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UVODNIK

IZ VSEBINE

Pred vami je dolgo pričakovana nova in obsežna številka Bistriških odmevov, v kateri vam predstavljamo veliko različnih
tem in vas vabimo k branju.
V prvi rubriki si lahko preberete vse o odpadkih, ki jih za seboj
pustijo migranti, in o dogovoru z Ministrstvom za obrambo o
sofinanciranju helioporta ter Vaškega doma Zabiče. Na Bistriškem se je obnovilo kar nekaj cest, ki rekreativce in pohodnike vabijo na sprehod v naravo.
V tokratni številki vam predstavljamo, kako Tic Ilirska Bistrica uspešno kljubuje negotovim časom in organizira dogodke,
koncerte in izzive prek družbenih omrežij in YouTube kanala;
v sodelovanju z RRA Zeleni kras pa bodo dodatno obogatili
turistično ponudbo na gradu Prem.
Preberite si vse o tem, kako je Ribiška družina Bistrica postala
državni prvak v lovu krapov z obtežilnikom; Društvo ljubiteljev
železnic pa je obeležilo prvo desetletje delovanja. Obema društvoma iskreno čestitamo za uspeh!
V naših krajih se je oblikovala nova glasbena skupina, ki si
je nadela ime Fantje spod Šilentabra. Izkušeni glasbeniki, ki
obujajo domače glasbeno izročilo, so združili svoje moči pod
taktirko Davida Penka, ki v skupini razteguje meh tri četrt stoletja stare harmonike.
Trnovec Peter Škrlj je avtor logotipa ustanove, ki že tri desetletja druži Slovence v hrvaški prestolnici. Kako je nastal Lipov list, si preberite na strani 27.
Opravljanje dela na domu postaja nova resničnost. Tjaša Fajdiga je za naše glasilo predstavila vse pomembne informacije
o pravnem vidiku ureditve opravljanja dela na domu in odgovorila na vaša vprašanja.
Dom starejših na Medenovem hribu bo jeseni dopolnil častitljivih 30 let delovanja. Ob tem pomembnem mejniku smo
se v uredništvu odločili, da jim naklonimo posebno rubriko,
v kateri smo podrobneje opisali njihovo delo skozi tri desetletja. Tokrat si v Odmevih lahko preberete intervju z vsemi
tremi direktoricami Doma starejših občanov Ilirska Bistrica.
Pazite nase in na svoje bližnje ter ostanite zdravi!

UVODNIK

Tjaša Kaluža,
odgovorna urednica Bistriških odmevov
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Vaše prispevke za novo številko ali geslo nagradne križanke
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NA BISTRIŠKEM TUDI LETOS
V BOJ Z ODPADKI, KI SO JIH
ZA SEBOJ PUSTILI MIGRANTI

»Zaradi težko dostopnega terena morajo
delavci komunale odpadke ročno prenesti
do kamiona na cesti. Delo je zelo zahtevno.
V okolici Snežnika so našli ostanke improviziranega šotora in odpadke na skalah,
na Okroglini pa so bile smeti odvržene v
globoko vrtačo,« je dve lokaciji, ki sta
zahtevali dobro fizično kondicijo in skoraj alpinistične sposobnosti pri odstranjevanju odpadkov, izpostavil občinski
redar Jože Ludvik, ki je na Občini Ilirska Bistrica zadolžen za problematiko
onesnaževanja okolja s strani migrantov.
Redar Jože Ludvik je pojasnil, da so se
lokacije nahajališč tovrstnih odpadkov spremenile, saj migrantski tokovi
ne potekajo več ob vaseh, ampak so se
premaknili globoko v gozd. Migranti se
izogibajo naselij, zato se nova smetišča
nahajajo na nedostopnih področjih, kar
močno otežuje dostop in delo komunalnim delavcem.
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Po vladni uredbi o sofinanciranju čiščenja divjih odlagališč velja poseben
protokol – policisti popišejo smetišča,

občina lokacije posreduje komunali in
delavci komunale v zaščitnih oblačilih
očistijo odvržene odpadke. JP Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o., za opravljeno
delo izstavi račun Občini Ilirska Bistrica, ki ga poravna, država pa nato Občini
povrne stroške.
Med zavrženimi predmeti prevladujejo
odrabljena oblačila, obutev, embalaža
hrane in pijače ter nahrbtniki.
»Sedaj večino opozoril za nove lokacije
dobimo od delavcev Zavoda za gozdove in
policistov, prej pa so bile občanke in občani
večinoma glavni vir informacij. V zadnjem
času se ne beleži vlomov v objekte, prav
tako niso zabeležena srečanja z migranti
po vaseh. Zajete so bile le manjše skupine
migrantov, ki jih sprovajalci prevažajo z
avtomobili,« je povedal redar Ludvik, ki
z ugodnejšimi vremenskimi razmerami
pričakuje vnovično aktivacijo migrantske politike v bistriški občini.
Med letoma 2019 in 2020 je bilo do
30. novembra 2020 na območju občine Ilirska Bistrica očiščenih 120 lokacij.
Komunalni delavci so v tem obdobju
pobrali 21,7 ton odpadkov, njihova odstranitev pa je stala 42.776 evrov.
V prihodnjih dneh se bodo lotili še treh
lokacij, ki so ostale neobdelane: Sela pri
Knežaku, območje Devina in lokacije
pri Jelšanah. »V tem letu pa je bilo evidentiranih že 30 lokacij, tako da nas v prihodnje čaka čiščenje na območju Dolenjskega
potoka, Sviščakov, Račic, Staroda, Zabič,
Velikega Brda, Ahca in Jelšan,« napoveduje Jože Ludvik, ki smo ga na novi lokaciji ujeli v fotografski objektiv skupaj
s policistom Aleksandrom Bergočem.

AKTUALNO

Bistričani, ki so v dveh letih odstranili skoraj 22 ton odpadkov iz 120
lokacij, se bodo s smetmi spopadali tudi letos. Ker se migranti večinoma gibljejo po gozdovih, odročnejše lokacije otežujejo dostop delavcem
komunale, ki jih za čiščenje čaka še 33 lokacij. Na Občini Ilirska Bistrica so
z vladno odredbo o sofinanciranju čiščenja divjih odlagališč do sedaj dobili
povrnjen finančni vložek v višini skoraj 43 tisoč evrov.
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NAJVEČJI PROJEKT LETOŠNJEGA LETA JE
IZGRADNJA PRIZIDKA K ZDRAVSTVENEM DOMU,
V NASLEDNJEM LETU PA SE OBETA GRADNJA
ŠPORTNEGA PARKA IN ŠPORTNE DVORANE
V TRNOVEM
Bistriški občinski svetniki so proračun za letošnje in prihodnje leto potrdili že v začetku decembra. Letos naj bi občina realizirala okoli 24,5 milijonov evrov prihodkov, medtem ko je na odhodkovni strani številka nekoliko višja, 26,5
milijonov, od katerih 14,8 milijonov evrov namenjano za investicije. Največji projekt v letošnjem letu je prav gotovo
izgradnja prizidka k zgradbi zdravstvenega doma, ki je vreden tri milijone evrov, prihodnje leto pa se bodo lotili gradnje športnega parka v Trnovem.

Gradbena dela pri zdravstvenem domu so v polnem zamahu.
Težko pričakovani moderno opremljen prostor z laboratorijem, ambulantami družinske medicine in prostori centra za
preprečevanje ter zdravljenje odvisnikov od prepovedanih
drog bodo za občane nared predvidoma v prihodnjem letu.
Letos za investicijo namenjajo 1,5 milijonov evrov. Poleg tega
je na področju zdravstvenega varstva občina rezervirala tudi
sredstva, s katerimi bodo sofinancirali nakup novega reševalnega vozila za sanitetne prevoze.

namenili 150.000 evrov, leto pozneje pa še 160.000 evrov. Letos Občina sicer na področje športa vlaga okoli 350.000 evrov.

Prihodnje leto na vrsti športna dvorana pri
šoli
Za investicijsko vzdrževanje osnovnih šol Občina namenja
okoli 240.000 evrov, že prihodnje leto pa bodo zagrizli v večji finančni zalogaj. Načrtujejo namreč začetek gradnje nove
športne dvorane pri Osnovni šoli Dragotina Ketteja v Trno-

AKTUALNO

Park za vse ljubitelje športa
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V letošnjem letu načrtujejo 300.000 evrov za začetek gradnje
Športnega centra Trnovo, ki naj bi ga v celoti uredili do leta
2025. To naj bi bil edini športni park v Ilirski Bistrici, zato so
ga zasnovali zelo velikopotezno. Tako bodo v Trnovem uredili
stadion s šeststezno atletsko stezo, poligonom in nogometnim
igriščem, poleg njega še z manjšim pomožnim nogometnim
igriščem in igrišči, na katerih bo mogoče igrati košarko, rokomet, odbojko, odbojko na mivki in tenis. V kolesarskem parku bodo uredili tlačilni poligon »pump track«, površine za
različne kolesarske proge in travnate površine za letni trening
smučarjev, v adrenalinskem parku 150-metrsko vrv za spust
z višinsko razliko 15 metrov in površine za različne proge, na
razgledišču pa še plezalno steno. Lokostrelci se bodo razveselili 50 metrov dolgega vadbišča, rolkarji pa 600 kvadratnih
metrov velikega poligona. Postavili bodo otroška igrala, igrišče za minigolf in naprave za fitnes ter uredili sprehajalne in
tekaške poti ter trim stezo. Seveda ne bodo manjkale tribune,
garderobe in sanitarije, predvidevajo pa tudi prostor za okrepčevalnico. V letošnjem in naslednjem letu bi bil park nared za
polovico športnih vsebin, v letih od 2023 do 2025 pa naj bi ga
Občina uredila v celoti.
Poleg tega namerava Občina v naslednjih dveh letih zgraditi
balinarsko dvorano, ki bo balinarskemu klubu omogočala treninge v vseh vremenskih pogojih. Prihodnje leto naj bi zanjo
BISTRIŠKI ODMEVI – JANUAR-MAREC 2021

gorskokolesarske poti pa bodo prišle na
vrsto ob uspešni prijavi na razpise.

Za povezovalni vodovod
potrebujejo 12 milijonov

Na kulturnem področju Občina Ilirska
Bistrica načrtuje obnovo avle v Domu
na Vidmu. Projekt je prijavljen kot skupen projekt treh občin prek lokalne akcijske skupine LAS med Snežnikom in
Nanosom. Izvajati ga bodo začeli že v
letošnjem letu. Kulturno dogajanje na
podeželju pa bo obogatila izgradnja treh
vaških domov, in sicer v Kosezah, v katerega naj bi v dveh letih vložili 40.000
evrov, v Podgrajah, tega naj bi končali
do leta 2023, v treh letih pa zanj namenjajo 90.000 evrov, in na Baču, za katerega so letos in v prihodnjem letu rezervirali 20.000 evrov.
Na področju turizma načrtujejo nadaljevanje zamenjave dotrajanih oken in
vrat na gradu Prem, za kar v naslednjih
dveh letih namenjajo 100.000 evrov. Pomemben projekt je tudi začetek zasnove
razvoja turizma na jezerih, za katerega
v dveh letih namenjajo 200.000 evrov.
Pričakujejo, da se bodo lahko prijavili
na kakšen razpis, da bi dobili sofinancerska sredstva.
Na področju pridobivanja in distribucije energetskih surovin Občina v letoBISTRIŠKI ODMEVI – JANUAR-MAREC 2021

šnjem letu načrtuje energetsko sanacijo
Osnovne šole Antona Žnideršiča Ilirska
Bistrica, za kar naj bi prejela 800.000
evrov državnih sredstev. Prihodnje leto
naj bi energetsko sanirali še telovadnico
in del šole v Kuteževem, ravno tako ob
predpostavki, da bodo uspešni pri kandidaturi na državnih ali evropskih razpisih za sofinanciranje.

Trije milijoni za obnovo cest
Na področju prometa, prometne infrastrukture in komunikacij je Občina Ilirska Bistrica za leti 2021 in 2022 namenila približno tri milijone evrov, s katerimi
bodo urejali ceste. Dela na lokalni cesti
Mala Bukovica, vredna 900.000 evrov,
že potekajo, v prihodnje pa se obeta
tudi rekonstrukcija javne poti Podgraje
v vrednosti dobrega pol milijona evrov.
Novo podobo bo dobila tudi cesta med
Smrjami in Premom, za kar namenjajo
200.000 evrov, Občina bo uredila tudi
cesti v Podstenjah, za kar so v proračunu
rezervirali 273.000 evrov, in v Merečah,
kjer bo obnova stala 450.000 evrov. Vse
obiskovalce naravnih lepot Mašuna pa
bo razveselila novica, da bodo rekonstruirali lokalno cesto med Koritnicami
in Mašunom, za katero je rezerviranih
140.000 evrov, in cesto v Koritnicah, ki
bo Občino stala 400.000 evrov. Za obnovo so predvidene še ceste v Harijah,
Tominjah in Pregarjah, in sicer bodo
vanje posegali, ko bodo urejali vodovod
Ilirska Bistrica–Rodik, kolesarske in

Na področju gospodarstva Občina načrtuje 300.000 evrov letno za pomoč
»de minimis« za nakup zemljišč v industrijski coni in plačilo komunalnega
prispevka, s katerima želi vzpodbuditi
gospodarski razvoj. Na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva se za sredstva, razdeljena na podlagi javnih razpisov, načrtuje po 30.000 evrov letno. Na
področju varovanja okolja in naravne
dediščine je največji občinski projekt sanacija odlagališča Globovnik, ki pa ga v
celoti izvajajo s pomočjo države in Parka Škocjanske jame, kar pomeni, da je
izvedba odvisna od njihovega sofinanciranja. Tudi letos in v naslednjem letu pa
bo Občina poskrbela za gasilce, ki jim za
nakup novih gasilskih vozil namenja po
300.000 evrov letno. Brez skrbi so lahko tudi društva, javni zavodi in krajevne
skupnosti, ki bodo zaradi pravočasno
sprejetih proračunov lahko nemoteno
delovali skozi celo leto.
V letošnjem letu bo zaključeno urejanje
spodnjih prostorov v občinski stavbi,
s katerimi bodo delu občinske uprave
olajšali delo, občanom pa ponudili boljši dostop do storitev.

AKTUALNO

vem, ki bo razpolagala z igrišči za rokomet, nogomet in košarko, obenem
pa služila kot prizorišče za koncerte ter
kulturne vsebine. Projekt je vreden 3,5
milijonov evrov. Investicije v glasbeno
in srednje šolstvo bodo na Bistriškem
izvajali v enakem obsegu kot pretekla
leta.

Na področju oskrbe z vodo je glavni
projekt izgradnja povezovalnega vodovoda med Ilirsko Bistrico in Rodikom,
za katerega morajo v treh letih skupaj
z državnimi in evropskimi sredstvi zagotoviti 12 milijonov evrov. Izvedba je
odvisna od potrditve projekta na državnem razpisu. Občina ima pripravljenih
tudi nekaj projektov za gradnjo komunalne infrastrukture, njihova izvedba
pa je odvisna od tega, ali bo uspešna
pri kandidaturi na evropske in državne
razpise. Tako bi za gradnjo kanalizacije
in vodovoda na Topolcu potrebovali
310.000 evrov, za ureditev kanalizacije v Koritnicah prihodnje leto 250.000
evrov, za nadaljevanje urejanja kanalizacije v Čeljah pa bi v letošnjem in naslednjem letu potrebovali 250.000 evrov.
Poleg tega načrtujejo še gradnjo kanalizacije v Trpčanah.
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MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
BO SOFINANCIRALO
GRADNJO HELIOPORTA IN
OBNOVO VAŠKEGA DOMA
V ZABIČAH
Dobro sodelovanje MORS-a in Občine Ilirska Bistrica se nadaljuje. Občina Ilirska Bistrica bo ob nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča na strelišču Bač v vrednosti tri četrt milijona evrov, ki ga bo
namenila za nove projekte, podpisala tudi pogodbi o sofinanciranju pristajališča za helikopterje in obnovo Vaškega doma v Zabičah.
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije bo v skladu z odločbo Ustavnega
sodišča Republike Slovenije plačalo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) na strelišču Bač, ki znaša
nekaj manj kot 758 tisoč evrov. To bo
Občini omogočilo več investicij, poudarja župan Emil Rojc.
V skladu z usmeritvijo ministra bo
MORS pomagal tudi pri sofinanciranju
projektov lokalne infrastrukture, ki služijo potrebam lokalnega prebivalstva in
Slovenske vojske.
Helikopter trenutno pristaja na nogometnem igrišču ob domu starejših, kar

je izjemno moteče za stanovalce in okoliške prebivalce. Vprašljiv pa je tudi sam
dostop do helikopterske nujne pomoči,
saj morajo ponesrečenca peljati po travnati površini, ki se ob dežju spremeni v
blato. »Ob obvoznici na južnem delu mesta, kjer so že vse parcele prodane, smo eno
od njih rezervirali za pristajanje helikopterja, gradbeno dovoljenje zanj pa pričakujemo v kratkem. Vrednost investicije bo
okrog 100 tisoč evrov,« je prvi projekt, ki
ga bosta sofinancirala MORS in Občina
Ilirska Bistrica, opisal župan Emil Rojc.

