahko hitro
pri uporabniku, ki se znajde v težavah.
Kako izgleda vaša programska shema?
Imamo odprto shemo večine programov in je ne drobimo kot ostali operaterji, razen tistih programov, ki morajo
biti zaklenjeni, npr. določeni filmski
programi, za katere dobavitelji zahtevajo, da so dodatno plačljivi. Na podlagi
izkušenj, želja in zahtev strank oblikujemo programsko shemo, ki jo sestavljajo slovenski in športni programi, nekaj
hrvaških programov in poljudnoznanBISTRIŠKI ODMEVI – JULIJ IN AVGUST 2020

v okolju, v katerem ni možno kupiti TV-sprejemnika, svojim strankam lahko
priskrbimo tudi le-tega.

Kateri paket je pri vas najbolj priljubljen?
Največ strank se odloči za trojček: TV,
internet in fiksna telefonija. Trend fiksne telefonije upada. Starejši se težje
odpovedo fiksni liniji, prav tako tisti, ki
imajo sorodnike v tujini. Pri internetu
nudimo hitrost do 500 MB, paket lahko
individualno oblikujemo. S ponudbo
naših štirih osnovnih paketov je večina
uporabnikov zadovoljna in če si kdo kaj
močno želi, se prilagodimo. Ker živimo

Zadnje leto ponujamo tudi mobilne
storitve. Naročniki so se z nakupi telefonskih aparatov zavezali, da bodo določeno obdobje ostali zvesti prvotnemu
operaterju, zato postopoma prehajajo
k nam. Tudi pri nas imamo možnost
nakupa telefonov in smo individualno
prilagodljivi.

Imate dosti strank za mobilno telefonijo?

Je bila odločitev za optično omrežje
pravilna? Ste zadovoljni z nadgradnjo
sistema?

SREČANJA V KNEŽAKU VABIJO
Znan fotograf je nekoč dejal, da je lahko posamezna fotografija ali lepa ali
dobra. V dilemi (med lepo in dobro) smo bili nekaj kratkih trenutkov tudi
obiskovalci na odprtju fotografske razstave Stojana Gorupa z naslovom »Srečanja«. A smo se hitro zedinili, da so njegove fotografije lepe, pa tudi dobre,
čudovite, profesionalne in obdane še z vsemi ostalimi pozitivnimi pridevniki,
ki jih lahko izrečeš za lepo in dobro fotografijo.
Avtor se je v umetniško in ustvarjalno
aktivnost fotografiranja zaljubil že pred
desetletji. Z zanimanjem smo prisluhnili opisu njegovega pridobivanja novih
znanj zaradi prihoda nove in še naprednejše tehnologije – vse od analognih
fotoaparatov, draža prvega razvijanja
fotografij v priložnostnih temnicah, digitalnih fotoaparatov, »fotošopa« pa do
današnjih dni, ko večina ljudi posnetke
naredi s pomočjo telefona.
Stojan Gorup, član Foto kluba Žarek
iz Sežane, je za svoje fotografije prejel
mnoge, tudi mednarodne nagrade. Na
že omenjeni razstavi se boste srečali s
klasičnimi portreti, pa tudi posnetki
posameznikov pri njihovih opravilih.
Avtor jih je ustvaril v zadnjih letih na
popotovanju po Kitajski, Mjanmaru,
Iranu in Turčiji. Razstava je na ogled v
stalnem razstaviščnem prostoru Foto
kluba Sušec v Ilirski Bistrici, v Pumpa
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baru v Knežaku od 19. avgusta do 30.
septembra.
Po januarski razstavi, ki so jo pripravili učenci foto krožka OŠ Knežak, fe-

Odločitev za nadgradnjo optike se je
izkazala za dobro in pozitivno, stranke
pa so zelo zadovoljne z našo storitvijo,
saj je težav bistveno manj. Hitrosti so
takšne, kot jih obljubljamo. Še naprej
intenzivno delamo na optiki. Večino
naročnikov, pri katerih je to možno,
bomo preselili iz kabelskega na optično
omrežje.
Kakšni so odzivi strank?
Stranke na Bistriškem so zelo zveste.
Malo je odlivov k drugim operaterjem,
imamo pa prilive strank od drugih operaterjev k nam. Naročnikom se zahvaljujem za zvestobo, verjamem pa, da je
zvestoba posledica naše dobre storitve,
dobrega servisa in dobre cene.

bruarski Ah, ta nori pust, nostalgični Iz
zaprašenega arhiva, ki jo je iz diapozitivov prenesel v drugačen format Rihard
Baša, razstavi Naši pogledi FK Brežice,
je to že peta razstava v organizaciji Foto
kluba Sušec. Zagotovo pa bomo pridni
tudi jeseni.
Vsekakor pa že danes vabimo na tradicionalni fotografski ekstempore Snežnik, ki bo 17. in 18. oktobra na območju
občine Ilirska Bistrica.
Irena Štembergar
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stvene vsebine. Zaznavamo pa vse večji
pritisk dobaviteljev programov po dvigovanju cen, saj so avtorska nadomestila vedno višja. Na TV-vsebinah je avtorski del zelo velik finančni zalogaj.
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UTRIP PGD KNEŽAK 2020
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V PGD Knežak se počasi približujemo
polovici mandata 2018–2023. Težak
mandat, a vendar kljub vsemu prepleten z mnogimi dogodki, ustvarjalnostjo
in predvsem trdim delom velike večine
članstva. Vedno znova se poraja mnogo
idej in novih zamisli, tako da je leto skoraj prekratko za uresničitev vsega načrtovanega.
V februarju 2020 smo domov pripeljali
nadomestno vozilo Ford – večnamensko gasilsko vozilo, ki ima vgrajen modul za gašenje gozdnih požarov. V vozilo
smo vgradili precej obstoječe opreme, v
njegovo nabavo pa vložili veliko truda.
Letos nam je uspelo dokončati večja
gradbena dela v mali garaži in starem
delu gasilskega doma. Notranja dela so
se pričela že v zimskih mesecih, nadaljevali pa smo jih prvo soboto v mesecu
maju. Delovna akcija je bila namenjena
izkopu starega tlaka v mali garaži in projektu pospraviti »šefit« – vedno aktualni temi tudi pri vsakem od nas doma.
Okrog našega gasilskega doma se vedno
kaj dogaja, delovna vnema tistega dne
pa je bila presenetljivo velika.
Gradbena komisija je nato nadaljevala z
zadanimi projekti in uresničila vse svoje
naloge. Njihove ideje so v začetku skoraj vedno nedosegljive, sčasoma pa se
pokaže, da jih skupaj lahko uresničimo.
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Ob zaključku letošnjih gradbenih del
smo konec junija organizirali drugo večjo delovno akcijo. Namen te je bil počistiti in urediti stavbo gasilskega doma
in njegovo okolico. Delovne akcije se
je udeležilo 65 članov društva. Uspelo
nam je urediti vse, kar smo si zadali za
ta dan. Na koncu nismo pozabili niti na
okrepčilo po napornem delu. Druženje
ob dobri hrani in pijači, preprosta beseda in zadovoljni ljudje – to je bil večer
20. junija 2020.

odgovornih in zrelih gasilcev, ki vedno
stopijo skupaj, ko je to potrebno.
Naj bo še naprej tako …
Za PGD Knežak
Barbara Tomšič Delost

Vsa opisana dela in nove pridobitve
v društvu smo lahko uresničili
v veliki večini z lastnimi finančnimi sredstvi, s pomočjo KS Knežak in
Občine Ilirska Bistrica,
predvsem pa z voljo,
požrtvovalnostjo in
prostovoljnim delom
članov društva.
Težko je opisati vsa
prizadevanja, skrbi in
razmišljanja vsakega
posameznika, ki odgovorno sprejme zadolžitev
za določeno delo. Vendar
pa danes lahko z gotovostjo trdim, da smo skozi leta razvili ekipo
BISTRIŠKI ODMEVI – JULIJ IN AVGUST 2020

BLAGOSLOV MOTORJEV
NA STARODU
Na sončno soboto, 27. junija 2020, ob 15.30 smo se zbrali motoristi iz
ilirskobistriške občine in okoliških krajev pri lovski koči na Pavlici, od
koder smo šli z motorji na panoramsko vožnjo okrog Staroda v dolžini
dobrih pet kilometrov. Ob povratku nazaj v vas sta za parkiranje motoristov pred cerkvijo sv. Jožefa poskrbela domača »redarja« Boris Pwletin in
Emil Spiljov.

Družabno srečanje se je zaključilo s
triom Pa dejmo (Zemljak, Čuk in moja

malenkost), vmes pa je na harmoniko
zaigral Edo Oštarjov z Male Bukovice.
Na koncu se zahvaljujem donatorju Sandiju iz trgovine Demetra, ki nam je brezplačno posodil mize in klopi ter vsem tistim, ki
so mi na kakršenkoli način pomagali, da je
prireditev lepo uspela.
Ivan Šuštar - Škaminkin
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Ob 16. uri sta bila opravljena maša in
blagoslov motorjev, ki ga je z velikim
veseljem opravil domači župnik Andrej
Vončina. Po končanem uradnem delu je
sledilo družabno srečanje na Minkinem
»brjaču« na Starodu. Stregle so nas pridne domačinke: žena Majda, Damjana
Pwletina in Lidija Gurnjih – Županovih. Domačinke iz Staroda in žene nekaterih motoristov so pripravile odlično
pecivo.
Na prireditvi je bilo okrog 40 motorjev
in okrog 50 motoristov. Nekateri so bili
v parih. Največja atrakcija dneva je bil
Bazuka iz Huj s svojim trajkom. Kar nekaj vaščanov in slučajno mimoidočih je
pogledalo to »čudo« od motorja.
Motoristi so prišli iz 23 vasi naše občine. Nekaj jih je bilo tudi s Pivškega,
eden celo iz Senožeč. Udeležba je bila
krepko nad mojimi pričakovanji, česar
sem bil zelo vesel. Ob prijetnem druže-

nju, zakuski in »pitju po pameti« smo
zaključili druženje na Starodu z željo
nekaterih udeležencev, da bi blagoslov
motorjev na Starodu postal tradicionalen. Kot mi je znano, je bil to prvi blagoslov na Bistriškem.
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DOBRO JUTRO V PODGRADU
Na trgu pred Narodnim domom v Podgradu je bilo na predzadnji torek v juliju živahno kot že dolgo ne. Vrsta stojnic, gasilska vozila, pevci,
mladi muzikanti, množica radovednih gledalcev, televizijska kamera in
vse, kar sodi k njej. Da ne pozabimo TV voditeljice Oriane Girotto in
svetovalke Marije Merljak.

Uganili ste! Našo vas sta predstavili v
priljubljeni oddaji Dobro jutro. Uvodoma so z znano primorsko Kam‘rca je velbana prisotne pozdravili pevke in pevci
vaškega MeCPZ, ki ga vodi Stanko Čeh,
pa tudi kot podlaga dogajanju so zvenele njihove pesmi. Mlad harmonikarski
trio – Žiga, Blaž in Antonio – pa je poskrbel za dobro voljo.
Voditeljico in prisotne je skozi del zanimive zgodovine Podgrada popeljal domačin – Nograjc Franc Gombač – Frane
Petrov. Edvard Petrač – soorganizator
prireditve in vodja KD Škoromati – je
predstavil to, z letnico 1340 zabeleženo
najstarejše pustno združenje na Slovenskem. Tik ob njem je njegova mama
Marta pokazala, kako nastaja škoromatov kožuh. Ob kulinarični svetovalki

Mariji Merljak je kuhar Borut Renko v
nograjščini obrazložil, kako se pripravi
»kumpir na zjevnici«, za katerega svetovalka ugotavlja, da je zdrava hrana za
vse čase in priložnosti. Branko Butinar je ob kotlu za žganjekuho pojasnil,
kako se iz vrste brkinskega sadja skuhata
odlično žganje – šnops – in brinjevec v
pravih količinah in uporabita tudi kot
zdravilo. Voditeljici Oriani je kipar Igor
Knap pokazal, kako pod njegovo roko
nastajajo izredni kipci iz lesa in kamna.
Za red in varnost ta trenutek pa tudi sicer skrbijo vaški gasilci s podmladkom,
o čemer je prisotne seznanil Klavdij Butinar. O lovcih in njihovem delu je ob
razstavljenem nagačenem medvedu in
lisici modroval Drago Jagodnik, Lucija
Brezec pa je z učenkami pokazala, kako
se kvačka in prikazala njihove že izdela-

ne umetnine. Da se da tudi iz odpadlega
lubja ustvariti unikatno okrasje, nas je
podučila Helena Urh; Danica Šajn in
Dora Surina pa sta na platno vezli in šivali čudovite vzorce. Kako ubrani čebelnjake in odličen med pred medvedi, je
govoril čebelar Aleksander Primc. Največje zanimanje so vzbudili minutarji
Silve Tomažič. Svetovalki Mariji in gledalcem je morala podrobno obrazložiti
pripravo, zlasti pa kuhanje »natančno
sedem minut«.
Piko na i sta pritisnila vodja občinskega TIC-a Maja Uljan, ki je sodelujoče
pohvalila, gledalce pa povabila na obisk
naše občine, in Franc Gombač s pozdravom v nograjščini.
FG
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LEP OBIČAJ
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Cerkvica sv. Jakoba na hribčku pod Starim gradom v Podgradu služi svojemu namenu vse od davnega leta 1645, kar je razvidno iz vklesane letnice
na prekladi nad vrati. Cerkvica je bila sezidana v zahvalo za premagano
zlo – bolezen. Cerkvica vsaj enkrat na leto na dan sv. Jakoba za opasilo
ali shod že od leta 1910, ko so zgradili in posvetili novo cerkev sv. Cirila
in Metoda, z mašo počasti ta vaški praznik. Žal je okolica cerkvice skozi
leto bolj ali manj zapuščena, zato je potrebno nekaj dni pred praznikom
očistiti okolico, pokositi travo in porezati odvečno grmovje, notranjost pa
primerno okrasiti. To opravijo prostovoljci in prostovoljke, ki vsakokrat
ugotovijo, da bi bilo to potrebno opravljati večkrat na leto. Tudi notranjost
bo potrebno urediti s pomočjo drugih, saj je cerkev poleg drugega tudi
kulturni spomenik. Najbrž o tem niso razmišljali verniki pri maši, ki jo
je daroval župnik Andrej Vončina, pomagal pa mu je ministrant Dorjano
Stanič. Omeniti pa velja srečanje faranov po maši na Bridovem vrtu, ki ga
vsako leto pripravi Vlado Franjkovič s sodelavci. V vasi pogrešajo take in
drugače vrste druženj, saj se zavedajo, da to krepi medsebojne odnose in
zagotavlja lepšo in varnejšo prihodnost.
FG
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MINISTER NA OBISKU
PRI MENI DOMA
V petek, 24. julija 2020, je bil v Ilirski Bistrici na sestanku
minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti gospod Janez Cigler Kralj. Ob tej priložnosti, po
dogovoru in v organizaciji našega ilirskobistriškega poslanca gospoda Andreja Černigoja je obiskal tudi mene
na mojem domu. Obisk je minil v prijetnem, domačem
vzdušju. Čas, namenjen obisku, je minil, kot bi trenil, saj
sem ministru predstavil kar nekaj problemov, s katerimi
se srečujemo paraplegiki in tetraplegiki.
Najprej sem se mu zahvalil za pozitiven odgovor z njegovega
ministrstva v času karantene v zvezi s kriznim dodatkom za
vse asistente, ki so nesebično in požrtvovalno opravljali svoje
delo, ne glede na povečano nevarnost okužbe. Tako sem ministru predstavil problematiko slabega socialnega položaja prejemnikov invalidskih pokojnin, saj nekatere ne presegajo 300
evrov, in neenako obravnavo ter višino nadomestil za telesno
okvaro. Opozoril sem ga na nezmožnost koriščenja ugodnosti
brezplačnega, medkrajevnega, potniškega javnega prevoza, ki
je stopil v veljavo s 1. julijem, saj invalidi, ki uporabljamo invalidski voziček, ne moremo niti na avtobus niti na vlak (morda
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le z redkimi izjemami). Nakazal sem mu tudi nekaj možnosti
za rešitev tega problema.
Govorila sva tudi o Zakonu o osebni asistenci, saj je ta zelo
izboljšal življenje nas uporabnikov in nam omogočil nadaljnje
življenje v domačem okolju, saj bi v nasprotnem primeru večina morala v domove za starejše in bi tako dodatno povečali
obremenitev na že kronično pomanjkanje kapacitet.
Minister je vsem naštetim problemom pozorno prisluhnil in
jih tudi pokomentiral, njegova tajnica pa si jih je pridno zapisovala. Obljubil je pomoč, ki bo v njegovi pristojnosti. Poudaril je, da se večina problemov vleče že vrsto let, in da je večina
vezana na dodatna sredstva, ki pa jih ni nikoli dovolj.
Bil sem prijetno presenečen nad prijaznostjo, preprostostjo in
dostopnostjo ministra, saj smo se ob njegovem odhodu poslovili kot stari prijatelji.
Ob tej priložnosti se želim še posebej zahvaliti ilirskobistriškemu poslancu gospodu Andreju Černigoju, ki mi je omogočil srečanje z ministrom gospodom Janezom Ciglerjem
Kraljem.
Valter Mahne
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TRIJE NAJBOLJ POZNANI
SLOVENSKI TRAKTORISTI
OBISKALI TUDI ILIRSKO
BISTRICO
Trije pustolovci iz sevniškega konca so se v četrtek, 30.
julija, na svoji poti okoli Slovenije ustavili tudi pred Občino Ilirska Bistrica. Z županom Emilom Rojcem so si izmenjali darila in si vzeli čas za krajše druženje v senci.
Mirko Kukec s traktorjem Same Delfino
letnik 1980, Branko Zupančič s traktorjem Cararo letnik 1971 in Janez Stušek s
traktorjem Zetor letnik 1969 so se v petek, 24. julija, z gradu Sevnica odpravili
na pustolovščino po domovini.
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»Skupna doba traktorjev je 140 let, naša
pa 178,« je uvodoma pojasnil Branko
Zupančič in dejal, da so jih očarale naše
ravnine, hribi in gozdovi, saj je celotna
Slovenija čudovita. Na vprašanje, kako
so zadovoljni z našim cestnim omrežjem, pa je pripomnil: »Ceste niso v najboljšem stanju. Na traktorju čutiš vsako
luknjico in Koroška je najslabša v tem pogledu. Brezplačno bi lahko politike zapeljali s traktorji po Koroški, da si ogledajo te
ceste, saj je občutek vožnje čisto drugačen
kot v avtu.«
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Avto so prvič zamenjali za traktor, ko so
se za Mirkovih 60 let odpravili na Triglav iz Sevnice do doline Krme. Povzpeli so se na Triglav in se s traktorji vrnili
nazaj domov. Takrat so ugotovili, da jim

gre in letos so se odločili, da morje
zamenjajo z avanturo po Sloveniji.
»V petek ob 9. uri smo štartali z gradu
Sevnica – čez občino Sevnica v Tevče do
Škocjana, potem v Šentjernej, Kostanjevico, Brežice, Dobovo, Podčetrtek, Rogatec,
Ormož, Ljutomer, Lendavo, na tromejo
Madžarska-Slovenija-Avstrija, v Rogaško,
Gornjo Radgono, na Šentilj in v Dravograd. Nato nas je pot vodila v Črno na Koroškem in čez Solčavo ter prelaz Pavličevo
sedlo v Mozirje. Iz Mozirja smo šli v Tržič,
na Jesenice, v Kranjsko Goro in na Vršič. Z
Vršiča smo prispeli v Bovec, nato v Kobarid in Tolmin ter v Novo Gorico. Na Krasu
smo se ustavili v Sežani, nato pa nas je pot
vodila na slovensko obalo. Obiskali smo
Koper in Portorož. V Strunjanu smo prespali pri prijatelju, nato pa preko Kozine
in Podgrada prišli k vam v Ilirsko Bistrico,« je prevoženo pot natančno opisal
Mirko Kukec.
»Prvi dan smo naredili 130 km, nato 150,
tretji dan 170, četrti pa že 200. Spali smo
v gostilni, Erjavčevi koči na Vršiču in Stru-