AKTUALNO

»S srečanjem sem zelo zadovoljen. Dogovorili smo se za nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča, kar je za občino izrednega pomena, saj gre za znesek nekaj
manj kot 758 tisoč evrov na letni ravni.
Omenjeni znesek za naš proračun pomeni ogromno. Ministrstvo za obrambo bo
soinvestiralo v naš projekt pristajališča
za helikopterje oz. helioport, Vaški dom v
Zabičah pa bo v prihodnosti v souporabi
vojske in domačinov,« je ob zaključku
uspešnega srečanja z obrambnim ministrom mag. Matejem Toninom zadovoljno dejal Emil Rojc, župan Občine
Ilirska Bistrica.
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Vaški dom Zabiče je v občinski lasti,
Občina pa zaključuje odkup zemljišča.
V prostorni stavbi, v kateri so se včasih
v dvorani odvijali plesi, ki ima trgovino,
prostore za ambulanto in stanovanje v
gornjih prostorih, bodo sofinancirali
tisti del, ki ga bo uporabljala Slovenska
vojska. Te prostore bodo opremili in
sklenili dogovor o brezplačni uporabi.

Tudi obrambni minister mag. Matej
Tonin, ki si je v spremstvu svojih sodelavcev ogledal Vaški dom Zabiče, je
bil z dogovorom zelo zadovoljen: »Sodelovanje med Občino in Ministrstvom
za obrambo se mi zdi zelo pomembno. S
tem krepimo civilno-vojaško sodelovanje
in pripomoremo, da je Slovenska vojska še
bolje sprejeta med ljudmi, Slovenski vojski
pa s tem omogočamo tudi dobre pogoje za
njeno delovanje.«

Delovanje Slovenske vojske
na terenu: okolica Zemonske
Vage in strelišče Bač
Minister mag. Matej Tonin in bistriški
župan Emil Rojc sta se pri Zemonski
Vagi srečala tudi z vojaki, ki v mešanih
patruljah skupaj s policijo skrbijo za
nadzor državne meje. Od 1. februarja
letos namreč mešane patrulje sodelujejo po novem operativno-taktičnem
načrtu. Kot poudarjajo vojaki, nov načrt pomeni celostni pristop obrambno-varnostnih sil k zagotavljanju nacionalne varnosti. Gre za bolj sistemski način
dogovora. Policija določi območje varovanja meje, Slovenska vojska pa vojaško
analizira in opravlja naloge. Naloga varovanja meje ostaja naloga Ministrstva
za notranje zadeve Republike Slovenije
in policije, Slovenska vojska pa skozi
svoje taktike in tehnike izvaja nalogo.
Delo še vedno poteka v mešanih patruljah policista in vojaka.
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Ob koncu obiska je minister v družbi
župana obiskal še strelišče Bač, kjer si je
ogledal del vaj, ki jih izvajajo vojaki Slovenske vojske na terenu, saj so ustrezno
urejena vadišča in strelišča bistvenega
pomena za kontinuirano usposabljanje
in urjenje pripadnic ter pripadnikov
Slovenske vojske. Vadbišče jima je podrobneje predstavil major Matjaž Slak,
poveljnik enote vojaških vadišč, strelišč
in poligonov, ki je pohvalil dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo.

AKTUALNO

»Pred dobrim tednom so se
pri meni zglasili predstavniki
postojnske vojašnice, ki so
se zanimali, če ima občina
na razpolago objekt, kjer
bi lahko nastanili celoten
vod oz. 30 vojakov nekje
ob meji. Ko imajo vaje ob
slovensko-hrvaški meji, bi
želeli prenočiti v bližini,
da se jim ne bi bilo treba
voziti nazaj v vojašnici v
Pivko ali Postojno. Vaški
dom Zabiče je velika stavba,
ki je že nekaj časa zapuščena, v
načrtu pa imamo tudi njegovo obnovo. Predstavniki Krajevne skupnosti
Zabiče se strinjajo in so zelo zadovoljni,
da bi bila vojska tam nastanjena, saj v
tem vidijo večjo varnost, pa tudi migranti
bi drugače gledali na to pozicijo,« je idejo
o MORS-ovem sofinanciranju Vaškega
doma v Zabičah podrobneje predstavil
župan Rojc.

Foto: Monika Sušanj/Mors
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NOVA PODOBA ODSEKA CESTE
KOSEZE–MALA BUKOVICA
600 metrski odsek med Kosezami in Malo Bukovico je dobil novo asfaltno prevleko, ki bo občutno pripomogla k večji prometni varnosti.
Cesta je sedaj primerna tudi za tovorni promet.

ših in srednjih tovornih vozil promet
odvijal tudi s tovornjaki s priklopnim
vozilom in tovornjaki s polpriklopniki,
pretežno za odvoz posekanega lesa.
Na trasi ceste se je uredilo osem uvozov
oziroma dostopov na kmetijske parcele, ki omogočajo dostop tudi z večjim
kmetijskim strojem ali pa s traktorjem
s priklopnikom. Odvodnja je urejena z
obcestnimi jarki z odtokom v obstoječe
jarke na severni strani v začetku stacionaže obnove ceste in v obstoječo strugo,
ki prečka železnico v obstoječem prepustu na južni strani obnove.
Pogodbena vrednost del znaša 171.007
EUR, izvajalec pa je z gradbenimi deli
zaključil v začetku marca.

AKTUALNO

Projekt obsega rekonstrukcijo dela lokalne ceste Koseze–Mala Bukovica v
dolžini 600 m njenega priključka na
državno cesto Ilirska Bistrica–Jelšane
in ureditev križišča z javno potjo ter
nekategorizirano makadamsko cesto.
Rekonstrukcija obsega obnovo vozišča
ceste z ureditvijo horizontalnih in vertikalnih elementov ceste, rekonstrukcijo
zgornjega ustroja ceste, ureditev križišča
z javno potjo in nekategorizirano makadamsko cesto, obnovo odvodnje ceste z
jarki in prepusti ter obnovo prometne
signalizacije.
Cesta je bila konstrukcijsko v slabem
stanju z razpokanim asfaltnim tlakom,
širina vozišča pa je znašala od 3,80 do
4,10 m, kar pomeni, da je bila preozka za
promet, ki se na njej odvijal vsakodnevno, saj se je poleg osebnih vozil, manj-

8
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DEL POSRTVICE JE OBNOVLJEN
Sanacija makadamskega odseka lokalne
ceste LC 135101 Posrtvica, od kmetije Dekleva do državne ceste R3/630
(med naseljema Prelože–Pregarje), v
dolžini približno treh kilometrov je
zajemala strojno čiščenje odvodnih jarkov in cestnih propustov, lokalno utrditev vozišča s kamnito gredo in nasutje

makadamskega vozišča s tamponskim
materialom – jalovino. Dela, ki jih je
izvajalo podjetje Kopko, d. o. o., so se
vršila marca 2021, nadzor nad izvajanjem del pa je izvajalo podjetje GGS,
d. o. o., iz Kopra. Okvirna vrednost izvedenih del bo znašala 23.755,84 EUR
z DDV-jem.

NOVA PODOBA PEŠPOTI SMRJE–
PREM JE VABLJIVA ZA POHODNIKE

AKTUALNO

850 metrov dolga pot, ki vodi
od Smrij do Prema, se je uredila, obrezala, izkrčila in utrdila.
Pot je izkopana, nasuta z grobim
materialom, utrjena z jalovino in
zvaljana. Izdelale so se drenaže
in kanali za odvajanje meteornih
vod. Vrednost celotne investicije
je bila 22.000 EUR z DDV-jem.

BISTRIŠKI ODMEVI – JANUAR-MAREC 2021
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Občina Ilirska Bistrica, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju komisija) na podlagi 17. člena Odloka o priznanjih Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št.
19/15) objavlja

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV
PRIZNANJ OBČINE ILIRSKA
BISTRICA ZA LETO 2021
Občina Ilirska Bistrica vabi občane, krajevne skupnosti, podjetja, zavode, društva, združenja, organizacije in skupnosti, da predložijo predloge kandidatov
za priznanja Občine Ilirska Bistrica za
leto 2021.
Občina Ilirska Bistrica podeljuje naslednja priznanja, ki jih lahko prejmejo
posamezniki, podjetja, zavodi, društva,
združenja, skupine, organizacije in skupnosti:

AKTUALNO

Naziv častni občan Občine Ilirska Bistrica se podeljuje posameznikom, ki so
dosegli pomembne uspehe in zasluge
na gospodarskem, znanstvenem, umetniškem, kulturnem, športnem, vzgojno-izobraževalnem,
humanitarnem
ter raznih drugih področjih človekove
ustvarjalnosti in so s svojim delom prispevali k napredku, razvoju in ugledu
občine. Naziv častni občan se lahko podeli tudi posthumno.
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Plaketa Občine Ilirska Bistrica za področje družbenih dejavnosti se podeljuje zaslužnim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, združenjem,
skupinam, organizacijam in skupnostim
za dosežene izjemne uspehe na področju družbenega življenja. Plaketa se
podeljuje za večletno delo na področju
družbenega življenja, ki je pomembno
prispevalo k razvoju in ugledu Občine
Ilirska Bistrica, ali kot spodbuda pri prizadevanjih za doseganje ciljev in uspehov, ki imajo velik pomen za Občino
Ilirska Bistrica.
Plaketa Občine Ilirska Bistrica za področje gospodarstva se podeljuje zaslužnim
posameznikom, podjetjem, zavodom,
društvom, združenjem, skupinam, or-

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

uspešno in ustvarjalno delo ob njihovih
pomembnejših jubilejih.
Plakete Občine Ilirska Bistrica, navedene pod zaporednimi številkami 2, 3, 4 in
5, se podeljujejo za življenjsko delo na
posameznem področju, posamezne vrhunske dosežke, izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost
ob izrednih dogodkih.
Nadalje se plakete Občine Ilirska Bistrica, opredeljene v prejšnjem odstavku,
podeljujejo tudi za najmanj deset let
dela in sodelovanja na posameznih področjih, s čimer so predlagani kandidati
prispevali k splošnemu napredku strokovnosti in izboljšavam za posamezna
področja, tako da so s svojim neposrednim delom pripomogli k avtonomiji
posameznega strokovnega področja;
dokazali kvalitetno in strokovno delo
z rezultati na posameznem področju;
prispevali k tehnični in drugi izboljšavi določene stroke; izkazali dosežke na
področju kakovosti proizvodov in storitev ter poslovanja kot rezultat razvoja
znanja in inovativnosti; dosegli uspehe
pri odpiranju na nove trge in novih delovnih mest; za delo na raziskovalnem,
umetniškem, vzgojnem, izobraževalnem, športnem in publicističnem področju ter na področju zdravstvene in
socialne problematike ali na humanitarnem področju, ki ima poseben pomen
za razvoj posamezne vrste dejavnosti;
prispevali k razvoju in obogatitvi posameznega področja z aktivnim sodelovanjem; prispevali k utrjevanju človekovih pravic in dostojanstva; prispevali
k napredku na področju zdravstvene in
socialne problematike ter športa; za
raziskovalno, umetniško, vzgojno, izobraževalno in publicistično delo, ki ima
poseben pomen za razvoj posamezne
vrste dejavnosti ali imajo velik pomen
za Občino Ilirska Bistrica.
Predlogi za podelitev priznanj Občine
Ilirska Bistrica morajo vsebovati:
– za posameznike: pomembnejše življenjske podatke in utemeljitev predloga;
– za podjetja, zavode, društva, združenja, skupine, organizacije in skupnosti: ime, dejavnost in sedež ter utemeljitev predloga;
BISTRIŠKI ODMEVI – JANUAR-MAREC 2021

– navedbo, katero od priznanj naj bo
kandidatu podeljeno.
Predlogi morajo biti oddani v zaprti
ovojnici z oznako »Ne odpiraj – priznanje Občine Ilirska Bistrica«. Predloge
za podelitev priznanj lahko predlagatelji oddajo osebno ali po pošti. Predlogi
za podelitev priznanj morajo na naslov
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta
14, 6250 Ilirska Bistrica prispeti najkasneje do 30. aprila 2021 do 14. ure. Odpiranje prejetih predlogov za priznanja
vodi komisija. Komisija ugotavlja, ali
so bili predlogi poslani v roku in ali so
pravilno pripravljeni ter označeni. Nepravočasne in nepravilno pripravljene

pobude komisija zavrže in v osmih dneh
od odpiranja pobud obvesti pobudnika.
O izbiri iz vrst predlaganih kandidatov,
ki naj prejmejo priznanje, odloča komisija na seji. Zaradi preverjanja navedb
iz podanega predloga lahko komisija
pozove predlagatelja k morebitnemu
dodatnemu pojasnilu predloga. Komisija izdela končni predlog za podelitev
priznanj z obrazložitvijo in ga posreduje
v odločanje Občinskemu svetu Občine
Ilirska Bistrica. Odločitev o podelitvi
priznanj sprejme občinski svet s sklepom. Ob podelitvi se izda listina, iz
katere je razvidno, za katere dosežke in
uspehe je podeljena.

Vse informacije v zvezi s tem razpisom
so dostopne na telefonski številki 05
711 23 00 in elektronski pošti tajnistvo@ilirska-bistrica.si.
Številka: 094-1/2021-2
Datum: 31. 3. 2021
Občina Ilirska Bistrica, Občinski svet,
Komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja
Občine Ilirska Bistrica
Predsednik
Marjan Tavčar, l. r.

Notarka mag. Sonja Železnik
Bazoviška cesta 16
6250 Ilirska Bistrica
tel. št.: 05 71 00 653, 041 775 428
fax: 05 71 00 654
sonja.zeleznik@siol.net

URNIK:
ponedeljek, torek in četrtek: 9.00-12.00
in 13.00-16.00
sreda: 9.00-12.00 in 13.00-17.00
petek: 9.00-12.00 in 13.00-14.00

AKTUALNO

NOTARKA MAG. SONJA ŽELEZNIK
SE JE PRESELILA
NA BAZOVIŠKO
CESTO 16

Priznanja bodo podeljena ob občinskem prazniku Občine Ilirska Bistrica.
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IZRAČUN DOHODNINE
Kaj storiti, ko prejmete IID?
Zavezanec mora IID natančno pregledati. Če ugotovi, da je izračun korektno sestavljen, mu ni treba storiti ničesar. Če pa se z izračunom ne strinja,
mora najpozneje v 30 dneh od datuma
odpreme IID-ja vložiti ugovor, ki ga
pošlje na finančni urad, ki je IID izdal.

Na podlagi ugovora bo FURS najpozneje do 31. oktobra izdal odločbo o
odmeri dohodnine, zoper katero zavezanec lahko vloži pritožbo, če se z njo
ne strinja. Zavezanci, ki so registrirani
v sistem eDavki (imajo uporabniško
ime in geslo ali digitalno potrdilo), lahko prek tega portala pregledujejo IID
in vlagajo ugovore.

APLIKACIJE eDAVKI
Največja novost
Prek mobilne aplikacije eDavki lahko
po novem poslujete s Finančno upravo
v imenu drugih zavezancev.

Pomembno glede dostopov

Nadgrajena aplikacija prinaša še naslednje novosti:
• dopolnjeno glavno stran (z novimi
kategorijami: stanje knjigovodske
kartice, prejeti dokumenti, novice),
• dopolnjen meni aplikacije s kategorijami: obrazci in pooblastila,

• zakoniti zastopnik poslovnega subjekta in pooblaščenec fizične osebe
prejemata obvestila in potisna obvestila (morata v nastavitvah izbrati
prejemanje le-teh);
• v koledarju so prikazani splošni, zavezančevi in zastopančevi individualni dogodki (omogočeno je tudi filtriranje dogodkov);
• omogočeno je deljenje dokumentov
in obvestil zunaj aplikacije eDavki in
• dopolnitev v delu kontakti in lokacije.
Finančni urad Postojna

AKTUALNO

Dostop do profila poslovnega subjekta
je zastopniku omogočen samodejno in
mu ni treba ničesar storiti. Dostop do
profila druge fizične osebe pa temelji na

zunanjem pooblastilu, ki ga je z Vlogo
za zunanje pooblaščenje ena fizična oseba dodelila drugi.