njanu v prijateljevem avtodomu. Za vsak
primer imamo s sabo šotor. Če ne dobimo
prenočišča, si lahko postavimo šotor,« je
prenočišča na poti opisal Janez Stušek.
»Naslednji podvig bo Dalmacija, saj nas
je sosed povabil v njegov vikend v 340 kilometrov oddaljene Vodice,« so svoje načrte za nove zmage predstavili zavzeti
traktoristi iz Sevnice.
Iz razgretega parkirišča pred občino so
se fantje umaknili na Plac, kjer so se
okrepčali s poznim kosilom. Tri zanesenjake sta obiskala njihova prijatelja
iz ljubljanske kotline in jim zaigrala dve
domači uspešnici ter dve dalmatinski
skladbi. Ob 17. uri pa so znova sedli za
volane svojih traktorjev in se odpeljali
proti Knežaku, Koritnicam in Mašunu,
saj so bili pred nočjo namenjeni v Babno polje, čez Prezid v Čabar in Osilnico.
Naslednji dan v popoldanskih urah pa
so preko Metlike srečno prispeli domov.
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UPOČASNITI MORAMO ŠIRJENJE OKUŽBE, DA BO NAŠ ZDRAVSTVENI SISTEM ZMOGEL
ZDRAVITI VSE HUJE ZBOLELE. KO BODO VSE BOLNIŠNICE POLNE, NE BODO ZMOGLE
REŠITI VSEH, ZATO RAVNAJ ODGOVORNO IN UPOŠTEVAJ NAVODILA.

Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je
razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/
razkuževanju kože.
tako kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo
okužbe dihal, priporočljivo upoštevati vsakodnevne 6. Izogibamo se zaprtih prostorov, kjer se zadržuje
veliko ljudi.
preventivne ukrepe. Glede na okoliščine svetujemo,
da se strogo držite naslednjih navodil:
7. Stanovanjske prostore redno prezračujemo.
1. Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kaže- 8. Privoščimo si sprehod po soncu in svežem zraku.
jo znake nalezljive bolezni.
2. Razdalja med osebami, ki so morebiti okuženi,
naj bo vsaj 1,5 metra.
3. Upoštevamo pravila higiene kašlja (v prilogi).
4. Redno, večkrat dnevno si umivamo roke z milom in vodo.
5. V primeru, da voda in milo nista dostopna, za
razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo
za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj
bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/
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V primeru, da se nam pojavijo znaki
obolenja ali zbolimo,
OSTANEMO DOMA.
Vsi zaposleni v Zdravstvenem domu se vam
zahvaljujemo za upoštevanje napisanih
navodil, s čemer nam boste omogočili
nemoteno delovanje in nudenje pomoči
tistim, ki jo bodo potrebovali.

SOCIALNO VARSTVO IN ZDRAVJE

PREPREČEVANJE PRENOSA IN ZAŠČITA
SEBE TER NAŠIH NAJDRAŽJIH
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SOCIALNO VARSTVO IN ZDRAVJE

DELOVANJE ZDRAVSTVENO-VZGOJNEGA CENTRA
ILIRSKA BISTRICA
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Čez poletje smo bili v zdravstveno-vzgojnem centru aktivni
tako z izobraževalnim programom kakor tudi s telovadbo in
delavnicami na prostem.
Julija smo vsak petek začeli z gibanjem v sklopu delavnic.
Udeleženci delavnice Gibam se so se učili o pravilni telesni
drži, aerobnih vajah, nordijski hoji in pravilnem izvajanju vaj
za krepitev mišic, ravnotežje in koordinacijo.
Obeležili smo svetovni dan fizioterapije s testiranjem telesne
zmogljivosti s testom hoje na 2 kilometra, v katerem so sodelovali člani Društva Tuščak z Bača. Priključili smo se tudi
Rokometnemu klubu Zepelin na Mašunu, kjer so otroci imeli
pripravljalni kamp.
Učitelji iz OŠ Dragotina Ketteja, OŠ Antona Žnideršiča in OŠ
Podgrad pa so se avgusta, pred začetkom šole, učili o prehrani,
spoprijemanju s stresom, prvi pomoči in kako naj bi ohranili
zdrav hrbet ter okrepili mišice hrbta na delovnem mestu ali
doma.
Na dnevu odprtih vrat smo se pridružili Ekološki kmetiji Slavec. Ob tej priložnosti je ZD Ilirska Bistrica z ekipo zdravstveno-vzgojnega centra obiskovalcem svetoval o zdravem načinu
življenja.
Septembra, ob začetku šole, se je začelo z zdravstveno in zobozdravstveno preventivo za učence, dijake in otroke iz vrtca.

V ambulanti zdravstveno-vzgojnega centra trenutno potekajo
delavnice Tehnike sproščanja. To leto je posvečeno ohranjanju
našega duševnega zdravja, zato smo se v ta namen odločili sodelovati v Projektu obeleževanja svetovnega dneva duševnega zdravja z letošnjim naslovom »Iz stiske do rešitve«.

Vabimo vas 10. oktobra od 9.00 do 12.00
na dan odprtih vrat v Dom na Vidmu,
kjer bomo izvajali krajše delavnice in predavanja o
pomenu tesnobe – zakaj sploh pride do stiske pri
osebi; kako stres deluje na naše fizično stanje in
kako naj bi v tem primeru z naravnimi tehnikami
sami sebi pomagali in se sprostili. Praktično bomo
predstavili različne tehnike sproščanja, kot so mišična relaksacija in dihalne vaje.
Smo pridni, aktivni in ob tem vabimo vsa društva, skupine,
vasi ter vse, ki bi radi sodelovali z nami, da nas kontaktirate na
spodaj navedene telefonske številke in e-naslove.
Kontakt:

andrea.komen@zdib.si; zv.mladina@zdib.si
05 711 2155 – Zdravstveno-vzgojni center
031 605 515 – Dijana Godec, dipl. m. s.

Uradne ure: torek 7.00 – 15.00 in sreda 7.00 – 15.00
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AMBULANTA DRUŽINSKE MEDICINE 1
Vinšek Grilj Andreja, dr. med., spec. druž. med.
Obveščamo vas, da je v ADM1 spremenjen urnik:
ORDINACIJSKI ČAS
Dopoldan
PONEDELJEK

7.15

14.15

TOREK

7.15

14.15

SREDA
ČETRTEK

7.15

14.15

PETEK*

7.15

14.15

Malica

10.00

10.30

Opombe

Vse paciente, ki imajo izbranega zdravnika v ADM Knežak, obveščamo, da bo do nadaljnjega v ambulanti prisotna medicinska sestra, na katero se lahko obrnete za
vse administrativne zadeve (naročanje receptov, napotnic, zdravstvenih kartonov …).
Telefonska št. je obstoječa, in sicer 05 788 20 12.
Urnik ambulante bo:
PON. 8.00–10.00
TOR. 8.00–10.00
ČET. 8.00–10.00
Vse paciente prosimo, da upoštevajo vsa priporočila in
ukrepe NIJZ-ja za preprečevanje širjenja okužbe Covid-19.
V primeru suma na okužbo Covid-19 in za vse nujne zadeve se obrnite na Urgenco ZD Ilirska Bistrica.

ŠOLSKI DISPANZER
Obveščamo, da je začela delovati nadomestna ambulanta
Šolskega dispanzerja za vse do sedaj opredeljene paciente
Komen, dr. med., in Zrnić, dr. med. V ambulanti bo preglede opravljala
SMAJLA Ivica, dr. med., spec. ped., vsako SREDO od
8.00–13.00.
Prosimo, da se za pregled predhodno naročite ob torkih med 12.00–13.00 na tel. št. 05 71 12 129.
Prosimo, da na pregled prihajajo le naročeni pacienti, pri
katerih ni suma na okužbo s Covid-19.
Preventivni pregledi se izvajajo še naprej ob torkih od
8.00 do 13.00 po predhodnem vabilu.
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14.15

21.15

16.00

16.30

Na pregled se morate naročiti osebno ali telefonsko
pri medicinski sestri vašega osebnega zdravnika v
ADM1, elektronsko prek e-naročanja na internetni
strani www.zdib.si ali po pošti (ZD ILIRSKA BISTRICA,
Gregorčičeva cesta 8, 6250 Il.Bistrica).
INFORMACIJE PO TELEFONU:
Dopoldan med 7.15–9.00 in 12.15–14.00; posvet z
zdravnico 13.00–14.00.
Popoldan med 13.30–15.30 in 18.00–20.00; posvet
z zdravnico 13.30–14.00.
RECEPTI, NAPOTNICE
Oddati do 10.00. Prevzem naslednji dan na vhodu ZD.

TEL. ŠT. 05 71 12 121

DIABETOLOŠKA AMBULANTA
Obveščamo, da je v Diabetološki ambulanti spremenjen
urnik in sicer:
ČET. 7.15–14.15
VSAK 2. IN 4. PETEK in SOBOTO V MESECU po
predhodnem naročilu.
Tel. številka je nespremenjena 05 29 27 195.

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA
Obveščamo, da je v Antikoagulantni ambulanti nova telefonska številka 05 29 27 189.
Urnik ostaja nespremenjen.