Kaj storiti, če IID-ja niste prejeli?
Če IID-ja ne boste prejeli do 15. junija, se
pozanimajte na finančnem uradu, ali vam
je bil izdan. To lahko z vnosom davčne
številke preverite tudi v eDavkih. IID se
namreč pošlje z navadno pošiljko in lahko se zgodi, da ne pride do naslovnika.
Če zavezanec ugotovi, da mu je bil IID
izdan, lahko od pristojnega finančnega
urada prejme brezplačno kopijo IID-ja.
Če mu IID ni bil izdan, mora do 31. julija
sam vložiti napoved za odmero dohodnine. Napoved mora vložiti tudi, če preneha biti rezident Republike Slovenije.
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Pisalo se je leto 1976, ko je tedanja
Občinska kulturna skupnost 22. januarja na svečani seji skupščine, ki je bila
posvečena 100-letnici rojstva pesnika
Dragotina Ketteja, rojenega 19. januarja 1876 na Premu, sprejela sklep, da
se 19. januar, dan pesnikovega rojstva,
razglasi za kulturni praznik Občine Ilirska Bistrica.
Z željo, da se praznovanje kulturnega
praznika obogati z različnimi kulturni-

mi prireditvami, se je že v tretjem letu
praznovanja izoblikoval prvi Mesec kulture. Prvo prireditev v Mesecu kulture so
leta 1978 pripravili učenci osnovne šole
iz Ilirske Bistrice v pesnikovi rojstni hiši
na Premu. Tu ne smemo pozabiti omeniti osrednjih prireditev v počastitev
občinskega kulturnega praznika v čast
pesnika Dragotina Ketteja in proslav v
počastitev slovenskega kulturnega praznika.

skrbi za zdravje svojih pacientov večino
svojega prostega časa posveča pevskemu zboru ŽePZ Prem, ki mu predseduje. Z Danico in Ivico smo se pogovarjali
o tem, kako preživljata te kulturno okrnjene čase.
Mesec kulture smo zaključili 18. februarja 2021 s kratkim prispevkom o prav
posebnem klavirju, ki je bil last družine
Kette. Svoj prostor je našel v Kettejevi
spominski sobi na Premu, kjer si ga lahko ogledate. Zanimiva dejstva o njem
smo tudi glasbeno in plesno obogatili.

GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN TURIZEM

»MESEC KULTURE 2021« V OBČINI
ILIRSKA BISTRICA

Letošnji Mesec kulture smo zaradi trenutnih razmer obeležili na malo drugačen način. Dogodke in delavnice smo iz
dvoran preselili v virtualni svet. V sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Koper,
enota Ilirska Bistrica, smo pripravili nekaj kulturno obarvanih objav, ki ste jih
lahko od 19. januarja do 18. februarja
2021 spremljali na družbenih omrežjih
Visit Ilirska Bistrica. Posnetke si lahko še
vedno ogledate na našem YouTube kanalu Visit Ilirska Bistrica.
Poleg tega smo v nedeljo, 7. februarja
2021, lahko prisluhnili pogovoru s pesnico Danico Pardo s Prema in Ivico
Smajla, Premko po duši. Danica Pardo
poleg pisanja poezije piše tudi prozo,
literarno ustvarja in aktivno sodeluje v
pevskem zboru. Ivica Smajla pa poleg

TIC Ilirska Bistrica
BISTRIŠKI ODMEVI – JANUAR-MAREC 2021

13

VALENTINOV KONCERT
NA GRADU PREM
Valentinovo je praznik zaljubljencev, ki ga praznujemo
14. februarja, zato smo na grad Prem povabili nadarjena
karizmatična ustvarjalca, ki sta nam Valentinov večer polepšala s petjem ljubezenskih pesmi.

Koncertni dogodek smo prvič izvajali virtualno, gledalci pa
so bili sodeč po komentarjih ravno tako navdušeni. Vse, ki ste
koncert zamudili, vabimo na ogled prek povezave, ki je objavljena na Facebookovi strani Visit Ilirska Bistrica ali na YouTube kanalu Jureta Počkaja.
TIC Ilirska Bistrica

GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN TURIZEM

Jure Počkaj velja za enega izmed najbolj prepoznavnih slovenskih opernih solistov nove generacije, ki uspešno sodeluje
tako v domačih kot tujih opernih produkcijah. Simon Avsec
pa je v domačih krajih poznan kot fotograf in glasbenik, ki že
skoraj 30 let poje in igra v bendu Ana Pupedan. Na klavirju
ju je spremljala izjemna mlada dirigentka in pianistka Mojca
Lavrenčič, na trobento je igral Jon An Herlič, na bas kitaro
Jernej Počkaj in na bas boben Anže Stegel. Da so si gledalci
med gledanjem koncerta lahko malce odpočili oči od moških
protagonistov, se je med koncertom po graščini sprehajala finalistka Miss Slovenije Neža Simčič in igrala muzo za glasbeni
navdih.
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»BISTRŠKI IZZIV«
V tem posebnem obdobju, v katerem se trenutno nahajamo, in ki ga je močno zaznamoval koronavirus, smo v večini
morali spremeniti svoje navade. Za preprečitev širjenja te
bolezni je bilo namreč sprejetih veliko omejitev tudi na kulturnem in športno-rekreativnem področju. V turistično-informacijskem centru smo zato pripravili zanimiv izziv, ki spodbuja k aktivnemu preživljanju prostega časa.
tnike privlačnih nagrad (10 otroških
in 10 odraslih), ki so jih tokrat prispevali
lokalni ponudniki: Rong – CNC, Park
Seventeen, Hiša Primc, Gostišče Mašun, kmetija Miše, Tadeja Pecman Penko, kmetija Štemberger, kmetija Kozlek,
Sonja Prosen in Coffeelogy, trgovina s
kavo.

Izziv je potekal do 9. marca 2021. Vsak
udeleženec, ki je pravočasno posredoval
izpolnjen Bistrški izziv, pa se je potegoval za otroške ali odrasle nagrade. Med
vsemi prispelimi in pravilno izpolnjenimi Bistrškimi izzivi smo izžrebali dobi-

Odziv na izziv je bil zelo dober. Sodelujoči so nas s pestrostjo izbora obiskanih
krajev prav presenetili. Raziskali so kotičke skoraj celotne občine – od Zabič
do Staroda, Ostrožnega Brda, Podstenj,
Šembij – vse do Sviščakov. Najbolj po-

»MEDNARODNI DAN
TURISTIČNIH VODNIKOV«
21. februarja smo praznovali mednarodni dan turističnih vodnikov, ki se na pobudo Svetovne zveze društev
turističnih vodnikov praznuje vse od leta 1990. Namen je
predstaviti dejavnost in poklic turističnega vodnika širši
javnosti ter s tem povečati prepoznavnost in zavedanje, da
so turistični vodniki ambasadorji destinacij.
Turizem je v teh časih, zaznamovanih s koronavirusom, utrpel
veliko finančno škodo in posledično ob delo spravil tudi številne turistične vodnike. Zato smo ob mednarodnem dnevu
turističnih vodnikov pozvali lokalne turistične vodnike, da
pripravijo kratke promocijske video posnetke, ki smo jih objavili na družbenih omrežjih Visit Ilirska Bistrica (Facebook in
Instagram) in na YouTube kanalu Visit Ilirska Bistrica.
Upamo, da se kmalu ponovno vrnemo v stare tirnice, ko nas
bodo lahko znova popeljale skozi zgodovino, anekdote in naravno lepoto naših krajev v živo.
TIC Ilirska Bistrica
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pularni sladici iz lokalnih sestavin sta
med Bistričani jabolčni štrudelj in medenjaki, za kosilo ali večerjo pa iz lokalnih sestavin najraje skuhajo joto ali
krompir v zevnici.
Vabimo vas, da nas še naprej spremljate
na naših družbenih omrežjih Visit Ilirska Bistrica, kjer bomo nadaljevali z izzivi. Začnemo že v kratkem s kolesarskim
izzivom, ki ga pripravljamo v sodelovanju z Robijem Jenkom.
TIC Ilirska Bistrica

GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN TURIZEM

Izziv je imel 10 nalog. Sedem nalog so
sodelujoči opravili tako, da so se podali
po občini Ilirska Bistrica in raziskali lepote našega kraja, tri naloge pa so lahko
opravili doma. Kam točno so se odpravili, smo prepustili njihovi lastni presoji,
namige za izlet pa objavili na naših družbenih omrežjih.
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PUSTNE DELAVNICE
Z ANDREJO KRANJEC
Od srede, 10. februarja, do petka, 12. februarja, so v sklopu
Meseca kulture v Ilirski Bistrici preko aplikacije Zoom potekale likovne delavnice za osnovnošolske otroke na temo
pusta z Andrejo Kranjec, vizualno umetnico in režiserko.

GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN TURIZEM

Delavnice so se začele s kratkim uvodom in predavanjem o likovnih tehnikah, ki so jih otroci v tistem dnevu osvojili. Poudarek je
bil na izbiri motiva tradicionalnih pustnih mask, značilnih za bistriški oz. širši slovenski prostor. V sredo so se otroci učili slikanja s toplimi barvami, v četrtek s hladnimi barvami, v petek pa so združili obe
kombinaciji.
TIC Ilirska Bistric
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OBOGATENA TURISTIČNA PONUDBA NA GRADU
PREM, PRILAGOJENA SODOBNIM OBISKOVALCEM,
KI IŠČEJO NOVA DOŽIVETJA IN IZKUŠNJE
Digitalizacija in igrifikacija gradu Prem

V okviru projekta »Razvoj turistične ponudbe v destinaciji Zeleni kras«, ki ga sofinancirata Ministrstvo za gospodarstvo in tehnologijo ter Evropski sklad za regionalni razvoj, smo na RRA Zeleni kras v sodelovanju s TIC Ilirska Bistrica
digitalizirali grad Prem in izdelali 3D-model gradu.

Izvajalec je pripravil unikaten koncept
zabavne igre z elementi iger sobe pobega (escape room), ki so ga posebej za
gradove razvili in dopolnili na poseben
način, ki omogoča večjo pretočnost
(igralcem nevidna tehnološka rešitev, ki
ne zahteva pospravljanja igre niti osebnega nadzora in omogoča, da obenem
štarta več ekip) ter hkrati omogoča osu-

pljive prikaze 3D-modelov digitalizirane kulturne dediščine – v našem primeru gradu Prem.
Obiskovalci oz. igralci bodo po registraciji in uvodnem nagovoru v recepciji
prejeli igralno tablico z aplikacijo, ki jih
bo na interaktiven način usmerjala skozi
igro, in lov na skrivnosti se bo lahko začel! V vsakem prostoru, ki je označen na
zemljevidu, bodo obiskovalci spoznali
delček zgodovine ali legende in rešili
eno od preizkušenj. Če bodo dovolj pogumni, kos vsem izzivom in na koncu
rešili še zadnjo skrivnost, bodo prejeli
digitalni suvenir.
Igra bo na več lokacijah v gradu in njegovi neposredni okolici. Uganke na posameznih lokacijah od igralcev zahtevajo
ekipno sodelovanje, pozorno opazovanje, uporabo različnih čutov, logike in

zdrave kmečke pameti. Na vsaki lokaciji
igralce čaka drugačen izziv, presenečenje. Igra je zastavljena tako, da ne posega
v arhitekturo in opremo gradu. Z uporabo sodobnih digitalno tehničnih naprav,
ki so igralcem praviloma skrite, bo možno pripraviti posebne učinke, ki bodo
igro obogatili. Z uporabo tablice in aplikacije pa bo kot del igre prikazan tudi
3D-model gradu Prem, ki bo služil kot
zemljevid skozi samo igro. Prvoosebna
interakcija v igri ustvarja nepozabne trenutke in s tem zagotavlja večjo zapomnljivost podanih zgodovinskih dejstev in
večje navdušenje nad doživetjem.
Če bodo epidemiološke razmere dopuščale, bo nova ponudba doživetja na
gradu Prem v ponudbi že za prvomajske
praznike.
RRA Zeleni kras

GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN TURIZEM

Poleg 3D-modela gradu smo v zaključni fazi testiranja, t. i. igrifikacije gradu
Prem. Gre za izvirno adrenalinsko pustolovščino, ki bo prva tovrstna obogatitev turistične ponudbe v destinaciji Zeleni kras, skozi katero bodo obiskovalci
v manjših skupinah, od 2 do 5 oseb, skozi igro spoznavali zgodovino gradu, resnične zgodbe, osebe, mite in legende,
povezane z njim – ob vsem tem pa se
bodo izvrstno zabavali.

3D-model gradu Prem, Arctur, d. o. o.
BISTRIŠKI ODMEVI – JANUAR-MAREC 2021
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»PONI PRIMORSKONOTRANJSKA«
RRA Zeleni kras v sodelovanju s podjetniškim inkubatorjem »Perspektiva« in zunanjimi partnerji izvaja štirimesečno podjetniško usposabljanje
»PONI Primorsko-notranjska – Podjetno nad izzive«. Projekt se izvaja v osmih slovenskih regijah. Naložbo financirata Republika Slovenija
in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se
izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju od 2014 do 2020«, prednostne osi »Dinamično in
konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«.

GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN TURIZEM

Projekt PONI Primorsko-notranjska je
model podjetniškega usposabljanja, v
okviru katerega potencialni podjetniki
v štirih mesecih razvijejo in realizirajo
svojo podjetniško idejo. To se doseže
skozi celostni program podjetniških
usposabljanj, mentorstvo in nudenje
vsestranske pomoči udeležencem pri
uresničevanju njihovih poslovnih idej.
Posebnost operacije predstavlja zaposlitev udeležencev za čas trajanja programa v RRA Zeleni kras.
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Trenutno poteka usposabljanje s prvo
skupino 11 udeležencev, ki je že pošteno zakorakala svojim ciljem naproti.
Udeleženci, zaposleni z januarjem, so
že razvili svoje ideje in jih tudi že uvajajo na trg. Gre za najrazličnejše, pretežno obrtniško-storitvene, dejavnosti,
od izdelovanja nakita, lesenih izdelkov,
inovativnih stolov, ekoloških igrač, predelovanja ekološkega sadja in začimb

do inovativnih turistično-nastanitvenih
produktov. Iz občine Ilirska Bistrica prihajata naslednja udeleženca:

Metka Mikuletič
Kot arhitektko me zanimajo vsi vidiki
ustvarjalnega procesa – od besede in
oblike do materialnosti. Beton in jeklo
sta že zanimiva, ampak nič ni bolj žlahtnega od zlata. Od tu izvira tudi moja
poslovna ideja, ki se navezuje na oblikovanje in izdelavo nakita iz prestižnih
kovin, podprto z arhitekturnimi izhodišči. Gre za kompleksno panogo, kjer je
poleg zlatarskih in oblikovalskih veščin
pred vstopom na samostojno pot potrebnega tudi veliko znanja o podjetništvu. Program PONI je tako zame prišel
ob pravem času. Med usposabljanjem
sem imela priložnost poslušati izjemne
strokovnjake na področju marketinga,

prodaje, vizualnih komunikacij in celo
psihologije. Naučila sem se pristopov za
uspešno delo s strankami, poglobljeno
raziskovala priložnosti, ki jih ponujata domači in tuji trg, se urila v javnem
nastopanju, predvsem pa spoznala, da
se s strokovno podporo da zelo veliko
naučiti tudi o temah, ki ti v osnovi niso
blizu. Usposabljanje priporočam vsakemu, ki si želi samostojne poslovne poti
in se mu ob misli na realizacijo lastnih
idej zaiskrijo oči.

Franjo Penko
Prihajam iz Gornje Bitnje. Na PONI-ju razvijam poslovno idejo o usmeritvi dvorca Turn v turistično dejavnost.
Program je intenziven in prilagojen
vsakemu udeležencu. V specifična znanja podjetništva nas usmerjajo odlični
mentorji. Skozi naloge, ki jih dobivam,
rešujem svoje pomisleke in izzive o svojem podjetniškem »problemu«. Redki
so ljudje, ki jim je podjetništvo prirojeno, ostali se moramo za tako znanje
posebej truditi. Nedvomno je izobraževanje v okviru RRA Zeleni kras velika
svetla točka na poti podjetništva, za kar
sem neizmerno hvaležen tako mentorjem kot zunanjim predavateljem. Če
imaš pomisleke »bi ali ne bi«, se prijavi
na PONI! Čez nekaj mesecev ti bo vse
jasno!