SPECIALISTIČNA KARDIOLOŠKA AMBULANTA
Obveščamo, da je v okviru ZD Ilirska Bistrica pričela
delovati specialistična kardiološka ambulanta ULTRAKARDIO, Siniša Grujić, dr. med., spec. interne medicine.
Zdravnik specialist bo izvajal samoplačniške preglede in
preglede na podlagi koncesije.
Za pregled se lahko naročite na telefonsko številko 051
637 889.
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AMBULANTA DRUŽINSKE MEDICINE KNEŽAK

Popoldan
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19. marca in 22. junija letos smo v sodelovanju z Zavodom RK za transfuzijsko
medicino Ljubljana organizirali dve terenski krvodajalski akciji, ki sta potekali
v Domu na Vidmu. Zaradi zaščite vseh
udeleženih na akciji so se morali krvodajalci predhodno naročiti na odvzem
krvi. Poklicali so na posebne telefonske
številke, kjer so se s strokovnim osebjem
pogovorili o zdravstvenem stanju, potrebah njihove krvne skupine in se dogovorili za uro prihoda na krvodajalsko
akcijo.
Kljub epidemiološkemu stanju v državi
je bil odziv naših krvodajalcev izjemen.
Ponovno so se izkazali kot izjemni humanitarci in ljudje velikega srca. Nesebično so darovali svojo kri, da bi pomagali bolnim ljudem in reševali življenja
drugih. Na prvi KA jih je bilo nekaj več
kot 60, na drugi pa več kot 100.
Ob tej priložnosti izrekamo veliko
zahvalo in spoštovanje vsem krvodajalcem in krvodajalkam, ki so se odzvali vabilu na odvzem krvi.

Po sprostitvi ukrepov zaradi epidemije
koronavirusa smo zaznali večje povpraševanje za tečaje in izpite prve pomoči
za voznike motornih vozil. Tako smo
10. in 11. junija pripravili prvi tečaj in izpit prve pomoči, ki se ga je udeležilo 15
kandidatov. 17. in 18. junija smo zaradi
dodatnih potreb izvedli še drugi tečaj in
dva izpita prve pomoči za 12 kandidatov, ki so uspešno opravili pisno in praktično preverjanje znanja prve pomoči.
Zaradi izrednih razmer smo v sodelovanju z Zdravstvenim domom Ilirska
Bistrica 6. marca izpeljali samo en Ob-

novitveni tečaj za prve posredovalce
oziroma za 19 kandidatov z območja
Knežaka, Jelšan in Podgrada.
Ostala usposabljanja smo premaknili
v jesenski čas, v kolikor bodo razmere
dopuščale.

Do 15. marca smo več kot 200 uporabnikom razdelili prehranske pakete in
pralne praške. Istočasno smo jim namenili donacijo 2.300 litrov treh vrst kisa,
ki smo ga prejeli od Pejo, d. o. o.
31. marca smo iz Sklada EU 202 uporabnikom razdelili 140 kg testenin, 210
kg moke, 174 l olja, 99 kg riža, 624 l
mleka, 216 konzerv fižola in 192 kosov
pelatov.
15. aprila smo od čebelarjev naše občine prejeli 25 kg medu, za kar se jim lepo
zahvaljujemo. Med smo razdelili družinam z otroki.
6. maja smo dobili donacijo Mercatorja
in Henkla (sladkor, rdečo peso, tekoče
milo, kavo, šampone in gele za tuširanje,
tekoči prašek, mehčalec, gel za posodo,
čistilo za WC itd.) in jo v celoti razdelili
med uporabnike.
21. maja smo iz Sklada EU 226 uporabnikom razdelili 170 kg testenin, 270 kg

moke, 168 l olja, 90 kg riža, 828 l mleka,
216 kosov fižola in 240 konzerv pelatov.
Do 28. maja smo našim uporabnikom
razdelili še preostalih 166 prehranskih
paketov in pralnih praškov.
Od 15. aprila naprej delimo hrano
brezposelnim osebam in drugim občanom, ki so se znašli v stiski zaradi
epidemije. Gre za več kot 7 ton hrane,
ki jo je priskrbela Občina Ilirska Bistrica, in sicer mleko, testenine, fižol,
koruzni in pšenični zdrob, sladkor,
juhe in piškote. Pomagali smo več kot
300 osebam.
Vsakih 14 dni smo v trgovini TUŠ in
Mercator pobrali hrano, ki ste jo podarili občani in občanke, za kar se vam
prisrčno zahvaljujemo. Vso hrano smo
takoj razdelili družinam v stiski.
Hrano in druge izdelke smo delili skozi
vse obdobje epidemije. Delitev je potekala pod posebnimi pogoji. Prostovoljci
in prostovoljke so bili zaščiteni, medtem
ko so uporabniki prišli z osebnim vozilom samo do vrat našega skladišča, kjer
smo jim hrano naložili v prtljažnik.
Posebno zahvalo izrekamo prostovoljcem in prostovoljkam, ki so v težkih dneh epidemije pomagali pri delitvi in razvozu hrane po vsej občini.
POMEMBNO:
Občane in občanke obveščamo, da
zaradi zasedenosti skladišča RK s
hrano ne moremo do nadaljnjega
zbirati rabljenih oblačil. Prosimo,
da jih oddate v zabojnika pri mejni
policiji ali v Globovnik.

Ekipa prostovoljcev Rdečega križa v času epidemije
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Pričakujemo, da bomo oblačila
ponovno zbirali konec septembra
ali v oktobru, če bodo razmere
to dopuščale. Zahvaljujemo se za
vaše razumevanje.
5. marca smo pripravili srečanje za naše
starostnike v Domu starejših občanov.
Prostovoljke RK so si nadele posebna
oblačila in se sprehodile po modni pisti,
ki je navdušila varovance doma. Druženje z njimi nam vedno polepša dan
in obogati naše življenje. Veseli smo,

Občinska hrana v skladišču RK v času epidemije

da smo uspeli izpeljati ta dogodek pred
neljubo epidemijo, ki je zaprla vrata v
marsikaterem domu. Starostnike smo
obdarili s simboličnimi darilci, ki smo
jih izdelali na delavnicah.
V avgustu smo 13 učencem in učenkam
omogočili sedemdnevno brezplačno letovanje na Debelem rtiču.
30 učencem in učenkam osnovnih šol v
občini smo namenili bone za nakup šolskih potrebščin, in sicer po 20 EUR za
vsakega otroka v družini.
Zdravljenje dečka Davida iz Podgrada, za katerega smo zbirali vsi občani

in občanke, se uspešno nadaljuje. Skupaj z družino smo zagotovili donacijo
društva »Palčica pomagalčica« v višini
15.800 EUR, ki smo jih večinoma že nakazali družini za zdravljenje.
10. junija smo se odločili za prenovo
naših pisarn na sedežu na Bazoviški 28.
Prepleskali in obnovili smo pisarni, ki
bosta zagotavljali sodobnejši in bolj prijazen način dela ter sprejema obiskovalcev.
RKS – Območno združenje
Ilirska Bistrica
Jožica Vidmar, sekretarka

IN STAREJŠI?

radovednega duha, ti taki pogovori veliko dajo, veliko pomenijo.

Civilizacijsko vrvenje in nove navade so prisilile družine na nov način življenja. Nekoč so v družinski hiši sobivale tri generacije: predšolski ali šolski otroci, njihovi starši in stari starši. Zdaj pa so se družine po sili razmer
razdrobile. Srednja generacija teka po svojih opravkih, ostaja dolge ure v
službah ali pa se zaradi le-te in preživetja celo odseli v druge kraje. Najmlajši so zjutraj oddani v vrtce in šole.

Prostovoljke in prostovoljci med epidemijo nismo mirovali. Prav tako smo (še
ranljivejšim skupinam od nas) pomagali
pri nakupih, dostavi hrane ali prevzemu
zdravil v lekarni, podali smo se na obiske, da smo preverili, kako se starostniki
počutijo in z njimi poklepetali na varni
razdalji ali pa smo jih samo poklicali po
telefonu in uredili kakšen droben opravek, ki ga oni več ne zmorejo.

In starejši? Ostanejo v domači hiši, na
domačiji. Dokler jih ne začnejo pestiti
neskončne zdravstvene težave še nekako preživljajo svoj čas ob delu in opravkih ter mogoče tudi hobijih. Z visoko
starostjo ali zaradi bolezni pa že potrebujejo kakšno dobrososedsko pomoč.
Nekaj take pomoči nudijo prostovoljke in prostovoljci programa Starejši za
starejše, ki deluje v sklopu DU Ilirska
Bistrica in je vseslovenski projekt Zveze
društev upokojencev Slovenije. Obiskovanci so hvaležni za obisk, sprehod, klepet, branje iz knjige, morebitno dostavo
iz lekarne ali trgovine, kakšno pomoč
pri opravilih ali prevoz. Program je bil
BISTRIŠKI ODMEVI – JULIJ IN AVGUST 2020

zaradi dobrega dela že večkrat pohvaljen
in je prejel tudi nekaj priznanj.
Prav vsakega od nas so razglašena epidemija virusa in uzakonjeni ukrepi prizadeli na tak ali drugačen način. Na srečo
nobeden od starostnikov v naši občini
ni zbolel, so pa zaradi omejevanja stikov
dosti bolj občutili osamljenost. Namreč,
starejši kot si, bolj ceniš prijetne in pristne stike z ljudmi. Ja, saj znamo uporabljati telefon, mobitel, internet, prižgati
televizijo. A vse te možnosti se ne morejo primerjati s klepetom v živo, celo
takim mimogrede, ko se slučajno srečaš
z nekom, ali druženjem in izmenjavo
mnenj v večji skupini. Če si odprtega in

Največ je, da človek sprejme življenje,
kakršno je, saj vsako obdobje prinese
nekaj novega. Generacija, ki svoje rojstne dneve praznuje že od časov pred drugo svetovno vojno, (in ki jo prostovoljke
in prostovoljci obiskujemo) je že marsikaj doživela – tudi slabega, srce parajočega, pa pogumno živi dalje.
Prav je, da se vsi veselimo življenja, prav
je, da smo hvaležni za to, kar imamo in
da smo dobrosrčni ter dobrohotni do
bližnjih ali manj bližnjih soljudi.
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Obnovljeni prostori na sedežu RK

Irena Štemberger
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CENTER ZA SOCIALNO DELO
PRIMORSKO-NOTRANJSKA
ENOTA ILIRSKA BISTRICA

VGC DOM NA VIDMU – MOŽNOST IN PRILOŽNOST
DEJAVNOSTI V SEPTEMBRU
Poletni meseci so nudili vsega po malem: dež in svežino ter
veliko sonca in vročino. Pravo obilje!
Poletje je čas, ko naj bi se umirili in nehali hlastati po še več,
čeprav imamo že vsega dovolj in preveč. Upamo, da je bilo
mirnih, prijetnih in navdihujočih trenutkov v poletnih mesecih čim več, da smo vsi skupaj, tudi zaradi zloglasnega virusa,
morda naredili korak višje in prevrednotili vrednote. Morda.
Včasih moraš pogledati na stvari z druge perspektive, z drugega zornega kota, v drugačnem čustvenem razpoloženju, pa se
lahko vse spremeni, tudi smisel bivanja.
Večgeneracijski center Dom na Vidmu ponuja pestre vsebine,
povezane z ovrednotenjem oziroma prepoznavanjem lastne
vrednosti, zdravjem oziroma razlogi za bolezen in sposobnostmi samozdravljenja. Preko raznih ustvarjalnih delavnic
lahko razvijate kreativnost in pridobite tudi druga neformalna, a zelo koristna znanja. Vabljeni, da izkoristite priložnost
brezplačnega širjenja obzorja in se nam pridružite na kateri
izmed številnih delavnic.
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Vsak ponedeljek
8.00–9.00
v VGC Dom na Vidmu
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10.00–11.05
v Domu starejših občanov

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

16.00–17.00
Sonček

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

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

SREČEVANJE ZDRAVLJENIH ALKOHOLIKOV, poteka v dveh skupinah, prijave na tel.
št. 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 1. 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

RAČUNALNIŠTVO: NIKOLI NI PREPOZNO
(ena na ena), predhodni dogovor z Jerico
Strle na tel. št. 041 484 937

Vsak 1. in 3. četrtek
v mesecu
ob 18.30
v VGC Dom na Vidmu

Skupina za samopomoč ljudi s težavami
v duševnem zdravju KORAK; vodita Judita
in Anja.

Vsak 4. četrtek
v mesecu
od 13.00 dalje
v VGC Domu na Vidmu

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

Vsak petek
9.00–12.00
v VGC Dom na Vidmu

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

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

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

Vsak 3. petek
8.00–9.00
v VGC Dom na Vidmu

SVETOVALNO SREDIŠČE ZA INFORMIRANJE ODRASLIH, Ljudska univerza Ilirska
Bistrica
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1. SEPTEMBER Z JOŽICO
PREDAVANJE »Okrepimo imunski sistem«
Četrtek, 24. 9. 2020, ob 19.00 v VGC Točka moči
Dom na Vidmu
Vsi si želimo zdravja in dobrega počutja, da bi lahko v
vsakdanjem življenju delovali polni energije, zadovoljni s
sabo in okolico. Jožica Ramšak iz Prerojen.si vam bo v
začetku šolskega leta in jesenskega obdobja predstavila
pomoč za krepitev imunske odpornosti – kako preprečiti
različne okužbe in si pomagati, ko smo že zboleli.
Glede na situacijo s covidom-19 je pomembno, da naredimo čim več sami. Kako in s čim si lahko pomagamo, boste spoznali na tokratnem srečanju.
CELODNEVNE IZKUSTVENE DELAVNICE:
»Ko se zavemo korenin, se prerodimo«
Sobota, 26. 9. 2020, od 9.00 do 17.00 v VGC Točka moči
Dom na Vidmu
Posvetili se bomo grleni čakri, ki nam pomaga pri izražanju svojih občutkov, čustev, idej, znanj, prošenj ... Povezuje čustva in razum.  Z njo je povezana sposobnost učenja,
koncentracije in odprtost na mnenja drugih.
Premočno delovanje se kaže v manipuliranju z močjo in obvladovanju sočloveka. Prešibko delujoča čakra se kaže v sramežljivosti, strahu pred konflikti in javnim nastopanjem …
Naučili se bomo osvobajati, krepiti grleno čakro z meditacijo, afirmacijami in fizičnimi vajami.
Hvaležni za prostovoljne prispevke.
Izvajalka in prijave: Jožica Ramšak

2. SKUPINA ZA SAMOPOMOČ
Četrtek, 3. 9. 2020 in 17. 9. 2020, ob 18.30 v VGC
Točka moči Dom na Vidmu
S septembrom prične v prostorih VGC-ja delovati skupina za samopomoč ljudi s težavami v duševnem zdravju
Korak. Srečevali se bodo vsak 1. in 3. četrtek v mesecu ob
18.30.
Izvajalki: Judita in Anja

3. SPOPRIJEMANJE S STRESOM – pričetek
v oktobru
Torki popoldan od 18.15 do 19.45 v VGC Točka moči
Dom na Vidmu
Doživljanje stresa je del našega vsakdanjega življenja. Določen nivo stresa je lahko za nas dober, saj nam pomaga, da
se spopademo z življenjskimi izzivi in težkimi situacijami.
Preveč stresa pa po drugi strani lahko povzroči zdravstvene
in psihične težave. Vsak od nas na stresne situacije reagira
BISTRIŠKI ODMEVI – JULIJ IN AVGUST 2020

drugače. Pomembno je, da pri sebi spoznamo, kaj je za nas
stresno in kako se s tem soočiti.
V mesecu oktobru 2020 bo Zdravstveno-vzgojni center
(Zdravstveni dom Ilirska Bistrica) v sodelovanju z Večgeneracijskim centrom Ilirska Bistrica izvedel delavnico na
temo Podpora pri spoprijemanju s stresom. Delavnica
poteka v štirih srečanjih, ki trajajo po eno uro in pol. Srečanja se dopolnjujejo in nadaljujejo.
Kaj boste pridobili oz. kako vam bo delavnica pomagala?
• Spoznali boste osnovne značilnosti doživljanja stresa,
vzroke zanj ter načine njegovega obvladovanja.
• Naučili se boste veščin, s katerimi si boste lahko pomagali sami in izboljšali svoje počutje.
• Z drugimi boste lahko izmenjali svoje izkušnje in se
medsebojno podpirali.
V okviru delavnice boste obravnavali naslednje vsebine:
• Kaj je stres?
• Kako ga prepoznamo?
• Kaj pomeni kronični stres in izgorelost?
• Povezava med stresom in tesnobo
• Kako zmanjšati kronični stres in izboljšati kvaliteto življenja?
Na delavnici dobite tudi priročnik za praktične vaje.
Informacije in predhodne najave na tamara.povh@zdib.si
Izvajalka: Tamara Povh, univ dipl. psih.

SOCIALNO VARSTVO IN ZDRAVJE

Vsi programi VGC-ja so brezplačni, zato bi jih bilo škoda zamuditi. Cilji VGC-ja so: informiranost, socialna vključenost,
znanje in aktivacija. Prisrčno vabljeni, da damo življenju več
radovednosti!
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Zdravstveni dom ilirska bistrica

Slovenski reanimacijski svet – Slovenian Resuscitation Council pri Slovenskem
združenju za urgentno medicino
Slovenski reanimacijski svet, URL http://slors.szum.si
Člani: Primož Gradišek, Mojca Grošelj Grenc, Gregor Prosen, Peter Radšel, Monika Gruenfeld, Matej Jenko, Andrej Markota, Špela Baznik, Polona Studen Pauletić

SOCIALNO VARSTVO IN ZDRAVJE

PRIPOROČILA SLOVENSKEGA
REANIMACIJSKEGA SVETA ZA IZVAJANJE
TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA
ZA LAIKE IN PRVE POSREDOVALCE,
KO OBSTAJA SUM ALI JE BOLNIK OKUŽEN
S COVID-19 (14. AVGUST 2020)
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Oživljanje lahko izvajajo družinski člani ali druge znane osebe iz istega gospodinjstva, če pa gre za oživljanje neznane osebe, je potrebna prostovoljna
odločitev vsakega posameznika, ali bo
pristopil k oživljanju ali ne, saj je med
oživljanjem velika možnost prenosa
morebitne okužbe s COVID-19. Tudi
osebe iz istega gospodinjstva se morajo zavedati možnosti prenosa okužbe s
COVID-19. Oživljanje naj bo tako vedno prostovoljna odločitev.

Navodila za temeljne
postopke oživljanja (TPO)
• Izvajanje TPO predstavlja nevarnost
za prenos morebitne okužbe s COVID-19. Vsak posameznik se mora
prostovoljno odločiti, ali bo pristopil
k oživljanju ali ne.
• Očividec naj si nadene obrazno masko čez nos in usta.
• Nos in usta osebe, ki ji pomagamo,
najprej prekrijemo s kirurško masko, brisačo ali drugo tkanino.

• Ocenimo odzivnost (pogledamo,
če se oseba premika, če kašlja, se odzove na klic ali na tresenje ramen).
Če je oseba neodzivna ali ima morebitne krče, takoj pokličemo 112 in
poslušamo navodila zdravstvenega
dispečerja.
• Dihanja ne ocenjujemo kot do sedaj
(se ne sklanjamo nad usta in nos, ampak pogledamo le, če se osebi dviguje
prsni koš ali če kašlja).
• Če ocenimo, da je oseba neodzivna,
in da ne diha ali ne diha pravilno, pri
odraslih izvajamo neprekinjene stise
prsnega koša na sredini prsnega koša
s hitrostjo 100 do 120/min, 5 cm globoko (in ne več kot 6 cm; pri otroku
1/3 prsnega koša).
• Če je možnost in je prisoten še drugi
očividec, ga pošljemo po AED. Ko
dobimo AED, ga čim prej namestimo
in poslušamo navodila.
• Umetni vpihi se pri odraslih pri sumu
ali okužbi s COVID-19 NE izvajajo.