Vključitev v projekt PONI Primorsko-notranjska je do konca leta 2022 možna
v skladu z objavljenim javnim razpisom
za vključitev nove skupine. Naslednji
javni poziv bo predvidoma junija 2021.
Več o programu in samih pogojih za
vključitev v projekt si lahko preberete
na spletni strani RRA Zeleni kras oz. na
spletni povezavi https://www.rra-zk.si/
razpisi/aktualni-razpisi/.
RRA Zeleni kras
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Z oddajo zadnjega zahtevka za sofinanciranje operacije v marcu 2021 na območju Primorsko-Notranjske regije oba LAS-a (LAS med Snežnikom in Nanosom in LAS Notranjska) zaključujemo aktivnosti operacije sodelovanja, ki
je med seboj povezal lokalne ponudnike in javne ustanove vseh sodelujočih
partnerjev.
Osnovni namen operacije je bil ustvariti pogoje za vzpostavitev učinkovitega
sistema lokalne trajnostne oskrbe (predvsem javnih ustanov) z lokalnimi živili in
s tem oblikovanja kratkih dobavnih verig. Pri operaciji smo sodelovali s štirimi
slovenski LAS-i: LAS Notranjska (kot
vodilni partner), LAS med Snežnikom
in Nanosom, LAS Dolenjska in Bela
krajina ter LAS Po poteh dediščine od
Turjaka do Kolpe in s tem pokrili celotno območje jugovzhodne in južne Slovenije oziroma 20 % območja Slovenije.
Aktivnosti operacije se bile namenjene
dvema skupinama – ponudnikom lokalne hrane in javnim ustanovam. Z izvedenimi aktivnostmi smo želeli odpraviti
ovire za uspešnejše delovanje sistema
lokalne samooskrbe. Sodelovali smo pri
pripravi analize obstoječega stanja tako
javnih ustanov kot lokalnih ponudnikov
za celotno območje sodelujočih partnerjev in za vsak LAS posebej. Iz analiz
smo pridobili podatke o količini in vrsti
hrane, ki jo potrebujejo javni zavodi, in
ali lahko te količine zagotavljajo lokalni
pridelovalci. Izdelana je bila razpisna
dokumentacija za oddajo naročila, ki
jo lahko pri naročanju živil uporabljajo

vrtci, šole in domovi za ostarele ter na ta
način povečajo nabavo hrane okoliških
kmetov.
Izdelana je bila otroška igra (Vrt družine
Dobrojed) za vrtčevske otroke in prvo
triado osnovnih šol. Igra je bila razdeljena vsem šolam in vrtcem na območju
naše regije na dan slovenskega tradicionalnega zajtrka v novembru 2019.
Na OŠ Miroslava Vilharja Postojna,
POŠ Hruševje, SGLŠ Postojna, OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad, OŠ Dragotina
Ketteja Ilirska Bistrica in štirih notranjskih šolah so se izvajali kmetijski krožki.
Učenci in dijaki so skrbeli za šolske vrtove ter spoznavali pomen doma pridelane hrane.
V sodelovanju z javnimi ustanovami
smo pripravili jedilnike po letnih časih,
ki vključujejo lokalno pridelano hrano.
Izvedenih je bilo pet kulinaričnih delavnic za zaposlene v javnih ustanovah, ki
so vključevale pripravo raznolikih obrokov z izbranimi lokalnimi sestavinami.
V času prvega epidemiološkega vala
smo pripravili seznam lokalno pridelane hrane oz. lokalnih ponudnikov za
območji LAS Notranjska in LAS med

Snežnikom in Nanosom. Ta je objavljen
na spletnih straneh obeh LAS-ov in se
še vedno osvežuje. Lokalnim ponudnikom, ki so izkazali interes, smo tudi svetovali in jim nudili pomoč pri iskanju
rešitev nastopa na trgu in povezovanju v
kratke lokalne verige. Tako smo podprli
ustanovitev socialnega podjetja z namenom skladiščenja in distribucije lokalnih pridelkov, kar je dodatna vrednost
te operacije na območju LAS med Snežnikom in Nanosom. Trenutno pa je do
lokalnih proizvodov možno priti preko
dveh prodajnih točk v Postojni (Guštarna) in prodajalne Perutninarstvo Pivka
na Kalu, kjer smo v njihovo ponudbo
dodatno vključili artikle domačih pridelovalcev. Na območju LAS Notranjska
smo z lokalnimi ponudniki vzpostavili
novo degustacijsko pot »Okusi Cerkniškega jezera«.
S podjetjem LOA, d. o. o., smo vzpostavili distribucijski center, ki odkupuje
pridelana in predelana živila lokalnih
ponudnikov in z njimi oskrbuje javne
zavode ter druge končne potrošnike. S
tem centrom smo olajšali delo tako lokalnim ponudnikom (niso več toliko
odvisni o tega ali bodo lahko sami zagotovili ustrezne količine in glede logistike) kot tudi javnim zavodom (živila
naročajo na eni točki).
Celotna vrednost operacije za območje
regije je 134.753 EUR od tega je znesek
sofinanciranja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 111.290 EUR. Na osnovi doseženih
ciljev ugotavljamo, da je bila operacija
uspešna, saj je nastavila kar nekaj aktivnosti, ki jih lahko uporabljajo vsi zainteresirani na tem področju, poleg tega pa
postavila temelje za nadaljnje delo pri
zagotavljanju kratkih verig pri distribuciji lokalne hrane.

GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN TURIZEM

ZAKLJUČUJEMO OPERACIJO
SODELOVANJA »Z ROKO V ROKI
DO KAKOVOSTNE PREHRANE«

LAS med Snežnikom in Nanosom
BISTRIŠKI ODMEVI – JANUAR-MAREC 2021
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PROGRAM »PUM-O«
ODPIRA VRATA DO
IZOBRAZBE IN SLUŽBE

GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN TURIZEM

Na Ljudski univerzi Postojna že dobri dve leti poteka program Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O). Gre za
program neformalnega izobraževanja, ki pomaga mladim
med 15. in 26. letom, da s pomočjo projektnega dela pridobijo veščine in motivacijo za lažjo pot do zaposlitve ali
dokončanja izobraževanja ter oblikovanja poklicne identitete.
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Program širi splošno razgledanost mladih in jim omogoča
uspešno integracijo v okolje. V programu PUM-O udeleženci
ustvarjalno preživljajo prosti čas, se družijo z vrstniki in iščejo
priložnosti za vključitev na trg dela. Program PUM-O financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada, zato je za udeležence brezplačen.
Kljub temu, da se trenutno program
izvaja na daljavo, so »pumovci« zelo
aktivni. Dnevno izvajamo skupinske
delavnice, zato naša virtualna dnevna
soba vsak dan »poka po šivih« od zanimivih idej, klepeta in smeha. Vsak
mesec izdajamo PUM-O e-novičke, za
pisanje le-teh pa se prelevimo v prave
raziskovalne novinarje. Naš ustvarjalni
PUM-O brlog, kot ga ljubkovalno kličemo, pa se lepo polni z izdelki, ki jih
izdelujemo na delavnicah. Udeleženci
s pomočjo učne pomoči mentorjev
uspešno opravljajo šolske obveznosti
in svoj indeks polnijo z lepimi ocenami.
Če si tudi ti pripravljen/-a na izzive, dogodivščine, nove projekte in bi
rad/-a razvil/-a svojo poklicno identiteto ter se uspešno vključil/-a na trg
dela ali izboljšal/-a svoj učni uspeh,
se vključi v program Projektno učenje
mlajših odraslih v Postojni. Vpisujemo
tudi na daljavo. Pokliči nas na telefon
031 360 977 ali nam piši na pum-o@
zavod-znanje.si.
Dobrodošel/-a pri nas!
Zavod Znanje Postojna,
OE Ljudska univerza Postojna
Ljubljanska cesta 2
6230 Postojna
T: 031 394 000
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Podjetništvo je v Primorsko-notranjski regiji dobilo dolgo načrtovano in
zelo pomembno spodbudo, saj so svojo
podporo razvoju in krepitvi podjetniških aktivnosti s slovesnim podpisom
sporazuma izkazali župani občin Bloke,
Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina,
Pivka in Postojna. Na pobudo Podjetniškega inkubatorja Perspektiva, ki v
regijskem prostoru in tudi na nacionalni
ravni več kot uspešno uveljavlja programe za podjetnike ter aktivno sodeluje
pri uveljavitvi in razvoju podjetništva, je
bil vzpostavljen Mrežni podjetniški inkubator Perspektiva. Gre za poenoten,
skupen nastop in prizadevanja Občin in
Podjetniškega inkubatorja Perspektiva,
da dobi podjetništvo v regiji pravi pomen, predvsem pa priložnosti, da postane del vizij, projektov in vsestranskega
delovanja v regiji.
Ne glede na epidemiološke razmere, ki
zaznamujejo naše zadnje leto, je današnji dogodek potrditev predanosti in
predvsem namer, ki tudi v prihodnje
optimistično napovedujejo uresničitev
ambiciozno zastavljenih ciljev in izzivov
na področju podjetništva. V to je prepričana tudi vodja Podjetniškega inkubatorja Perspektiva, dr. Jana Nadoh Bergoč: »Ideja o mrežnem inkubatorju v naši
regiji obstaja že od leta 2006, zato smo
resnično veseli, da smo jo vendarle uspeli
tudi v resnici realizirati. Tu gre še posebna zahvala vsem županom, ki izkazujejo
veliko mero razumevanja tako do potreb
podjetnikov in širšega gospodarskega okolja kot tudi pomena takšnih iniciativ. Je pa
treba opozoriti, da gre za prvi korak na
dolgi poti, kjer nas čaka še veliko izzivov.
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Kljub kar nekaj investicijam
v poslovno infrastrukturo v preteklosti imamo še vedno veliko pomanjkanje primernih poslovnih prostorov tako
za storitveno kot proizvodno orientirane
start-upe. Med pomembnimi prihodnimi
izzivi, kjer vidimo tudi veliko vlogo države, je zagotavljanje zagonskih sredstev za
nova podjetja, ključno pa je tudi, da k programom mrežnega inkubatorja pritegnemo tudi obstoječe podjetnike. Veliko nam
pomeni podpora, ki jo našim naporom
izkazujeta Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo ter agencija SPIRIT,
ki nas podpirata tako pri načrtovanju prihodnih aktivnosti kot pri financiranju aktualnih programov, ki jih nudimo novim
podjetnikom.«
Uradnemu dogodku ob podpisu te
pomembne regijske namere so svojo podporo izkazali tudi predstavniki
Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo. Državna sekretarka na
MGRT Ajda Cuderman je poudarila:
»Na Ministrstvu za gospodarstvo in tehnološki razvoj smo izjemno veseli, da se
znotraj regije povezuje več občin, sploh z
namenom krepitve gospodarske dejavnosti
v smislu malega, uspešnega podjetništva z
visoko dodano vrednostjo. To na eni strani
pomeni razvojni potencial za celotno industrijo, na drugi strani pa s tem ohranjamo
prebivalce v svojih občinah in zagotavljamo nek dolgoročni razvoj. To je ena prvih
tovrstnih pobud v Sloveniji, zato izrekamo
vsem Občinam in ekipi Podjetniškega inkubatorja Perspektiva veliko pohvalo v
želji, da bi s svojo namero čim prej prispevali k razvoju visokotehnoloških podjetij in
delovnih mest z visoko dodano vrednostjo.

Ocenjujemo, da je
potenciala za res prebojne ideje, glede na dobro zastavljene strategije, tukaj ogromno.«
Namen Mrežnega podjetniškega inkubatorja Perspektiva je na širšem območju, ki presega meje samo ene občine,
vzpostaviti vzvode na sistemski ravni
za spodbujanje nastajanja in rasti novih
podjetij. Pri tem so pomembna skupna
prizadevanja za podporo razvoju mladih podjetij, spodbujanje podjetniške
aktivnosti in podjetniške kulture ter
tudi podpora občinskim službam občin
podpisnic pri izvedbi razpisov za spodbujanje podjetništva in drugih podpornih dejavnosti pri razvoju podjetništva.
Župan občine Cerknica, Marko Rupar,
je pohvalil idejo, da se cela regija upravlja centralno, kar zadeva samega razvoja: »Pomembno pri tem je sodelovanje in
izmenjava dobrih praks ter skupen nastop
in prizadevanja vseh občin. Pomemben je
prenos idej iz inkubatorja med podjetja in
tudi obratno, saj imajo nekatera uveljavljena obstoječa podjetja dobre razvojne
oddelke, kjer je sodelovanje smiselno krepiti in nadgrajevati. V Občini Cerknica
si prizadevamo, da bi imeli tudi svoj oddelek inkubatorja. Imamo prostore, ki jih
načrtujemo v prihodnjem letu napolniti s
podjetniki in obenem usposobiti za upravljanje tudi našo industrijsko cono.«
Zadovoljstvo ob skupni nameri vseh
občin v regiji je izkazal tudi župan občine Loška dolina, Janez Komidar, ki je
izpostavil, da je bilo podjetništvo v Loški dolini doslej povečini v senci dveh
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»MREŽNI PODJETNIŠKI
INKUBATOR
PERSPEKTIVA«
ODSLEJ S SKUPNIMI
PRIZADEVANJI ZA
RAZVOJ PODJETNIŠTVA
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izrazitih panog, kot sta lesarstvo in kovinarstvo: »V tem primeru je zato Mrežni
podjetniški inkubator potencial za nove
možnosti, ki bo z novimi pristopi in idejami vzpostavil podjetništvo kot pomembno
dejavnost. Ideja namreč ne rastejo vedno
samo doma, dobrodošel je regijski napredek, ki mu s tem utiramo pot.«
Igor Marentič, župan občine Postojna, je ob tem dodal: »V občini Postojna
spodbujamo ustanavljanje novih podjetij
in podjetništva na sploh, saj je ključnega
pomena za gospodarsko rast in inovativnost. Mesto in okolico delamo prijazno
podjetnikom. Ponosen in vesel sem, da smo
danes uradno podpisali skupen sporazum,
ki je še dodatna spodbuda za ustanavljanje in rast novih podjetij. Pri tem bi pohvalil vodstvo Podjetniškega inkubatorja Perspektiva, ki je s svojo predanostjo in srčnim
delom v zadnjem letu postal nepogrešljiva
podpora za podjetnike.«
Župan občine Bloke, Jože Doles, je ob
današnjem dogodku namenil zahvalo
vsem županom, predvsem za sodelovanje, ki si ga dodatno izkazujejo tudi na
področju podjetništva: »Pomembno,
sploh za manjše občine, ki same težko
uspemo, je sodelovanje. Mrežni podjetniški
inkubator je zagotovo priložnost za uveljavitev naše regije tudi na gospodarskem
področju.«
Mrežni podjetniški inkubator vidi župan občine Pivka, Robert Smrdelj, kot
pomembno podporo pri obstoječih
aktivnostih, za katere se zavzemajo v
Občini Pivka: »Mrežni inkubator bo z
raznimi vsebinskimi aktivnostmi in tudi
administracijsko podporo, predvsem pa

s specifičnim znanjem, s katerim v Podjetniškem inkubatorju Perspektiva uspešno
razpolagajo, prispeval pomemben del k
vzpostavitvi dejavnosti proizvodnega inkubatorja, ki bo vzpostavljen v Industrijski coni Neverke v roku enega leta. V Pivki
skušamo tudi finančno spodbujati pripravo projektov oziroma poslovnih načrtov,
ki so pomembna osnova za vse nadaljnje
aktivnosti. Vsekakor si prizadevamo za
vzpostavitev ustreznih priložnosti in infrastrukture, kar omogoča podjetnikom pogoje za njihovo delovanje. Precej energije trenutno vlagamo v širitev Industrijske cone
Neverke in že razmišljamo o naslednji
fazi, ki bo nudila še dodatno širjenje površin, namenjenih proizvodnim podjetjem.«
Podjetniški inkubator Perspektiva je z
lanskim februarjem pridobil tudi novo
ekipo, ki jo sestavljajo dr. Jana Nadoh
Bergoč, Ana Širca, Doris Komen Horvat in Dolores Keš. Podjetnikom je tako
na enem mestu na voljo pomoč pri razvoju poslovnega modela, iskanje novih
poslovnih priložnosti, finančnih virov,
predvsem pa tudi vsi viri, ki jih ima na
voljo inkubator (podpora strokovnjakov, mreža podjetij in drugih domačih
ter tujih organizacij), saj so le-ti pomembna spodbuda, s pomočjo katere
podjetniki lažje vstopajo na domače in
tuje trge ter se tudi pospešeno razvijajo
po ustanovitvi.
Vodja inkubatorja, Jana Nadoh Bergoč,
pa še dodaja: »Mrežni inkubator ne more
in tudi noče delovati sam zase, brez sodelovanja z ostalimi organizacijami, ki delujejo na področju podpore podjetništvu. Tako
na nacionalni kot regionalni ravni imamo

kar nekaj uspešnih mehanizmov, ki so na
voljo podjetnikom, izziv pa vidimo v povezovanju in dopolnjevanju med njimi s
ciljem zagotoviti kar najboljšo podporo
podjetnikom, da se bodo ti lahko čim hitreje in čim uspešnejše razvijali. Možnosti
za takšno sodelovanje je prav gotovo veliko, na inkubatorju smo profesionalna in
zagnana ekipa, ki z velikim entuziazmom
raziskuje, kaj vse je še mogoče.«
Dober primer sodelovanja je zagotovo
povezava med inkubatorjem in Izobraževalnim centrom sodobnih tehnologij,
ki so si ga ogledali predstavniki ministrstva v spremstvu ekipe Podjetniškega
inkubatorja Perspektiva, saj le-ta nedvomno v prostor prinaša nove razvojne potenciale. Tudi ICST predstavlja
pomemben dejavnik spodbude razvojnemu potencialu podjetij, saj združuje
novo tehnologijo in hkrati doprinaša k
novim znanjem tako v šolskih programih kot tudi znotraj gospodarstva. V
prihodnje načrtujejo še dopolnitev razpoložljive opreme, hkrati pa se tudi oni
povezujejo v programe, kakršne nudi
podjetniški inkubator.
Podjetništvo kot gonilo razvoja gospodarstva ima torej v naši regiji velik potencial, predvsem pa pomembno podporo z jasnimi in s pogumnimi vizijami
ter cilji. To potrjuje tudi vzpostavitev
Mrežnega podjetniškega inkubatorja
Perspektiva, ki odslej predstavlja enega
ključnih akterjev, kjer je podjetništvo
pravzaprav edina prava pot.
Podjetniški inkubator Perspektiva
Foto: Simon Avsec
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Letošnje leto z vidika vsakdanjega življenja, kot smo ga bili vajeni do sedaj, velja
za leto neke druge realnosti. Tako je bilo
tudi pri organizacijah in izvedbah športnih prireditev in ligaških prvenstev v
različnih kategorijah in disciplinah. Nič
drugače ni veljalo niti za tekmovalne aktivnosti v okviru naše ribiške družine.
Člani smo kljub vsemu kot izvajalci,
organizatorji in tekmovalci z veliko vloženega truda in prilagajanj začasnim
odlokom, navodilom, priporočilom poskrbeli, da smo, po prilagojenem tekmovalnem koledarju pod okriljem Ribiške
zveze Slovenije izvedli zaključno tekmo
državnega prvenstva prve A-lige v lovu
krapov z obtežilnikom (LKO) in tekmo območne lige Zveze ribiških družin
Primorske v disciplini lov rib s plovcem
(LRP).
Ribiška družina Bistrica (RD Bistrica) je
imela v letu 2020 registrirani dve članski
in eno mladinsko tekmovalno ekipo.