• Prvi posredovalci morajo ob aktivaciji uporabljati zaščitno opremo, ki
ščiti pred aerosolom (FFP3 maska;
očala, ki tesnijo; rokavice). Če nimajo zaščitne opreme, naj uporabijo le
AED in naj ne izvajajo stisov prsnega
koša, lahko pa k temu motivirajo člane skupnega gospodinjstva ali tiste,
ki so z osebo v tesnih stikih.
• Pri otrocih je večina srčnih zastojev
sekundarnih in nastanejo kot posledica zastoja dihanja, zato naredimo
najprej 5 začetnih vpihov (usta na
usta oz. usta na nos in usta) in nato
izvajamo oživljanje 30 stisov prsnega
koša : 2 umetna vpiha. Stise izvajamo
pri otroku le z eno dlanjo oz. pri dojenčku z dvema prstoma. Pomoč aktiviramo po 1 minuti oživljanja, če oživljamo sami (1 oseba), sicer takoj. Po
1 minuti oživljanja tudi namestimo
AED. Oživljanje z umetnimi vpihi pri
otrocih je prostovoljna odločitev, saj
predstavlja veliko tveganje za prenos
morebitne okužbe. Običajno se priporoča le osebam, ki živijo v istem gospodinjstvu, oz. že imajo tesne stike.
• Neznanim otrokom in utopljencem
ne dajemo 5 začetnih vpihov oz. kakršnihkoli umetnih vpihov, temveč
se držimo algoritma TPO odraslih
(neprekinjeno izvajanje samo stisov
prsnega koša in namestitev AED).
• Po končanem oživljanju si je potrebno čim prej umiti roke s tekočo vodo
in milom in/ali uporabiti razkužilo
za roke. Kontaktirati je potrebno tudi
lokalnega epidemiologa za nadaljnje
ukrepanje ob morebitni izpostavljenosti COVID-19.
Pripravili:
Špela Baznik, dr. med.
Doc. dr. Mojca Grošelj Grenc, dr. med.
Matej Jenko, dr. med.
Slovenski reanimacijski svet pri SZUM
Revidirali in uskladili:
Člani Slovenskega reanimacijskega sveta
pri SZUM
Doc. dr. Primož Gradišek, dr. med.,
predsednik Slovenskega reanimacijskega
sveta pri SZUM
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ŽIVETI JE TREBA NAPREJ
Letošnje razmere so tudi družabnemu življenju v domu precej pomešale
štrene. Odpadla so vsa gostovanja, kulturne prireditve, izleti in zabave.
Poleg tega so obiski domačih in prijateljev zaradi upoštevanja ukrepov bistveno manj pogosti. Kako se znajdemo v novih okoliščinah? Kako preganjamo dolgčas?

Kot kaže, bomo še nekaj časa lahko organizirali samo interne prireditve, ki
jih pripravljamo zaposleni. Tako smo
v juliju s pomočjo stanovalca Gregorja
Mavriča izvedli potopisno predavanje
o Avstraliji. Nekdanji turistični vodič
in prebivalec najjužnejšega kontinenta
nas je doživeto popeljal v deželo Aboriginov. Ob četrtkih se v dvorani zbere
okoli 30 telovadcev. Z miganjem ob ritmih glasbe poskrbimo, da nam ne pade
kondicija.

V veliko pomoč so nam naši stalni prostovoljci. Anka, Jerica, Ivan, Martina,
Igor, Marica, Bojana in Ana s svojim časom in dobro voljo, ki ju namenijo stanovalcem, predstavljajo nepogrešljiv del
pomoči. Z njimi letimo Na krilih besed,
ustvarjamo, se pogovarjamo, pojemo in
sprehajamo. Ker koronakrizi še ni videti
konca, smo zanje v avgustu pripravili dodatno izobraževanje o zaščitnih ukrepih.
Z manjšo skupino stanovalcev smo se
povzpeli na Sviščake. »Preizkusili«

smo nov asfalt, se sprehodili in balinali. Zaradi mesecev, preživetih na isti lokaciji, se nam je zdelo, da smo zadihali
zrak s polnimi pljuči.
Torej, nam je dolgčas? Trudimo se, da
ne. Ne bomo pa lagali – prej je bilo lepše in predvsem bolj sproščeno. Očitno
bomo v prihodnje morali še kdaj zapreti vrata za obiskovalce. Pri tem ste nam
soobčani v veliko pomoč. Spremljamo
namreč stanje obolelih v občini in se, po
posvetu z epidemiologom, odločamo za
dodatne zaščitne ukrepe. Ponovno pozivamo vse, ki obiskujete naše stanovalce in stanovalke, da dosledno spoštujete
sprejete ukrepe. Če obstaja možnost,
da ste bili v stiku z okuženimi, na obisk
ne prihajajte. Ker so obiski dovoljeni le
dvakrat tedensko, navadno to možnost
izkoristijo ožji sorodniki, zato se pred
obiskom informirajte o tem.
Veliko lepih pozdravov iz doma vsem občanom!
V. B., DSO

Ves teden je bilo slabo, utrujajoče vreme, v petek dopoldne
pa je posijalo sonce. Veselje in sonce sta se naselila tudi v naša
srca, saj smo se ob upoštevanju navodil o varnostni razdalji
zbrali na terasi doma. Z nestrpnostjo smo pričakovali prostovoljca Ivana s svojo harmoniko. Veselili smo se
prijetne urice zabave
ob petju in poslušanju
harmonike. Stanovalci
so bili še toliko srečnejši, ker so pogrešali
obiske svojcev. Ivanu
smo hvaležni, da nam
večkrat polepša dopoldneve in si želimo še
več srečanj z njim. Napolnjeni z novo energijo za premagovanje
tegob smo se razšli in
vzkliknili: »Ivan, dobrodošel! Hvala ti, da si
vzameš čas za nas!«

SOCIALNO VARSTVO IN ZDRAVJE

POSIJALO JE SONCE

A. D., DSO
BISTRIŠKI ODMEVI – JULIJ IN AVGUST 2020
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ISTRSKA ARHITEKTURA
IN »ZGODBE VALOV«
V PAVLOVČEVI GALERIJI
Uveljavljena slikarka Živa Agrež se je na Bistriškem predstavila z upodobitvami starih istrskih hiš in globoke ter neskončne modrine. Častilci likovne umetnosti so v njenih platnih uživali do sredine avgusta.
impresionistična odslikava motiva,« je cikel Istra – ostanki
časa opisala akademska slikarka
mag. Nuša Lapajne Čurin.
O ciklu slik Zgodbe valov v svoji recenziji
piše akademska slikarka dr. Slađana
Mitrović: »Vodna gmota in njena
površina sta med pogostejšimi motivi slikarskega opusa Žive Agrež. O vztrajnem,
tenkočutnem raziskovanju valov in vodnih
ritmov govori serija »Zgodbe valov«.
Razburkanost morja, divjost neustavljive
reke in ritmično nihanje neujemljive vodne
materije se nam prikazujejo z živimi linijami primarnih barv. V modrih, rdečih in
rumenih odtenkih, ki se dotikajo med seboj, prepletajo ali razhajajo. Zdaj lovi govorico valov; zdaj spet sledi monokromatični, barvno hladni lestvici vode v prepletu
modrih in belih tonov. Tu pa slikarkino zanimanje za gibanje vode ne preneha. Želi
se ji približati, natančno spremlja ritem
naraščajočih in usihajočih valov, nenadne

izbruhe intenzivnega vodnega curka in
vrtinčasti ples vodne gmote, da jih nato
prenese v likovni jezik, kakor jih sama vidi
in občuti. Posamezne slike, ki so že vsaka
zase samostojno slikarsko delo, nato združuje v večje, zaokrožene celote. Pomembna
karakteristika serije »Zgodbe valov« je
plastovito nalaganje barvnega materiala,
ko slikarka v plasteh, nanesenih drugo na
drugo, pušča sledi na slikovnem polju. Ob
tako poudarjeni pastoznosti se ne moremo
izogniti haptičnemu učinku slikarskega
dela, ki v gledalcu zbuja željo po dotiku
tako dramatično razbrazdane in izbočene
površine.«
Značilen preplet večplastnih nanosov
barv, dramatična svetloba in energične
poteze umetnice so bile obiskovalcem
na ogled do 19. avgusta.

KULTURA

»Ko slikam, poustvarjam svoje doživetje.
Ustvarjanje je zame obsedenost z motivom,
barvami, vzdušjem, svetlobo in seveda s
predmetom mojega občudovanja,« je pomen umetniškega izražanja na platnu
orisala avtorica razstave Živa Agrež.
Slikarka, ki je doslej naslikala devet ciklov slik v akrilu in mešani tehniki, je
prvič razstavljala svoja dela leta 2008
in doslej sodelovala na 36 skupinskih
razstavah ter postavila več kot 90 samostojnih razstav. Bistričane je navdušila
s cikloma, ki sta nastala v letih 2014 in
2015.
»Slike, ki so nastajale v Oprtalju, kažejo
na nov slikarkin pogled pri prikazovanju
krajine. Pritegnejo jo arhitektura, pročelja
starih istrskih hiš, oken, obokov in pogledov skozi. Skrivnostni prostori, ki jih lahko opazujemo skozi priprta vrata, kjer se
zdi, da ne biva nihče. Tudi barvna paleta
se izčisti na barvne ali svetlostne kontraste.
Slika dobi simbolni pomen in ni več samo
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LIDL V ILIRSKI BISTRICI RAZVAJA
S KAKOVOSTNIMI IN SVEŽIMI
IZDELKI
Trgovina Lidl v Ilirski Bistrici je prava izbira, če želite vse izdelke, ki jih vaša
družina potrebuje, najti na enem mestu. Ne le to – vsak teden so številni izdelki
v sklopu akcijskih ponudb na voljo po še ugodnejši ceni. Septembra pa so v trgovini Lidl v Ilirski Bistrici za kupce pripravili še dodatne ugodnosti!
Prisegate na lokalno? Potem so izdelki Lidlove blagovne znamke Naše
nam paše pravi za vas! Najdete lahko
vse od suhomesnih izdelkov do mleka,
piškotov, rezancev, ribane kaše in sokov.
Izdelki nastajajo pri slovenskih proizvajalcih in črpajo iz zakladnice slovenske
tradicije ter okusov.
Številni slovenski butični proizvajalci
so s sodelovanjem na Lojtr‘ci domačih
našli prostor na Lidlovih policah, mnogi
med njimi se tja vračajo redno – izvrstni
jogurti, suhe mesnine, slaščice, džemi,
oljčno olje, pa tudi kreme, mila in podobno.
Tudi sveže meso v Lidlovi redni ponudbi na police večinoma dobavljajo
slovenski dobavitelji. Sveže piščančje,
goveje in svinjsko meso se ponaša s celo
100 % slovenskim poreklom, kar je
označeno tudi na embalaži.
Sveže in dišeče – z 31 zlatimi priznanji za pekovsko kakovost nagrajena
ponudba Lidlove pekarne vsak dan
ponuja sveže pečen kruh in pekovsko
pecivo. Več kot 40 sveže pečenih izdelkov vsako jutro zadiši s polic: od klasičnih slovenskih krušnih izdelkov, kot so
bela štruca, žemlja, Martinov in koruzni
kruh, pa do tradicionalnih uspešnic, kot
so razne bagete, ajdov kruh z orehi, različni rogljički in štručke. Ste vedeli, da je
ajdov kruh z orehi priljubljen tudi v tujini? Kupite ga lahko celo na Kanarskih
otokih!
Za presenečenje pa poskrbi »kruh meseca«, ki prinaša nekoliko drugačne
pekovske okuse – kruh s pražiti, sadjem
in semeni, z dodanimi različnimi oreški,
proteinski kruh …
BISTRIŠKI ODMEVI – JULIJ IN AVGUST 2020