Članska tekmovalna ekipa v disciplini
LKO v sestavi Igorja Petkoviča, Roka
Horvata in Klemna Planinca je tekmovala na tekmah državnega prvenstva
prve A-lige. Prvenstvo, ki je zajemalo
štiri tekme (vsaka traja 48 ur), se je začelo z enomesečno zamudo na jezeru
Radehova (Lenart), se nadaljevalo na
ribniku Bane (Slov. Bistrica), akumulaciji HE Sava Brežice in se zaključilo
s tekmo na jezeru Mola. V prvenstvu
je sodelovalo sedem ekip iz prav toliko
ribiških družin. Kot omenjeno, je bila
finalna tekma izvedena na tekmovalni
trasi jezera Mola, ki se je še enkrat izkazalo kot odlična tekmovalna voda in
enkratna ribiška destinacija, ki jo naseljuje veliko število krapov. Tako so vse
ekipe zabeležile dober ulov in od petka
do nedelje med 26. in 28. junijem ulovile dobrih 1275 kg krapov oziroma 295
rib s povprečno težo 4,32 kg. Prvo mesto, nov slovenski rekord in naslov dr-

žavnega prvaka v LKO 2020, je osvojila
domača ekipa RD Bistrica, ki je ulovila
kar 80 krapov s skupno težo 351 kg.
Skupno v prvenstvu pa 482 kg krapov
oziroma 107 rib.
Prvenstvo območne lige ZRD Primorske v disciplini LRP, v katerem je sodelovalo po šest ekip tako v članski kot
mladinski kategoriji, je bilo na tekmovalnih trasah v Postojni (jama), jezeru
Mola, Vogršček in ribniku na Vrhniki.
Članska ekipa LRP v sestavi Zvoneta
Bončine, Darka Zanoškarja, Vlada Korparja in Leonarda Šoštariča je zasedla
končno peto mesto. Prav tako je končno peto mesto dosegla
tudi naša mladinska
tekmovalna ekipa v sestavi Tilna Škrlja, Roka
Padovana in Tevža Sirnika. Na pokalni tekmi
pa se jim je v kategoriji
posameznikov pridružil
še Marcel Mahne. Ne
glede na končni rezultat
našim najmlajšim tekmovalcem in njihovim
mentorjem izrekamo
iskreno zahvalo za opravljeno delo, saj so že v
prvi skupni tekmovalni
sezoni na dveh prvenstvenih in eni pokalni
tekmi osvojili po dve
bronasti, srebrni in zlati
medalji ter ekipno srebrno medaljo.
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DRŽAVNI PRVAK LETA 2020 V LOVU
KRAPOV Z OBTEŽILNIKOM (LKO) JE
EKIPA RIBIŠKE DRUŽINE BISTRICA

Iztok Grlj
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DRUŠTVO LJUBITELJEV
ŽELEZNIC ILIRSKA BISTRICA
(DLŽ) 2010–2020
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Dvig vagona čez stavbo na muzejski tir

Spoštovani ljubitelji tehnične dediščine
na Bistriškem in širše,
prav je, da po 10 letih napišemo nekaj
besed o prehojeni poti DLŽ Ilirska Bistrica, ki je s svojim delom dodobra
zaznamoval promocijo tehnične dediščine Slovenskih železnic (SŽ) in jo
uspešno umestil v lokalno okolje na
področju tehnične dediščine, turistične
promocije in pedagoškega dela.
Priprave za vzpostavitev društva segajo
v leta od 2008 do 2020, ko so železniški zanesenjaki z Bistriškega pričeli razmišljati, da bi v Ilirski Bistrici postavili
muzejsko gradivo oz. predmete, ki bi
spominjali na pomen železnice pri nas.
Pogovori so obrodili sadove, saj smo od
besed prešli k dejanju in 26. novembra
2010 vzpostavili organe društva ter začeli z delom. Naše delo se je usmerjalo
na lokalno in širšo skupnost pri iskanju
sponzorjev in donatorjev, da smo rešili,
obnovili in leta 2012 pripeljali prvi muzejski eksponat – električno lokomotivo
Breda (361–106).

skih železnic. Vagon BCs 31911 je bil
izdelan leta 1917 v Königsfeldu (danes
Kralove Pole na Češkem) za Cesarsko-kraljeve avstrijske državne železnice
(kkStB). Obenem smo gostili razstavo
Koprska proga včeraj, danes, jutri, ki je
nastala v sodelovanju med Pokrajinskim
muzejem Koper in Luko Koper v sklopu
projekta Živeti s pristaniščem 2015. Avtor razstave je bil I. Simčič, recenzent pa
dr. J. Orbanić.
Leta 2017 smo prenovili društvene
prostore in jih namenili konferenčni ter
razstavni ponudbi. S pomočjo zunanjih
sodelavcev s področja računalništva in
strokovnim znanjem, ki ga premoremo
v našem društvu (Škrabolje, Ženko),
smo pripravili računalniško simulacijo
vožnje muzejske električne lokomotive
Breda na delu prve elektrificirane proge pri nas od Pivke do Ilirske Bistrice
(1936). Poseben poudarek pri računalniški simulaciji vožnje je na pripravi in
vožnji sedaj že muzejske lokomotive
Breda s posebnim poudarkom na vozni mreži med Pivko in Ilirsko Bistrico.
Naše delo do leta 2017 je bilo prepoznano tudi na SŽ, saj smo s predstavnikom
muzeja Slovenskih železnic podpisali
Pismo o nameri za ustanovitev oddelka
elektrovleke muzeja SŽ v Ilirski Bistrici.
Leta 2018 smo od družbe TEGRAD, d.
o. o., pridobili samohodni delovni oder
(platforma). V prenovljenih društvenih
prostorih smo predstavili knjigo Primorske železnice (K. Rustja), fotografsko
razstavo in miniaturne železnice.
Hvala vsem, ki ste kakorkoli pomagali
pri ohranjanju tehnične dediščine in
promocije kraja v turistične ter pedagoške namene. Hvala vam!

Dan odprtih vrat leta 2016

24

V letu 2013 smo pripravili osrednjo proslavo v Ilirski Bistrici ob
140-letnici železnice in 80-letnici pričetka elektrifikacije. Na proslavi smo
predstavili knjigo o elektrovleki na Primorskem in v Sloveniji avtorja J. Orbaniča, razglednice železniške postaje in
fotografski natečaj. Proslava je bila zelo
odmevna in dobro sprejeta, saj je bila
mesto srečanja vseh, ki živijo in delajo
ob prvi elektrificirani progi pri nas, od
Trsta, Sežane, Pivke, Ilirske Bistrice,
Matuljev in Reke.
Leta 2014 smo pričeli z Dnevom odprtih
vrat DLŽ Ilirska Bistrica, da bi predstavili novo pridobitev društva, konec junija
pa tudi Trnovci slavijo svojega zavetnika Sv. Petra. Predstavili smo prostore
in lokacijo bodočega parka elektrovleke na Slovenskem v Ilirski Bistrici ter
predstavili novo muzejsko pridobitev
– lokomotivo »meh« (362–027). Leta
2015 smo muzejski park Breda obogatili z muzejsko kretnico iz leta 1915 in
vodnim napajalnikom italijanskega tipa
iz leta 1902 ter predstavili lokacijo muzejskega parka Breda.
Leta 2016 smo nadaljevali s svojim poslanstvom in s pomočjo donatorjev ter
sponzorjev smo iz muzeja SŽ v varstvo,
obnovo, hrambo in za promocijo tehnične dediščine pridobili enega najelegantnejših muzejskih vagonov Sloven-

Ivan Simčič,
predsednik DLŽ, 2010–2017
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»FANTJE SPOD ŠILENTABRA«
SO NOVOST NA SLOVENSKI
GLASBENI SCENI
»Fantje spod Šilentabra« so izkušeni glasbeniki iz ilirskobistriškega in pivškega konca, ki že več let ustvarjajo raznoliko glasbo. Člani ansambla so združili svoje moči pod taktirko Davida Penka, ki v skupini igra na tri četrt stoletja
staro harmoniko. Fantje uspešno obujajo domače glasbeno izročilo, saj so posneli že tri skladbe in tri videospote.
da že nekoliko pozabljene, a s tradicijo
odete skladbe. Slovenska ljudska glasba
je namreč izjemno bogata in melodična, v
takem vzdušju si želimo tudi nastopati,«
svoj glasbeni repertoar opišejo izkušeni
domači godci.
Za obujanje stare glasbene tradicije je
najbolj zaslužna harmonika Franca Kuclerja, stara častitljive tri četrtine stoletja, ki jo je med pospravljanjem studia
odkril nadarjeni glasbenik David Penko.
»Harmoniko smo med leti 1998 in 2006
uporabljali tudi z ansamblom Narcisi. Izdelal jo je Franc Kucler, predvidevam, da
med leti 1930 in 1940. Uglasitev harmonike je Gis-Cis-Fis,« je razložil Penko, ki
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»Odločeni smo, da obudimo del slovenske
glasbene tradicije in zaigramo na svoja
stara in že izjemno redka glasbila,« zagotavljajo bistriški in pivški glasbeniki, ki
so najprej posneli videospot za skladbo
Pod lipico zeleno, ki sta ji sledila še dva
videospota za skladbi Pod Poncami in
Znana polka, premierno predstavljena
v začetku marca. »Vse tri skladbe so Slakove, za izvedbo in posnetke pa smo dobili
tudi odobritev družine Slak. Vse slišano
je narejeno ‚po starem‘, brez popravkov
in digitalnih instrumentalnih dodatkov,
saj si želimo ravno tega, da slišite melodije, ki zvenijo tako kot nekoč. ‚Fantje spod
Šilentabra‘ prepevamo torej starejše, mor-

je omenjeni inštrument kupil leta 1992
pri Lojzetu Slaku. Harmonika je bila
pred osmimi leti uporabljena kot rekvizit na koncertu, ko pa je Penko po desetih letih znova raztegnil njen meh, je
vedel, da bo njen zvok še odzvanjal med
občinstvom: »To je bil tisti zvok, ki me
je spomnil na tisto, tisto nekoč.« Isti večer
je harmoniko slikal in jo objavil na svojem profilu na Facebooku. Že v nekaj
minutah so začela deževati sporočila, da
bi želeli to harmoniko slišati, zato je na
obisk povabil Mitjo Železnika in posnela sta video, ki je bil deležen izjemnega
odziva. David je poiskal godce in pevce
iz okolice, da bi za spomin naredili avdio-video projekt. Fantje so se odzvali,
vendar se je že na prvih vajah pokazalo,
da to ne bo samo en projekt, ampak verjetno nekaj več. V kratkem času se fantje
ponašajo s tremi skladbami, v prihodnje
pa nameravajo ostati zvesti tradicionalni
slovenski glasbi.
Ansambel združuje osem izkušenih
glasbenih navdušencev. Harmonikaš
David Penko, ki ljubezen do glasbe neguje že od svojega šestega leta, je bil 20
let član ansambla Narcis, še vedno pa
prepeva pri Klapi Škvadra. Vsestranski
glasbenik poleg harmonike poprime še
za kitaro, klaviature in bas.
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Franjo Penko, ki igra na berdo, je že kot
osnovnošolec igral v bendu Utrip. Sodeloval je z večino glasbenikov in glasbenih skupin na Bistriškem, igra pa pop,
narodnozabavne skladbe in irsko glasbo. Svoje znanje je na mlade prenašal
tudi kot učitelj kitare v bistriški glasbeni
šoli.
Kitarist Damijan Penko se predaja glasbi že skoraj četrt stoletja, od tega je bil
kar 21 let član domačega ansambla Narcis. Kot kitarist in basist je bil v svojih
mlajših letih privrženec rocka, danes pa
interpretira narodnozabavne ritme in
melodije.
V ansamblu deluje pet vokalistov. Mitja Železnik se je z glasbo resneje srečal
pri 14 letih. Bobne je sčasoma zamenjal
za mikrofon in sodeloval z različnimi
vokalnimi skupinami in zbori, kot so:

MPZ in MePZ Košana, MePZ Quo Vadis
in Klapa Škvadra. Četudi so mu všeč vse
glasbene zvrsti, ga najbolj navdušujeta
narodnozabavna in dalmatinska glasba.
Janez Tomažinčič se je prvih glasbenih
prijemov učil pri mojstru Zoranu Lupincu. Igral je pri manjših glasbenih zasedbah, pred šestimi leti pa je ustanovil
Trio Adijo, ki z »igranjem na suho« in
troglasnim petjem nastopa predvsem
za zaključene družbe. Že od mladosti je
zaljubljen v narodnozabavno glasbo, rad
pa prisluhne tudi dalmatinskim melodijam.
Marko Žnidaršič se z glasbo ukvarja že
od svojega 14 leta. Prepeval je z MPZ
Košano in Klapo Škvadra. Spoštuje in
rad prisluhne ter zapoje vse glasbene
zvrsti, vendarle pa sta mu najljubši narodna in dalmatinska glasba.

SE OKROG VAŠE HIŠE POTEPAJO
NIKOGARŠNJE MAČKE?
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SPOROČITE LOKACIJO ZAVETIŠČU HORJUL, KI BO POSKRBELO ZA
STERILIZACIJO IN KASTRACIJO PROSTOŽIVEČIH MAČK IN MAČKONOV

26

Kakšne so prednosti
kastracije mačkonov?

Kakšne pa so prednosti
steriliziranih mačk?

Mačkoni se bodo bistveno manj potepali, zato bo možnost, da končajo pod
avtomobilskimi kolesi, veliko manjša.
Kastrirani mački ne bodo cele noči mijavkali pod oknom, pa tudi označevanja
svojega teritorija z značilnim markiranjem terena ne bo več. Ker bodo ostajali v domačem in znanem okolju, je
tveganje za poškodbe občutno manjše.
Mačkoni se ne bodo spopadali z drugimi mačjimi samci in možnost prenosa
nevarnih bolezni, kot sta mačji virus
imunske pomanjkljivosti (FIV) in mačja levkoza (FeLV), bo zanemarljiva.
Kastrirani mačkoni se bodo uspešno
izognili razvoju rakavih tumorjev na testisih.

Mačke ne bodo mogle imeti neželenih
legel mladičev, ki jih čaka neznana usoda.
Muce ne bodo zavijale in klicale samcev,
kakor to počno v času gonitve. Sterilizirane samice bodo imele manj možnosti
za okužbo z virusoma FIV in FeLV, ki se
širita preko ugrizov, z mame pa se širita
tudi na mladiče. Mucke, ki so veterinarsko
oskrbljene, ne bodo dobile raka na jajčnikih in/ali maternici, prav tako bodo imele
manj možnosti za razvoj raka na seskih, še
posebej, če bodo sterilizirane pred starostjo šestih mesecev.

Dejstva o mačkah
• Mačke so lahko breje že pri štirih mesecih, včasih pa še prej.

Martin Novak je v glasbenih vodah že
15 let. Prepevati je pričel v MePZ Tabor
Kalc 1869 Knežak in MoVS Tabor Kalc,
kmalu zatem pa je v roke dobil »frajtonarco«, s katero je bilo marsikatero druženje bolj veselo. Po igranju v duetu in
priložnostnih sestavih je imel nekaj časa
tudi vlogo kitarista in vokalista v skupini Druga varianta. Zadnjih šest let je del
zasedbe Trio adijo, v kateri poleg petja
poprime tudi za kitaro, harmoniko in
kontrabas.
Ljubitelju slovenske glasbe Boštjanu
Strletu je glasba že tri desetletja zvesta
sopotnica, saj je kot basist prepeval v
MePZ Tabor Kalc 1869, MZ Zvon in PS
Studenec. Še vedno prepeva in igra v sestavu Trio Adijo ter pogosto zabrenka
tudi na bas kitaro, kontrabas ali pa poprime za bariton.

• Mačji mladiči bi morali biti sterilizirani ali kastrirani, ko so stari med 10
in 12 tednov ali ko dosežejo težo enega kilograma.
• Mačke imajo lahko od tri do štiri legla na leto.
• Problematike ogromne mačje populacije ne bomo rešili s posvajanjem.
• Večina mačjih mladičev umre od lakote, človeške zlorabe, pod avtomobilskimi kolesi ali jih pokončajo divje
živali.
• Mačke so domače živali, ki jih je udomačil človek. Prostoživeče mačke
so v večini zavržene ali so potomke
mačk, ki jih je zavrgel človek.
Kako lahko en človek hitro in poceni
reši 100 mačk? Tako, da mačko sterilizira ali mačkona kastrira in prepreči nezaželena legla.
Občanke in občane naprošamo, da
sporočijo lokacije nikogaršnjih veterinarsko neurejenih mačk Zavetišču
Horjul, ki bo poskrbelo za njihovo
sterilizacijo in kastracijo.
Zavetišče Horjul
Smrečje 55, 1354 Horjul
E-pošta: info@zavetisce-horjul.net
Telefon: 051 304 435
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BISTRIČAN PETER ŠKRLJ JE AVTOR
LOGOTIPA USTANOVE, KI ŽE 30 LET DRUŽI
SLOVENCE V HRVAŠKI PRESTOLNICI
Lipov list z razprto knjigo v sredini je že tri desetletja simbol, razpoznavni znak Slovenskega
doma Zagreb. Verjetno jih ni prav veliko, ki vedo, kako je nastal in kdo je njegov avtor. To je
Peter Škrlj iz Trnovega, grafik, ki je pred razpadom skupne države študiral v Zagrebu in med
študijem tudi zahajal v Slovenski dom. Z njim smo se pogovarjali o takratnih časih in, kajpak,
tudi o nastanku logotipa Slovenskega doma, ki ga uporabljamo še danes.
smo takrat res navezali pristne odnose.
V Domu sem spoznal še nekaj ljudi, ki
so začasno živeli v Zagrebu, postali smo
dobri prijatelji in te vezi trajajo še danes.
Ste pogosto zahajali v Slovenski dom?
Nam lahko zaupate, kako je bilo takrat v društvu?
Zahajali smo enkrat, dvakrat tedensko
bolj v večernih urah, ko nam je čas zaradi študijskih obveznosti dopuščal. Spomnim se, da je večkrat imel predavanje
dr. Vladimir Gruden, plesna sekcija je
imela vaje v dvorani, pevski zbor se je
redno dobival na vajah … V klubskih
prostorih smo odigrali kak šah, prelistali
smo slovenske časopise, saj takrat še ni
bilo interneta. Meni je veliko pomenilo,
da sem lahko v Slovenskem domu prebiral Primorske novice in se tako seznanil z
dogajanji v domačem kraju.
Kako se je porodila ideja, da ustvarite
zaščitni znak Slovenskega doma – lipov list s knjigo, ki je še danes tak, kot
ste ga ustvarili? Zakaj prav lipov list in
knjiga, pa seveda tudi ime društva?

Peter Škrlj na obisku v Slovenskem domu Zagreb, ki ga je obiskal decembra lani s kolegi iz
Državnega izpitnega centra, kjer je od leta 1997
zaposlen kot strokovni sodelavec in se ukvarja z
grafično pripravo, tiskom in pripravo javnih razpisov za tiskarske storitve.
Foto: AKM
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Ker sem bil od stroke, me je gospa Vera
Dugić prosila, da naredim logotip. Računalnika takrat še nisem imel, zato sem
znak risal prostoročno. V sodelovanju z
gospo Vero sem izdelal logotip in ponosen sem, da moj logotip še uporabljate.
To je še ena moja vez z Zagrebom, ki je
ostala. Zakaj lipov list in knjiga? Lipa je
simbol Slovenije, knjiga pa slovenska
beseda. Ustvaril sem ga nekje med letoma 1989 in 1990. O imenu društva pa
so odločili člani predsedstva društva.

Ste logotip avtorsko zaščitili?
O tem, da bi ga avtoriziral, nisem nikoli
razmišljal.
Po poklicu ste dipl. inženir grafike. Zakaj ste šli študirat ravno v Zagreb?
Po končani srednji grafični šoli (Srednja
šola tiska in papirja) v Ljubljani je bila
edina možnost nadaljevanja šolanja v tej
stroki Grafički fakultet v Zagrebu. To je
bila edina grafična fakulteta na tej ravni
na področju takratne Jugoslavije. Sošolce smo imeli iz vseh republik. Ko so v
Ljubljani ustanovili Grafično fakulteto,
sem tam nadaljeval šolanje in naredil še
visoko šolo, ker sem v Zagrebu končal
višjo. V vsakem primeru mi za delo, ki
ga opravljam, pride prav znanje, ki sem
ga pridobil na študiju v Zagrebu.
Lani ste bili po dolgih letih zopet v Slovenskem domu. Prihajate pogosto v
Zagreb?
Ja, kar pogosto. V Slovenskem domu
sem spoznal tudi mojo ženo Sandro,
s katero sva si ustvarila prekrasno družino, ona je pela v pevskem zboru Slovenskega doma. Prihajamo na obisk k
njenim sorodnikom, ki živijo v Zagrebu.
Ko sva z ženo prihajala v Zagreb, sva se
nekajkrat sprehodila po centru in prišla
tudi mimo Slovenskega doma ter pozvonila. Ker je bilo to vedno med prazniki ali vikendom, nisva imela sreče, saj
v domu ni bilo nikogar.
No, med lansko službeno ekskurzijo pa
smo na mojo pobudo obiskali tudi Slovenski dom. Na Zagreb me vežejo lepi
spomini, saj sem tam preživel tri leta.
Agata Klinar Medaković
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G. Peter Škrlj, kako in kdaj ste prišli
v Zagreb in izvedeli za Slovenski dom
Zagreb? Kakšni spomini vas vežejo na
to obdobje?
Na Grafični fakulteti, kjer sem študiral
konec 80. let prejšnjega stoletja, nas je
bilo kar nekaj Slovencev. Ne vem točno
kdo, ampak eden od kolegov s fakultete
je omenil, da je v centru Zagreba Slovenski dom in tako smo bolj iz radovednosti šli pogledat, kaj to sploh je.
Takratna tajnica Slovenskega doma
Vera Dugić nas je sprejela kot svoje
otroke in nas vključila v vse možne dejavnosti v Domu: plesno sekcijo, recitatorsko sekcijo, pevski zbor … Vrata so
nam bila vedno odprta, počutili smo
se kot doma. Z nekaterimi člani Doma
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PRAVNI VIDIK UREDITVE
OPRAVLJANJA DELA NA DOMU –
KAJ MORAMO VEDETI?
Opravljanje dela na domu postaja naša nova resničnost. Ker se tako delodajalci kot zaposleni zavedamo prednosti opravljanja dela na domu, se bomo
takšnega fleksibilnega načina opravljanja dela v prihodnje zagotovo še velikokrat posluževali.
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Kaj je delo na domu?
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Delovnopravna zakonodaja kot delo na
domu definira delo, ki ga delavec opravlja v svojem domu ali drugih prostorih
po svoji izbiri, ki so izven poslovnih prostorov delodajalca. Za delo na domu se
po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR1) šteje tudi delo na daljavo, ki ga delavec opravlja z uporabo informacijske
tehnologije.
Zakonodaja, ki ureja tovrsten način
opravljanja dela, je ZDR-1 (členi od 68.
do 72. in 169. člen) Konvencija MOD
177 o delu na domu iz leta 1996, ki v
Sloveniji še ni ratificirana, Priporočilo
št. 184 o delu na domu, Kolektivna pogodba posamezne dejavnosti, ki zavezuje delodajalca, pravilnik delodajalca
in pogodba o zaposlitvi o delu na domu
oziroma pogodba o zaposlitvi, ki dopušča občasno in začasno opravljanje dela
na domu. Pri organiziranju opravljanja
dela na domu moramo spoštovati tudi
druge zakone, ki se nanašajo na področje urejanja delovnih razmerij.
Najprej naj pojasnim, da ZDR-1 obravnava le delo na domu, ki se na podlagi
pogodbe o zaposlitvi opravlja redno in
trajno. Ne obravnava oblike opravljanja
dela na domu, ki ga delavec v dogovoru z delodajalcem opravlja občasno in
začasno, ki je v praksi pogostejša oblika
opravljanja dela izven poslovnih prostorov delodajalca. Za ustrezno pravno
ureditev občasnega in začasnega opravljanja dela na domu je tako treba določbe ZDR-1 razlagati smiselno.
Ker v primeru občasnega in začasnega opravljanja dela na domu ne gre za
način opravljanja dela na domu, kot ga
predvideva ZDR-1, zanj ni treba skle-

pati pogodbe o zaposlitvi za opravljanje
dela na domu. Dovolj je, da je v pogodbi
o zaposlitvi izrecno navedena možnost,
da se delo na določenem delovnem mestu lahko opravlja tudi izven poslovnih
prostorov delodajalca (če pogodba o
zaposlitvi tega ne predvideva, zadostuje
sklenitev aneksa k pogodbi).1
Da bo v celoti urejen pravni vidik začasnega in občasnega opravljanja dela na
domu, je poleg določitve te možnosti
v pogodbi o zaposlitvi ali aneksu treba
določiti vsaj še:
• katera so tista delovna mesta, ki jih je
sploh mogoče opravljati na domu;
• kako bo urejen vidik delovnega časa;
• kako se bo delavcu zagotovilo varnost in zdravje pri delu;
• kdo bo zagotovil delovna sredstva in
kakšno bo nadomestilo ter
• kako se bo zagotovilo ustrezno varovanje poslovnih skrivnosti delodajalca.
Delodajalcem se svetuje, da poskrbijo
za pravno podlago opravljanja občasnega in začasnega dela na domu z določitvijo te možnosti v pogodbi o zaposlitvi,
nadalje pa navedene vsebine vnesejo in
podrobno razdelajo v pravilniku podjetja. Priporoča se, da delodajalec v pravilniku določi tudi način, s katerim bo
odobril opravljanje dela na domu.

Katera so tista delovna
mesta, ki jih je sploh mogoče
opravljati na domu?
Po določbah ZDR-1 lahko delavec na
domu opravlja le tisto delo, ki sodi v de1

Mnenje avtorice prispevka.

javnost delodajalca, oziroma delo, ki je
potrebno za opravljanje dejavnosti delodajalca. Na domu se ne more opravljati dela, ki je škodljivo ali lahko postane
škodljivo, ki je nevarno ali lahko takšno
postane, ter vseh ostalih del, ki jih prepoveduje poseben zakon ali drug predpis. Opravljanje dela na domu mora biti
omogočeno vsem delavcem pod enakimi objektivnimi pogoji.

Kaj moramo vedeti pri
organizaciji delovnega časa?
Delavec in delodajalec lahko dosežeta
medsebojni dogovor glede razporeditve
delovnega časa, nočnega dela, odmora,
dnevnega in tedenskega počitka, lahko pa si delavec razporeja delovni čas
samostojno, če upošteva pogoj, da sta
zagotovljena varnost in zdravje pri delu.
Takšna svoboda delavcev pri samostojnem razporejanju delovnega časa
prinaša številne prednosti, med drugim povečuje produktivnost in osebno
zadovoljstvo. Ob tem se delodajalcem
priporoča periodična kontrola opravljenega dela delavca (npr. tedensko oddajanje poročil o opravljenem delu, redni
kolegiji, kontrola nad izpolnjevanjem
rokov in delovnih nalog …).
Tudi ko organiziramo opravljanje dela
izven poslovnih prostorov delodajalca,
ne smemo pozabiti na vodenje evidence
o izrabi delovnega časa, kot to zahteva
Zakon o evidencah na področju dela in
socialne varnosti (ZEPDSV). Delavec
mora dnevno voditi evidenco delovnega časa in jo redno posredovati delodajalcu. Lahko pa delavec delodajalcu
sporoča podatke o dejansko opravljenih
urah le, če so te drugačne od pogodbeno
dogovorjenega delovnega časa. Delodajalec na ta način (vsaj delno) nadzoruje,
da je obseg dela, ki ga delavec opravlja,
skladen s pogodbo o zaposlitvi, in da so
zagotovljeni pogoji za varno in zdravo
delo. Opustitev obveznosti delodajalca
v zvezi z vodenjem evidence o izrabi delovnega časa se kaznuje z globo.
Pomembno je spoštovati tudi t. i. pravico do odklopa, ki delavcu zagotavlja,
da se ne le pri opravljanju dela na domu,
ampak tudi sicer odklopi od elektronskih in tehnoloških medijev ter poskrbi
za svoj počitek. S spoštovanjem pravice
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Kako izpolnjevati obveznosti
glede varnosti in zdravja pri
delu ter obenem spoštovati
delavčevo pravico do
zasebnosti?
ZDR-1 delodajalca zavezuje k zagotavljanju varnih in zdravih pogojev za
opravljanje dela na domu. Podrobnejše
obveznosti delodajalca so določene v
Zakonu o varnosti in zdravju pri delu
(ZVZD-1), ki v zvezi z delom na domu
ne predvideva nobenih izjem, ne glede
na njegove specifike. Glede na navedeno mora delodajalec zagotoviti pregled
prostorov, kjer se bo opravljalo delo. To
stori s pomočjo pooblaščene osebe za
varstvo pri delu, ki z ogledom prostorov
ugotovi, ali delovno okolje izpolnjuje pogoje varnosti in zdravja pri delu.
Ogled se opravi z delavčevim dovoljenjem. Praktično je, da se delodajalec in
delavec v pogodbi o zaposlitvi dogovorita za možnost periodičnega vstopa v
domače prostore delavca zaradi tekočega nadzora nad ustreznostjo delovnega
okolja. V primeru neustreznih delovnih pogojev v prostorih, v katerih se bo
opravljalo delo na domu, delodajalec ne
sme odobriti opravljanja dela.
Priporočljivo je tudi, da se v pogodbi o
zaposlitvi določi obveznost delavca, da
delodajalca takoj obvesti o nezgodi pri
delu, zaradi katere je nezmožen za delo
več kot tri delovne dni in o nevarnem
pojavu v prostorih, v katerih opravlja
delo. Delodajalec mora namreč o tem
takoj obvestiti Inšpektorat za delo. Za
nadzor delovnega okolja bo inšpektor
za vstop v prostore, v katerih delavec
opravlja delo na domu, potreboval sodno odločbo (zaradi ustavne pravice do
varovanja zasebnosti in nedotakljivosti
stanovanja).

(npr. računalnik, telefon, tiskalnik,
miza, stol, prostor, elektrika, pisarniški
material) ter kakšna bo višina nadomestila za uporabo lastnih sredstev delavca. Za delovna sredstva, ki jih zagotavlja
delavec, ZDR-1 zavezuje delodajalca k
plačilu nadomestila za uporabo lastnih
sredstev delavca, za delovna sredstva, ki
jih zagotovi delodajalec, pa delavec ni
upravičen do nadomestila.
Na podlagi Zakona o dohodnini (ZDoh2) se nadomestilo za uporabo lastnih
sredstev pri delu na domu ne všteva v
davčno osnovo pod pogojem, da je podlaga za plačilo nadomestila določena s
posebnimi predpisi ali v kolektivni pogodbi oziroma notranjem aktu delodajalca, da gre za sredstva, ki so značilna,
nujna in običajna za opravljanje določenega dela, in je delodajalec določil navedeno nadomestilo na podlagi izračuna
realnih stroškov in zato le-ta predstavlja
utemeljen in razumen znesek – do višine 5 % mesečne plače delojemalca, vendar ne več kot do višine 5 % povprečne
mesečne plače zaposlenih v Sloveniji.