Lidlova tržnica je vedno dobro založena, saj dostava sadja in zelenjave deluje
dnevno (razen ob nedeljah). V toplejših
mesecih je na tržnici skoraj polovica
celotne ponudbe izpod rok slovenskih
pridelovalcev – slovenski paradižnik,
krompir, jajčevci, bučke, jabolka, paprika, zelje, jagode in še številni drugi
pridelki. Svoje mesto na policah zasedajo izdelki vse od primorskega pa do
posavskega konca. Zaupanje slovenskih
dobaviteljev pa je le še en dokaz več, da
je Lidl velik podpornik domačnosti in
svežine.
Kakovost in varnost sta na prvem
mestu! Lidl Slovenija gradi dolgoročne
odnose s svojimi partnerji. Na ta način
zagotavlja ne le rast in razvoj svojih dobaviteljev in bogate ponudbe za svoje
kupce, pač pa tudi stalno in preverjeno
kakovost izdelkov. Tako od proizvajalcev izdelkov svojih blagovnih znamk
zahteva mednarodno priznan standard
IFS Food, ki poleg varnosti in kakovosti
zahteva tudi sledljivost izdelkov. Doba-

Lidl
v Ilirski Bistrici kupce vabi od leta 2018.

vitelji sadja in zelenjave pa morajo pridobili certifikat Global G.A.P., katerega
cilji so med drugim ohranjanje zaupanja
potrošnikov, varnost hrane in zmanjšanje negativnih vplivov pridelave na
okolje.

O trgovini Lidl v Ilirski Bistrici
Prebivalce Lidl v Ilirski Bistrici vabi k
nakupu že od decembra 2018, razprostira pa se kar na 1100 kvadratnih metrih.
Med 131 parkirnimi mesti boste gotovo
našli prostor za svojega jeklenega konjička, mladim družinam pa so na voljo
štiri parkirna mesta, ki so nekoliko širša.
Trgovina je okolju prijazna, saj je zgrajena v skladu z visokimi okoljskimi
standardi in trajnostnimi usmeritvami –
vgrajeno ima toplotno črpalko, ki omogoča ogrevanje trgovine z naravnimi viri
toplote.
Vabljeni v trgovino Lidl v Ilirski Bistrici!
Preprosto več ponudbe za vas.

Na odlično založenih policah vsak najde nekaj zase.
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JEZIKOVNI
NASVETI
Vavčer, vrednotnica, bon

V mojem e-poštnem nabiralniku se je
znašlo zanimivo in trenutno zelo aktualno vprašanje. Pri odgovoru nanj sem
si pomagala z Jezikovno svetovalnico Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU.
Vprašanje:
Iz znanih razlogov se veliko govori o
vavčerjih. Pojavljata se tudi izraza vrednotnica in bon. Osebno mi je vrednotnica všeč in sprašujem, ali je ustrezna
sopomenka, ki bi lahko prevladala nad
nenavadnim vavčerjem?
Odgovor:
Iztočnico vavčer s terminološko oznako
tur. (turizem) in pomenom »dokument o vnaprejšnjem plačilu dolo-

ŠOLSTVO IN ŠPORT

LJUDSKA UNIVERZA
ILIRSKA BISTRICA
razpisuje 40-urne
BREZPLAČNE TEČAJE

38

Vabimo vas k vpisu v:
• RAČUNALNIŠTVO
Internet, e-pošta, aplikaciji Zoom
in WhatsApp, urejevalnik besedil
Word, digitalna fotografija, delo v
oblakih, pametni telefon ...
• 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 OTROKE
OD 1. DO 5. RAZREDA
V programu odrasli obnovijo svoje
spretnosti (branje, pisanje, raču-

čenih storitev, ki ga izda turistična
agencija uporabniku« lahko najdemo
že v prvi izdaji SSKJ, kar kaže, da je bil
leksem vavčer znotraj turistične stroke
kot termin z navedenim pomenom
razširjen in uveljavljen že leta 1991, ko
je izšla zadnja knjiga (T–Ž).
Pozneje je bilo opaženo, da je izraz
poleg terminološkega pomena dobil
tudi širšega, zato je sledila dopolnitev
v Sprotnem slovarju slovenskega jezika
(2016–), in sicer vavčer kot »potrdilo o vnaprejšnjem plačilu določene
storitve« s podpomenom »potrdilo
o dodeljeni pomoči, sredstvih, zlasti
državnih, ki jih je mogoče koristiti
v vnaprej določene namene«. Raba
izraza v tem pomenu se je pomembno
razširila s turističnimi vavčerji, ki jih je
prinesla koronakriza.
Beseda vrednotnica ima v drugi izdaji SSKJ terminološko oznako fin.
(finančništvo) in pomeni tudi »listek
z nominalno vrednostjo za plačilo
storitev«, kar se prekriva s pomenom
izraza vavčer. Hiter pregled po korpusu
Gigafida kaže, da se je tudi izraz vred-

nanje, socialne spretnosti, aktivno
državljanstvo, spoznavanje učnih
metod …), da bi lahko lažje pomagali svojim otrokom pri opismenjevanju in učenju. V programu sodelujejo starši/skrbniki in otroci.
Prijava in dodatne informacije na
05 71 45 022, info@lu-ilirska-bistrica.si ali www.lu-ilirska-bistrica.si.
ZAČETEK 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.

notnica v vsakdanji rabi prijel in bo v
eSSKJ skoraj gotovo brez oznake, morda
s kakšno spremembo v razlagi (listek
utegne zamenjati potrdilo) in naveden
kot sinonim za vavčer. Čeprav gre v
primeru turističnih vavčerjev za »digitalno potrdilo« in ne za »listek«, se
glede na zapisano zdi beseda vrednotnica primerna zamenjava za vavčer, saj
se v jeziku ves čas pojavljajo novi pomenski prenosi in odtenki.
Zanimivi besedi s sopomenskim potencialom za zamenjavo besede vavčer sta
tudi: bon – »dokument, ki daje imetniku pravico, da dobi denar ali blago« in
dobroimetje – »s predplačilom naložena sredstva, denar, ki so uporabniku
na voljo za uporabo storitve«.
Tako je FURS uveljavil uradno poimenovanje turistični bon, medtem ko so
mediji sprva uporabljali zlasti zvezo turistični vavčer.
Če naletite na kakšen trd oreh v zvezi z
rabo jezika, mi pišite na trojc3@gmail.
com.
Tamara Rojc, prof. slovenščine

LJUDSKA UNIVERZA
ILIRSKA BISTRICA razpisuje
BREZPLAČNI
TEČAJ SLOVENSKEGA
JEZIKA – začetni
in nadaljevalni nivo
Slovenščina ni vaš prvi jezik?
Spoznajte osnove jezika ali
osvežite in nadgradite vaše znanje.
Učenje slovenskega jezika
v domačem kraju!
Tečaj bo obsegal 25 ur in pričel
konec septembra na
OŠ Antona Žnideršiča.
Prijave sprejemamo na
05 71 45 022 in
info@lu-ilirska-bistrica.si
(v dopoldanskem času).
BISTRIŠKI ODMEVI – JULIJ IN AVGUST 2020

GENERACIJA 2005/2006 POKAZALA SVOJ PRAVI
OBRAZ – U15 NK ILIRSKA BISTRICA V 1. SNL
IO NZS je potrdil sestavo mladinskih lig za tekmovalno sezono 2020/2021. V 1. SNL U15 Zahod bo po novem tudi
NK Ilirska Bistrica. Izjemen rezultat letošnje sezone v ligi MNZ – Koper U15 je ekipo Bistriških fantov popeljal do
zgodovinskega uspeha kluba.

Ekipa NK Ilirska Bistrica s trenerjem Damjanom Ljubičem
Z leve stojijo: Jakob La Cognata,
Vid Škrlj, Uroš Primc, Gaber Gombač, Klemen Rolih, Tafil Gashi, Harun Kurtović, Sašo Brozina.
Prva vrsta z leve: Sara Ljubič, Tine
Štavar, Luka Ljubič, Tito Matej
Zadravec, Belmin Alibalić, Martin
Rutar, Jan Primožič. Manjkajo: Nik
Žefrin, Kristjan Lah, Luka Ferlež in
Tim Tomažič.

Fantje sedanje U15 nadaljujejo svojo nogometno pot v kadetski ekipi, in če bodo tako nadaljevali, je njihov uspeh zagotovljen tudi v višjih mladinskih ligah.
NK Ilirska Bistrica je skupaj s FC Postojna našel skupni jezik
in v sezoni 2020/21 povezal selekcije U15, U17 in U19. Cilj je
obstanek v 1. SNL z U15 in napredovanje v 2. SKL/SML ligo
z ekipama U17 in U19.
Vabimo vse zainteresirane igralce letnikov 2006 in 2007 iz
širšega bistriškega in postojnskega področja, da se nam pridružijo in sprejmejo izziv igranja nogometa na prvoligaških
zelenicah.
Več informacij lahko dobite na FB profilih klubov.