Kako zagotoviti skrb za
varovanje poslovne tajnosti
delodajalca?
ZDR-1 določa pravila glede varovanja
delodajalčevih poslovnih skrivnosti, in
sicer tako, da delavcu prepoveduje izkoriščati poslovne skrivnosti za osebno
uporabo ali jih izdati tretji osebi. Delavec je odgovoren za kršitev, če je vedel
ali bi moral vedeti za podatke, ki imajo
značaj poslovne skrivnosti delodajalca.
Zaradi navedenega mora delodajalec
tudi za opravljanje dela na domu sprejeti vse ukrepe, ki bodo delavcu omogočali ustrezno varovanje poslovne skrivnosti in drugih občutljivih podatkov. Taki
ukrepi so omogočanje varne povezave
do informacijskega sistema delodajalca,
dostop v omrežje delodajalca le s službenim računalnikom ali posebno dostopno kodo ipd.

Kako je z zagotavljanjem
delovnih sredstev za
opravljanje dela na domu?

Enostranska odreditev dela
na domu s strani delodajalca
v izrednih razmerah

Delavec in delodajalec se morata dogovoriti tudi, kdo bo zagotavljal delovna
sredstva za opravljanje dela na domu

ZDR-1 v 169. členu ureja spremembo dela ali kraja opravljanja dela zaradi
naravnih ali drugih nesreč. Glede opre-
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delitve pojmov, kaj so naravne in druge
nesreče, je treba upoštevati predpise s
področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (npr. potres, poplava,
zemeljski in snežni plaz, pojav nalezljive
človeške, živalske ali rastlinske bolezni
in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile).2
V primeru naravnih ali drugih nesreč,
ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi
ali premoženje delodajalca, se lahko vrsta ali kraj opravljanja dela, določenega
s pogodbo o zaposlitvi, spremenita tudi
brez soglasja delavca. To lahko delodajalec odredi z odredbo, vendar le začasno, dokler trajajo take okoliščine in je
sprememba nujna in potrebna. Tudi v
takšnih primerih je po ZVZD-1 delodajalec dolžan zagotavljati varne in zdrave
razmere za delo ne glede na delo in kraj,
kjer delavec delo opravlja.
Delodajalec je dolžan o vsakem nameravanem organiziranju dela na domu
(tudi v primeru enostranske odreditve
dela na domu zaradi izrednih okoliščin)
še pred začetkom dela oziroma takoj, ko
je to mogoče, obvestiti Inšpektorat RS
za delo. Opustitev te obveznosti se kaznuje z globo. Obvešča se lahko tudi po
elektronski pošti na naslovu gp.irsd@
gov.si.
Prispevek obravnava zgolj pravni vidik
ureditve opravljanja dela na domu, ki
mora biti v celoti zagotovljen, da lahko
pravilno organiziramo opravljanje dela
na domu. Vendar pa ne smemo pozabiti,
da za uspešno opravljanje dela na domu
to ni dovolj. Priporoča se, da se zaposlenim omogoča redna izobraževanja in
usposabljanja za uporabo IKT-tehnologij ter se jim tako približa in olajša uporabo tehnologije.
Če imate dodatna vprašanja ali potrebujete pomoč pri praktični uporabi določb
zakonodaje, ki ureja opravljanje dela na
domu, pišite na e-naslov info@svetovanje-fajdiga.com.
Tjaša Fajdiga, mag. prava
2
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami (ZVNDN)
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do odklopa zagotavljamo izpolnjevanje
zahtev zdravja in varstva pri delu ter povečamo spočitost in posledično dobro
produktivnost delavca.
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ANTONA ŠKRLJA
(26. 1. 1961 – 10. 1. 2021)
IZ KNEŽAKA

ODMEVI IZ NAŠIH KRAJEV

Prazniki so komaj minili, ko je na drugo januarsko nedeljo
po vasi bliskovito zaokrožila vest, da nas je iznenada in mnogo prezgodaj za vedno zapustil Anton Škrlj – Tone Učarjov.
Nikakor nismo mogli verjeti tej kruti resnici. Dočakal ni niti
bližajočih se 60 let.
Za Tonetom ne žaluje le njegova družina (žena, hčeri in sin
z družinami, sestra in drugo sorodstvo), temveč cela vas in
številni prijatelji ter znanci, ki jih je imel vsepovsod.
Prijatelji, ki smo ga poznali, ga bomo ohranili v spominu
kot dobrega človeka, na katerega si se lahko zanesel, kot
dobrega motivatorja, vedno pripravljenega na akcijo. Brez
njegovih pobud, prizadevanj in angažiranja bi bilo danes v
naših krajih vse drugače. Bil je »zakoreninjen Knežan«, kot
je sam rad rekel in to tudi izkazoval s svojimi deli.
Njegova velika ljubezen je bila glasba. Že od mladih let je živel z njo in ustvarjal kot kitarist v številnih ansamblih. Z an-
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samblom Pod lipo z domicilom v Knežaku je ponesel v svet
tudi ime naše vasi. Nazadnje je stopil na samostojno pot in
je, kot kantavtor, še vedno najraje opeval domače kraje. V
samozaložbi je izdal zgoščenko z naslovom Tam blizu Kalca,
za katero je priredil tudi nekaj Vilharjevih pesmi. Posnel in
objavil je tudi kar nekaj videospotov. Kitara ga je spremljala
povsod in skoraj ni bilo prireditve ali druženja brez njegovih iskrivih domislic, glasbe in petja.
Vedno je težil k spremembam za boljše in pestrejše življenje na vasi in bil iniciator številnih aktivnosti. Bil je zaslužen
za ponovno oživitev dela Krajevne skupnosti Knežak v 90.
letih in v nekaj mandatih, ko je bil član Sveta KS, smo uresničili kar nekaj velikih in zahtevnih projektov. Veliko truda
in prizadevanj je vložil za delovanje enote Glasbene šole v
Knežaku, tako da je cela generacija šolske mladine lahko naredila prve korake v glasbeno vzgojo bližje domu. Bil je med
ustanovnimi člani društva Piškotek Knežak in ves čas delovanja tudi vodja sekcije za kulturo. Brez njega ne bi izvedli
prepoznavne večletne prireditve Knežak v pesmi, številnih
koncertov, niti obnovili Shoda v Knežaku.
Svojo ljubezen do glasbe je še najbolj »požegnal« z ustanovitvijo MePZ Tabor Kalc 1869 leta 1994. Zbor, v katerem je
pel in bil njegov prvi predsednik kar nekaj let, je ob pesmi
in druženju združeval več kot 40 mladih iz Knežaka in okoliških krajev. Vseskozi je bil vtkan v delo zbora in se tudi kot
častni član sedanjega društva KŠTD Tabor Kalc 1869 vedno
rad družil z mladimi, se veselil priznanj in uspehov zbora ter
mlade vedno spodbujal k aktivnemu delu.
Tone je bil tudi soustanovitelj in aktiven član balinarskega
kluba Beu kam‘n ter organiziral ligaške nastope, številne turnirje in prijateljska srečanja balinarjev. Kot član Literarnega
društva Ilirska Bistrica je pogosto sodeloval na prireditvah
in svoja dela objavljal v društvenem glasilu Stopinje. Zelo se
je zanimal za zgodovino domačega kraja in ljudi ter objavil
kar nekaj prispevkov, zgodb in fotografij v raznih revijah in
na spletu.
Vseskozi je bil poln novih idej in načrtov, od katerih bodo
žal mnogi ostali neuresničeni. Za njim bo ostala velika praznina. Usoda je namreč hotela drugače in na zimsko nedeljsko jutro nas je zapustil. Odšel je tiho, brez slovesa, kot v
svojem novem, žal zadnjem, videospotu Božična Vigilija. Za
seboj je pustil veliko rezultatov svojega dela na družbenem,
družabnem in glasbenem področju, po katerih se ga bomo
lahko še dolgo spominjali in bodo njegov največji spomenik.
Običajno ob zadnjem slovesu rečemo: »Naj počiva v miru
in naj mu bo lahka domača zemlja.« Tokrat lahko dodamo:
»Tone, uživaj kamor si šel, dokončaj svoje neizpete »projekte«
in razveseljuj novo družbo s svojimi pesmimi.«
V lepem spominu boš ostal vedno tudi med nami in z
nami.
Vojko Mihelj
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Dragi in Javorju ter opravili nekaj testnih izkopov. Svoja dognanja in raziskave je redno objavljal – v časopisu
Snežnik, Kočanskemu vestniku, pozneje v Bistriških odmevih in v časopisu
našega društva Numizmatični list.

(19. 2. 1919 – 6. 1. 2021)
Tiho je odšel naš prijatelj, mentor, častni član »Primorskega numizmatičnega društva« in častni občan Ilirske Bistrice, g. Franc Poklar.
Bil je eden od pobudnikov in snovalcev društva daljnega leta 1973 in
bil vsa leta eden vidnejših članov numizmatične sekcije. V društvu se mu
želimo na ta način zahvaliti za njegov
velik doprinos k raziskovanju prazgodovine našega kraja in posledično
uveljavljanju in širjenju numizmatike
pri nas. Njegova zbirateljska strast je
z raziskovanjem zgodovinskih ostankov bistriške okolice kmalu prerasla
golo zbirateljsko žilico in dala numizmatični vrednosti njegovih eksponatov novo pomembno zgodovinsko
težo. S svojimi raziskovanji je nadgradil skoraj pozabljeno pionirsko
delo Josipa Nadoslava Potepana in s
svojimi arheološkimi spoznanji o naših gradiščih dopolnil prenekaterega
profesionalnega arheologa preteklega
časa. Ves čas je stroko in domačo javnost opozarjal na neustrezen odnos
do pretekle zgodovine naših krajev.

Bil je največji poznavalec antike in numizmatike rimskega obdobja v naših
krajih. Njegovo delo je ves čas spremljala arheološka stroka, ki mu je leta
2008 za raziskovalno delo na področju
arheologije kot prvemu amaterskemu
raziskovalcu podelila spominsko plaketo. Svoje bogato znanje je redno razdajal
otrokom v osnovnih šolah in jim širil
obzorja o zgodovini naših prednikov.
Otroke in tudi nas, člane društva, je
vodil na oglede gradišč od Podgore, Javorja na Dolnjem Zemonu, Drage nad
Trnovim, Stražice, Ahaca in druge. Vedno smo zavzeto prisluhnili g. Franetu,
saj je bil prava zakladnica znanja o zgodovini naše preteklosti. Ne nazadnje se
danes že kažejo sadovi njegovih raziskav
na gradiščih, saj je uspel pri arheološki
stroki ponovno vzbuditi zanimanje za
naše kraje. V zadnjih letih so namreč
opravili več radarskih skeniranj terena
naših gradišč v Knežaku, Šembijah, na

Franc Poklar med šolarji na zemonskem gradišču, Javorje 1998
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V društvu smo mu hvaležni za vsak
nasvet, strokovno razlago in spodbudo pri zbirateljstvu. V zadnjih letih ni
več mogel na svoja tako ljuba gradišča.
To je zelo pogrešal. Ob obiskih je, seveda, beseda takoj nanesla na zbirateljstvo in arheologijo, tema, o kateri
smo se lahko ure pogovarjali. Pogrešali bomo pogovore z njim …
V svoji skromnosti se v preteklosti ni
želel izpostavljati, zato smo hvaležni,
da je bil del nas, in da smo bili mi deležni njegovega obširnega znanja, ki
ga predajamo naprej. Veseli smo, da
je uspel spodbuditi mlade rodove, ki
bodo nadaljevali njegovo delo. Pogrešali bomo naša srečanja in dolge pogovore z njim o zgodovini naših krajev.
Na žalost se zaradi karantene nismo
mogli posloviti, kot bi si zaslužil in kot
bi si mi vsi v društvu želeli. Ko bo to
mogoče, se spet srečamo na pograjskem pokopališču.
Naj mu bo lahka slovenska zemlja.
Vili Gombač, predsednik
Primorskega numizmatičnega društva

Leta 2008 prejemnik plakete Arheološkega kabineta Slovenije
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FRANCA POKLARJA
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JAKOB ČESNIK,
DRŽAVNI PRVAK
V sredo, 30. septembra 2020, je bilo v Tacnu pri Ljubljani državno kolesarsko prvenstvo v vožnji na čas.
Tekmovali so tako fantje kot dekleta v kategorijah
glede na starost in glede na to, ali so tekmovalci licencirani ali ne oz. po domače povedano, glede na
tiste, ki kolesarstvo trenirajo v organiziranih klubih,
in tiste, ki se s kolesarstvom ukvarjajo samo v prostem
času.

Jakob se je izkazal že na rekreativnem
vzponu na Sviščake, ki ga je v sodelovanju s TIC Ilirska Bistrica organizirala
kolesarska sekcija KK Plama-pur. Kot
vsestranski športnik trenira tudi atletiko v Atletskem klubu Pivka, veliko
prostega časa pa preživi na »enduro«
kolesu na gozdnih poteh po domačem
Baču. Šola ga je spoznala za perspektivnega športnika, ki je sposoben nastopiti tudi na državnem kolesarskem tekmovanju, zato mu je s podporo staršev

omogočila udeležbo na
tekmovanju.
Tekmovanje je potekalo v vožnji
na čas (kronometer). Jakob, ki obiskuje
9. razred OŠ Toneta Tomšiča Knežak,
je nastopil v najstarejši skupini nelicenciranih kolesarjev. Tekmovali so na
razdalji 1600 m, kar je za progo v Tacnu
pomenilo štiri kroge razgibane proge.
Jakob je vožnjo opravil zelo dobro. Z
rezultatom 2:08:88 je v svoji kategoriji

postavil najboljši čas, hkrati pa sedmi
čas dneva v primerjavi z licenciranimi
kolesarji, kar je odlično. S tem dosežkom je postal državni prvak v kategoriji
dečki 2006–2007 med nelicenciranimi
kolesarji.
OŠ Toneta Tomšiča Knežak

ODMEVI IZ NAŠIH KRAJEV

SKRITI ZNAK ZA NASILJE V DRUŽINI
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Z uporabo tega mednarodnega znaka
lahko žrtev brez uporabe besed pokaže,
da je v situaciji, v kateri je izpostavljena
nasilju ali grožnjam, in potrebuje nekoga,
ki bi zanjo poklical pomoč.
Ta gib roke je alternativa klicu na pomoč
in pomeni signal za policijo, družinske
člane, prijatelje, da oseba na drugi strani
potrebuje pomoč.