Za dobroto tvojih rok,
ostala je beseda hvala,
ki v srcih bo ostala
in večno lep spomin na te.

ZAHVALA
V 100. letu starosti se je od nas poslovila naša draga mama,
tašča, nona in babica

ROZALIJA BROŽIČ
iz Jelšan
(16. 10. 1919 – 12. 6. 2020)
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom,
prijateljem, vaščanom … Posebna zahvala gre vsem delavcem
Doma starejših občanov Ilirska Bistrica, dr. Barbari Dekleva,
JP Komunala Ilirska Bistrica, župniku Petru Pipanu za opravljen pogreb, cerkvenemu pevskemu zboru Jelšane in Ani Peruzin.
Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili k večnemu počitku, in jo ohranjate v lepem spominu.
Žalujoči: njeni najdražji
Jelšane, junij 2020

ŠOLSTVO IN ŠPORT

Klub izreka veliko zahvalo in pohvalo trenerju Damjanu Ljubiču, igralcem in staršem, ki so s ponosom in odgovornostjo
nosili barve kluba, ter z dobrim delom in pravim odnosom do
športa dosegli ta izjemen dosežek. Zahvala gre tudi sponzorjem, podpornikom in ilirskobistriški občini, ki so nam omogočili ta uspeh. Klub je tako pred velikim izzivom, saj mora
zagotoviti pogoje za tekmovanje v tako zahtevnem rangu in
tudi dodatna finančna sredstva, kar bo v času gospodarske krize, ki je nastala, zelo zahtevno.

NK Ilirska Bistrica
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Med nami ljubljena bila si,
iz vsega srca ljubljena bodi tudi tam,
kjer zdaj je tvoj dom.

Kam odhajaš draga mama,
kliče žalostno srce,
niti zbogom nisi rekla,
nisi dala nam roké.

ZAHVALA
Od nas se je v 95. letu starosti poslovila nona, pranona
in prapranona

SLAVA GULJA (STOPAR)
z Velikega Brda
(26. 2. 1925 – 4. 6. 2020)
Ob izgubi drage none, pranone in prapranone se zahvaljujemo vsem
za izrečeno sožalje in vsem, ki so jo pospremili na njeni zadnji poti.
Kljub lepi starosti, ki jo je dočakala, je za nas še vedno odšla prezgodaj. Pogrešali bomo njeno dobro voljo, hrabrost in dobrodušnost, ki
so jo spremljale celo življenje. Draga nona in pranona, s teboj je bil
vsak trenutek lep, topel in učljiv ter nanj ostajajo lepi spomini.
Še posebej se zahvaljujemo vsem zaposlenim iz Doma starejših občanov Ilirska Bistrica, ki so v vseh teh letih poskrbeli, da ji je bilo
lepo. Posebno zahvalo namenjamo gospe Ivanki Majdič s Topolca,
gospodu župniku za opravljen obred in JP Komunala Ilirska Bistrica.
Nona, zakaj črni dan je moral priti, bridkosti dan, oj, dan solzan, težko
je bilo se ločiti, a vse solze, ves jok je zaman. Počivaj v miru!
Žalujoči: vnukinja Zdenka z možem Frankom, pravnukinji
Teja in Sandra z možema ter prapravnuka Elin in Nik

»Solza naša ti bo
grob rosila, dokler
nas ne bo združila.«

ob slovesu

EMILIJE ŠTEMBERGER
(26. 2. 1948 – 5. 6. 2020)
Tiho in nenadoma se je poslovila naša Milka, naša mama,
nona in tašča. Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo
vsem, ki ste radi poklepetali z njo in jo obiskali. Srčno se zahvaljujemo vsem njenim sosedom, ki ste ji nesebično priskočili na pomoč, ekipi zdravstvenih delavcev, ki jo je spremljala
na njenih poteh, in osebju Nevrološkega oddelka Bolnišnice
Izola, ki jo je zgledno negovalo v njenih zadnjih dneh.
Hvala tudi ekipi NMP Ilirska Bistrica, uslužbencem JP Komunala, kaplanu Gašperju in pevcem ter vsem, ki ste bili z
nami v težkih dneh in ste za nas našli tolažilno besedo.
Žalujoči: Darko in Tina z družinama

Ljubil si zemljo, bil njej si predan,
prišel je dan, ko v njej boš počival
zavesti, prižgal lučke spomina …

ZAHVALA
TOMAŽ PIRNAT
iz Jelšan
3. 2. 1973 – 15. 7. 2020
Po hudi bolezni nas je mnogo prezgodaj zapustil naš dragi
Tomaž Pirnat. Iskrene besede zahvale izrekamo Splošni bolnišnici Izola, Onkološkemu inštitutu Ljubljana, sorodnikom,
sosedom, vaščanom, prijateljem, sodelavcem SŽ – Tovorni
promet, d. o. o., in znancem za izrečeno sožalje, darovane sveče in prispevke.
Hvala Editi za skrbno nego in ljubečo pomoč. Hvala Mojci za
vso podporo. Hvala pevcem Klape Škvadra za prelepo petje
ob zadnjem slovesu, gospe Mileni Vičič za pomoč pri izvedbi
pogrebne slovesnosti, gospodu kaplanu Gašperju Naglostu za
opravljen obred, JP Komunala Ilirska Bistrica in vsem, ki ste
ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Žalujoči: sinova Tine in Marko, mama Olga
in brat David z družino
Harije, julij 2020
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ZAHVALA

ZAHVALA
Povsem nepričakovano nas je za vedno zapustil naš najdražji
mož, ate, stari ate in brat

STANISLAV URH
(28. 7. 1950 – 26. 7. 2020)
iz Tominj
Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste nam stali ob strani v težkih trenutkih
žalovanja. Vsem se zahvaljujemo za izrečena sožalja, sveče,
cvetje in ostale darove.
Prav tako velika hvala reševalni ekipi ZD Ilirska Bistrica za ves
trud, g. župniku Stanku Fajdigi za pogrebno mašo, kolektivu
pogrebne službe Komunala Ilirska Bistrica in pevcem.
Hvala tudi Slavkovim lovskim tovarišem iz LD Brkini, ki so ga
pospremili k večnemu počitku in vsem ostalim, ki so zadnje
slovo naredili takšno, kakršno bi si ga želel naš Slavko.
Žalujoči: žena Sonja, sin Matjaž
in hči Mojca z družinama, sestra Antonija z družino
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KATALOG ponudbe izdelkov in storitev

KATALOG

v občini Ilirska Bistrica
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STORITVE

hišni servis jenko,
DORIAN JENKO, S. P.

PLESKARSKE STORITVE
KITANJE IN GLAJENJE ZIDOV
SANACIJA PLESNI
BARVANJE IN UREJANJE OKOLICE
DEKORATIVNI OMETI
BARVANJE IN OBNOVA OKEN
ZAKLJUČNA DELA

031 660 528

BRATOVIĆ

Servis mobilne
tehnologije, menjava
ekranov, baterij,
zvočnikov, sistemskih
konektorjev, nadgradnja
programske opreme in
kopiranje podatkov.

KATALOG

Izdelava opreme, ventilacij in instalacij
iz plastičnih materialov: PP, PE, PVC,
PVDF, PE-el, PP-s-el in PP-s, kot so:
rezervoarji za skladiščenje agresivnih
medijev in vode, ventilacijski sistemi
za odsesovanje agresivnih medijev v
industriji, odsesovalni sistemi za
laboratorije, oprema za galvanizacije
in čistilne naprave, instalacije –
cevovodi za agresivne medije, oprema
za ex prostore v kemijski in
farmacevtski industriji.

www.plama-geo.si
info@plama-geo.s

dorc.rup@gmail.com
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D. O. O.

PLAMA-G.E.O., D. O. O.,
Podgrad 17,
6244 Podgrad
Urnik: pon.–pet.: 7.00–15.00
05 71 49 402, 031 346 460

HIŠNI SERVIS JENKO,
Dorian Jenko, s. p.,
Topolc 64,
6250 Ilirska Bistrica

MOBISERVIS

PLAMA-G.E.O.,

VA, ŽIVILSKA TEHNOLOGIJA, D. O. O.
Smo podjetje z bogatimi izkušnjami in
ciljem pomagati proizvajalcem vina.
Poleg enoloških sredstev za VINARSTVO
ponujamo tudi sredstva za:
ŽGANJEKUHO,
dodatke pri KISANJU ZELJA,
dodatke pri proizvodnji
BISTRIH SADNIH SOKOV,
aditive za PEKARSTVO in
SLAŠČIČARSTVO.

MOBISERVIS BRATOVIĆ,
Jasen 2,
6250 Ilirska Bistrica
Urnik: pon.–pet.: 16.00–17.00
040 417 777, 051 308 256

VA, živilska tehnologija, d. o. o.,
Kosovelova 2a,
6250 Ilirska Bistrica
Urnik: pon.–pet.: 8.00–16.00
031 583 540, 041 403 658,
05 71 00 970

mobiservis.bratovic@gmail.com
FB: Mobiservis Bratovič

www.važivilskatehnologija.si
vazivil.teh@siol.net
FB: VA, živilska tehnologija
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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 30. septembra 2020.
»Sladkoba do roba, Jerneja Šajn s. p.« poklanja 3 nagrade:
1. nagrada: torta za 10 oseb 2. nagrada: komplet mousse lučk 3. nagrada: paket makronov
Geslo prejšnje križanke: »Foto Atelje MARAŽ – sto let«. Izžrebali smo tri nagrajence:
1. družinsko fotografiranje v naravi prejme KATJA MUHA, Velika Bukovica 10a, 6250 Ilirska Bistrica,
2. fotografijo na lesu prejme JOŽICA GRBEC, Harije 8c, 6250 Ilirska Bistrica,
3. majico Foto Atelje MARAŽ 100 LET prejme MATJAŽ PROSEN, Bač 45a, 6253 Knežak.