Kaj naj storim, ko mi oseba
pokaže ta znak?
Osebi umirjeno in predvsem neverbalno (ne pišite sporočil, ne govorite o tem,
nadaljujte z nevtralno temo in ne spreminjajte tona glasu) pokažite, da ste znak
razumeli in pokličite pomoč na številko
policije 113.
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PUSTNI KOLAŽ

Foto: Jan Lever
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OBNOVA GOZDA S SADNJO SADIK
GOZDNEGA DREVJA

ODMEVI IZ NAŠIH KRAJEV

Obnova gozda s sajenjem sadik gozdnega drevja je izjemen ukrep pri gospodarjenju z gozdovi, za katerega se največkrat odločimo zaradi poškodb gozdov na večjih površinah. Razlogi za sadnjo so predvsem motnje pri naravni
obnovi gozda, odsotnost možnosti za naravno nasemenitev gozdnega drevja,
nevarnost razvoja erozijskih procesov na odprtih gozdnih površinah ali želja
po spremembi obstoječe, rastišču neustrezne, sestave gozda.
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Sadnjo načrtujemo gozdarji Zavoda za
gozdove Slovenije (ZGS) v gozdnogospodarskem načrtu območne enote in
gozdnogospodarske enote za obdobje
desetih let, detajlno v vašem gozdu pa v
gozdnogojitvenem načrtu – pri izdelavi
le-tega lahko sodelujejo lastniki gozdov,
poleg ostalih gozdnogojitvenih del pa
so načrtovani tudi ukrepi obnove gozda.
Obnovo gozda lahko izvajamo s pomočjo narave po močnem semenenju
posameznih drevesnih vrst v gozdu z
naravno obnovo. Če ta ni uspešna ali
pa je zastopanost drevesnih vrst osiromašena, pomagamo zagotoviti pestrost
drevesne sestave z ukrepi umetne obnove. Sadnjo sadik izvajamo skupinsko na
pripravljeni površini, z izpopolnitvijo
posameznih vrzeli med naravnim pomladkom ali podsadnjo sadik pod delnim zastorom odraslega sestoja.
Sadnjo izvajamo v spomladanskem in
jesenskem času. Sadike pridobivajo in
negujejo za potrebe ZGS v drevesnicah.
Drevesnice so dobavitelji po gozdnogospodarskih načrtih rastišču ustreznih
sadik. Uspeh sadnje je odvisen od kakovosti sadik, časovno primerne priprave
sadik za odpremo v drevesnicah in skrb-

nega ravnanja s sadikami pri prevozu iz
drevesnice v gozd in pri sadnji.
Sadike med transportom ne smejo biti
izpostavljene vetru ali soncu, ker osušitev korenin negativno vpliva na nadaljnjo rast sadik. Tanke korenine ali
koreninski laski imajo zelo pomembno
vlogo pri črpanju vlage in hranilnih
snovi, zato je zaradi osušitve motena
dobava hranilnih snovi, moten pa je
tudi pretok drevesnih sokov po mladi
rastlini. Taka sadika fiziološko opeša in
je zelo podvržena najrazličnejšim boleznim, še posebno pa raznim glivam,
ki lahko onemogočijo nadaljnjo rast
sadike. Presaditev sadike iz drevesnice v gozdni prostor povzroči presaditveni šok. To je čas, ko se v drevesnici
vzgojena razvajena sadika prilagaja na
naravne, surovejše rastiščne pogoje v
gozdnem prostoru. Šok lahko traja več
let, šele, ko ga premaga, prične sadika
nemoteno rasti in se razvijati s polno
močjo.
Pri sadikah je pomembno, da so med
prevozom zaščitene pred izsušitvijo.
Če prikolica nima ponjave, morajo biti
sadike transportirane v vrečah ali zaščitene s primernim pokrivalom. Previdni

moramo biti pri nakladanju in razkladanju sadik, da jih ne poškodujemo, še
posebno pazimo na listne popke.
Po končanem prevozu sadik v gozd je
treba sadike takoj zakopati na primerno
mesto čim bližje prostoru, kjer bomo
izvajali sadnjo. Večkratno prestavljanje
je zelo škodljivo za sadike. Na terenu za
sadnjo pripravljene oz. zakopane sadike ne smejo biti izpostavljene soncu.
Pred pripeko jih lahko zaščitimo tako,
da jih pokrijemo z vejami. Sadik ne
smemo skladiščiti v jarkih s stoječo ali
tekočo vodo ali v z vodo napolnjenih
sodih. Pri namakanju sadik v vodi pride do spiranja koreninskih laskov, ki so
obloženi s finimi kristalnimi delci. Ti
so zelo pomembni za rast in mikorizo –
medsebojno sožitje pri prehranjevanju
med rastlino in glivo. Sadike v gozdu
ne smemo pokriti s polivinilno folijo,
saj se pod njo v sončnem dnevu močno segreje zrak, kar povzroča venenje
popkov.
Priporočljivo je, da pred sadnjo sadike
namakamo v posebej pripravljeno brozgo – mešanico vode in zemlje. Z zemljo
obdane korenine bodo lažje prenesle
presaditveni šok zaradi suše, zato na
ZGS uvajamo sadnjo kontejnerskih sadik. Sadike moramo med sadnjo prenašati v sadilnih vrečah ali kakšnih drugih
primernih prenosnih sredstvih.
Uspeh sadnje bo zagotovljen ob upoštevanju nasvetov in navodil vašega revirnega gozdarja za pravilno izvedbo
sadnje, predvsem pa od vaše takojšnje
in kvalitetno izvedene sadnje.
Zavod za gozdove Slovenije, OE Sežana
Foto: arhiv ZGS

Kontejnerske sadike (vzgoja in transport sadik
poteka v posodah oz. kontejnerjih; v primerjavi s
sadikami klasične vzgoje omogočajo večjo uspešnost obnove.
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VZPON ZLATEGA ŠAKALA

Škode, ki jih povzroči šakal

z urinom in iztrebki ter značilnim oglašanjem. Ob srečanju z
drugimi šakali lahko šakal napade, se odmakne ali približa na
prijateljski način.
Porast šakala v Sloveniji zaenkrat še ne povzroča velikih težav
v kmetijstvu, drugače je pri upravljanju z divjadjo. Po mnenju
članov lovskih družin (upravljavk lovišč) bi bilo treba dosledneje nadzorovati porast oz. številčnost populacije šakalov.
Treba je preprečiti njihovo tako številčno kot prostorsko širjenje, saj na območju krasa delež srnjadi izredno hitro pada. Še
leta 2010 je odvzem srnjadi v Primorskem LUO znašal 2539
živali, leta 2020 pa le še 1509. Upad številčnosti srnjadi je več
kot 40 %.
Odstrel šakala se načrtuje z lovsko-upravljavskimi načrti. Odkar je dobil status lovne vrste je bilo na območju Slovenije
uplenjenih 55 šakalov, od tega 49 z odstrelom in 6 izgub. V
letu 2021 se bo izdelal nov Dolgoročni lovsko upravljavski načrt, ki bo moral upoštevati vpliv šakala.
Zakonodaja predvideva, da lahko lastnik v primeru škode
zahteva odškodnino. Ker je sedaj šakal uvrščen med divjad, je
za škodo odgovoren upravljalec lovišča – lovska družina. Vendar je tu prišlo do zakonske izjeme, ko prva tri leta po uvrstitvi šakala med divjad za škodo odgovarja Republika Slovenija.
Škodo ocenjuje Zavod za gozdove Slovenije. Po letu 2023 bo
škoda v odgovornosti lovcev.
Večja vrstna pestrost živalskih in rastlinskih vrst daje večjo
vrednost gozdu v smislu zagotavljanja ekoloških funkcij gozda. Šakal je v Slovenijo prišel po naravni poti – sam. Nihče ga
ni pripeljal ali naselil, zato ga ne moremo opredeljevati kot neavtohtono vrsto. Nanj se bomo, hočeš nočeš, morali navaditi
in z njim sobivati.
Utemeljenih dokazov, da je šakal za človeka nevaren, ni. V
okolju lahko povzroča tudi konflikte, predvsem v interakciji z
rejci drobnice. Nasprotno pa s svojo prisotnostjo v območjih
z večjim deležem obdelovalnih površin, kot so njive, sadovnjaki in vinogradi, pomembno zmanjšuje delež glodalcev in
manjših vrst sesalcev, zato s svojo ekološko vlogo zagotovo
upravičuje svojo prisotnost pri nas.

Šakal (Foto: Miha Krofel)
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Na Primorskem se število opažanj zlatega šakala (Canis aureus) v zadnjih letih izjemno povečuje. Srednje velikemu predstavniku zveri kot nalašč ustrezajo razdrobljeni kraški gozdovi,
kjer si lahko svoj teritorij v bližini naselij brezskrbno povečuje.
Lovci vse pogosteje opozarjajo, da je zlati šakal krivec, da je
srnjadi vse manj.
Izvira iz severne in vzhodne Afrike ter južnih predelov Evrazije. Je teritorialna in socialna vrsta, ki je danes v Sloveniji stalno prisotna. Prišla je po naravni poti, zato se je ne obravnava
kot neavtohtono vrsto. Uredba o divjadi in lovnih dobah jo je
opredelila kot lovno vrsto divjadi – Ur. l. RS, št. 81/14. Lov
nanjo se je pričel 1. julija 2020. Spada med zveri iz družine
psov. Velik je kot srednje veliki psi, opisno pa nekako med lisico in volkom. Povprečna telesna masa odraslega šakala je od
10 do 13 kilogramov pri samicah, pri samcih pa tudi do 15
kilogramov ali več. Barva kožuha je lahko peščena, rdečkasta,
zlato-rjava ali srebrna. Od drugih zveri ga ločimo po zraščenosti prednjih blazinic.
Šakal se prehranjuje predvsem z glodavci, malimi sesalci, nevretenčarji, dvoživkami, drobnico, mrhovino, s sadeži in semeni. Od lovne divjadi pleni tudi srno in manjše divje prašiče,
osredotoči pa se predvsem na bolne in mlade osebke. Hrano
išče posamično, občasno v skupinah. S svojim načinom prehranjevanja opravlja koristno poslanstvo, saj pleni škodljivce
na poljedelskih površinah. Živijo v tropu (družinska skupnost), ki ga vodita dominanten samec in samica (oče – mati)
skupaj z mladiči. Samica lahko skoti od 2 do 10 mladičev, ki
po 14 tednih že lahko lovijo hrano s starši.
Šakali so aktivni v nočnem času, a to je predvsem odvisno od
prisotnosti človeka. Ustreza jim mozaično okolje v nižinah z
veliko mero goste vegetacije, kjer se v dnevnem času lažje skrijejo. Iz raziskave na Primorskem je bilo ugotovljeno, da je na
območju prisotnih vsaj 13 teritorialnih skupin šakalov, večina
se jih nahaja na kraškem območju. Svoje ozemlje označujejo

Avguštin Leskovec, ZGS, OE Sežana
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OBVEŠČANJE UPORABNIKOV PITNE VODE NA
VODOVODNIH SISTEMIH ILIRSKA BISTRICA, KNEŽAK
IN PODSTENJŠEK V LETU 2021
Skladno z določbami Pravilnika o pitni
vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06,
92/06, 25/09, 74/15, 51/17, v nadaljevanju Pravilnik) in z vsebino strokovnih
priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, vas obveščamo o načinih in
rokih obveščanja uporabnikov na vodovodnih sistemih Ilirska Bistrica, Knežak
in Podstenjšek v posameznih primerih
glede na zahteve Pravilnika v letu 2021.
V primeru načrtovanih vzdrževalnih
del bo Javno podjetje Komunala Ilirska
Bistrica, d. o. o., uporabnike pitne vode
o predvidenem trajanju prekinitve ali

Javno podjetje Komunala
Ilirska Bistrica, d. o. o.

Časovna opredelitev

Način obveščanja

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

Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v sedmih dneh.

– Pisno obvestilo v poštni nabiralnik,
– obvestilo na oglasni deski (večstanovanjska stavba),
– e-obveščanje1 (elektronska pošta).

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

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

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

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

Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v enem dnevu.*

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

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

Na dan pridobitve dovoljenja, a najkasneje v sedmih dneh.2

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

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

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

– Spletna stran JP Komunala Il. Bistrica, d. o. o.,
– spletna stran Občine Ilirska Bistrica,
– aplikacija http://www.npv.si/,
– občinsko glasilo.

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

VARSTVO OKOLJA

Celoten načrt obveščanja uporabnikov
pitne vode na vodovodnih sistemih Ilirska Bistrica, Knežak in Podstenjšek je
objavljen na spletni strani Javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o. –
www.kp-ilb.si.
Za prejemanje aktualnih elektronskih
obvestil podjetja JP Komunala Ilirska
Bistrica, d. o. o., vam priporočamo, da se
na naši spletni strani prijavite v sistem e-obveščanja po elektronski pošti na naši
spletni strani www.kp-ilb.si.

Vzrok obveščanja

21. člen Pravilnika o pitni vodi: omejitve
ali prepoved uporabe pitne vode.
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omejitve oskrbe pitne vode obvestilo
en dan pred predvideno prekinitvijo
na Radiu 94, spletni strani JP Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o., Regijskem
centru za obveščanje in preko e-obveščanja.
V primeru nenačrtovanih vzdrževalnih
del bo Javno podjetje Komunala Ilirska
Bistrica, d. o. o., uporabnike pitne vode
o predvidenem trajanju prekinitve ali
omejitve oskrbe pitne vode obvestilo
takoj na Radiu 94, spletni strani JP Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o., in Regijskem centru za obveščanje.

Uporabnike, ki se želijo vključiti v sistem obveščanja, prosimo, da se na spletni strani www.kp-ilb.si prijavijo e-novice.

1

Če se ukrep omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode izvaja več kot dva tedna, bo dnevno radijsko obveščanje po dveh tednih nadomeščeno s tedenskim
obveščanjem. Uporabniki bodo obveščeni tudi o prenehanju omejitev ali prepovedi uporabe pitne vode, izvajanja ukrepov oz. dovoljenem odstopanju.
2
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POROČILO O ZDRAVSTVENI
USTREZNOSTI PITNE VODE
NA LOKALNIH VODOVODNIH
SISTEMIH V OBČINI ILIRSKA
BISTRICA ZA LETO 2020
no), zato smo v novembru vzorčenje
ponovili in ugotovili, da je pitna voda
neoporečna.

•
Za vodovodni sistem
Jablanica je bila pri odvzetem
vzorcu v oktobru ugotovljena
neskladnost indikatorskih parametrov (prekuhavanje ni bilo potreb-

V okviru državnega monitoringa sta bila
na vsakem vodovodnem sistemu odvzeta dva vzorca (februarja in novembra).
Obe vzorčenji sta pokazali neoporečnost pitne vode pri vodovodih Vrbovo,
Vrbica, Jablanica, Kuteževo, Trpčane in
Podgraje. Na lokalnem vodovodu Zabiče se je pokazalo neskladje pri številu
kolonij pri 22 °C in 37 °C.

m

ka

vil

šte

info@tib-storitve.si
www.tib-storitve.si

O B V E S T I L O !!!

TEHNIČNI PREGLEDI TRAKTORJEV in TRAKTORSKIH PRIKLOPNIKOV 2021
TIB STORITVE D.O.O OBVEŠČA VSE LASTNIKE TRAKTORJEV IN TRAKTORSKIH PRIKOLIC,
DA BOMO TEHNIČNE PREGLEDE NA TERENU IZVAJALI PO SLEDNJEM RAZPOREDU:

13.04.21
15.04.21
17.04.21
20.04.21
22.04.21
23.04.21

V okviru notranjega nadzora sta bila na
lokalnih vodovodnih sistemih Vrbovo,
Vrbica, Trpčane, Kuteževo in Podgraje
odvzeta dva vzorca, in sicer februarja in
oktobra. Vsi odvzeti vzorci pitne vode
so bili neoporečni.

24.04.21

Na lokalnih vodovodnih sistemih Zabiče in Jablanica so bili v okviru notranjega nadzora odvzeti trije vzorci pitne
vode.
• Za vodovodni sistem Zabiče je bilo
pri odvzetem vzorcu državnega monitoringa ugotovljeno povečano število kolonij pri 22 °C in 37 °C, zato je
bilo vzorčenje vode ponovljeno. Pri
ponovnem vzorčenju v novembru je
bila voda neoporečna.

15.05.21
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ra

od

06.05.21
08.05.21
11.05.21
13.05.21

GORNJA BITNJA

od 8.00 do 11.30

PRELOŽE

od 12.00 do 14.00

DOLNJI ZEMON

od 8.00 do 11.00

VELIKO BRDO

od 11.30 do 14.00

PREGARJE
BAČ
HRUŠICA- IGRIŠČE

od 08.00 do 14.00
od 08.00 do 14.00
od 8.00 do 14.00

TOMINJE – IGRIŠČE

od 8.00 do 11.00

HARIJE - IGRIŠČE

od 11.30 do 14.00

PODGRAD

od 8.00 do 12.00

STAROD

od 12.30 do 14.00

JELŠANE

od 08.00 do 13.00

KNEŽAK- IGRIŠČE

od 8.00 do 13.00

VRBOVO

od 8.00 do 13.00

KOSEZE

od 08.00 do 11.00

NOVOKRAČINE

od 11.30 do 14.00

KUTEŽEVO

od 8.00 do 14.00

STRANKE, KI NIMAJO VELJAVNEGA VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA ALI IZPITA USTREZNE KATEGORIJE ZA
TRAKTOR, MORAJO OBVEZNO S SEBOJ PRIPELJATI OSEBO Z USTREZNO VELJAVNO KATEGORIJO (F),
KATERO BOMO ZAVEDLI V PROMETNO DOVOLJENJE KOT UPORABNIKA. REGISTRACIJA DRUGAČE NI MOGOČA!
NA TERENU LAHKO IZVAJAMO PREGLEDE ZA NASLEDNJA VOZILA:
• TRAKTORJE, PRI KATERIH KONSTRUKCIJSKO DOLOČENA HITROST NE PRESEGA 40 KM/H
• TRAKTORSKE PRIKLOPNIKE DO 3.500 KG NAJVEČJE DOVOLJENE MASE
• OBVEZNA VARNOSTNA OPREMA TRAKTORJA JE: PRVA POMOČ, VARNOSTNI TRIKOTNIK (ZA OZNAČITEV VOZILA)
ZNAK ZA OMEJITEV HITROSTI IN KOLESNA ZAGOZDA.
• NA TRAKTORJU ZA IZVEDBO TEHNIČNEGA PREGLEDA NE SME BITI PRIKLOPLJENIH TRAKTORSKIH PRIKLJUČKOV.
HVALA ZA RAZUMEVANJE!

TIB STORITVE - TEHNIČNI PREGLEDI / INFO: 05 70 40 164

VARSTVO OKOLJA

V letu 2020 je bilo na območju občine
Ilirska Bistrica registriranih sedem lokalnih vodovodov. Z vodovodi upravljajo krajevne skupnosti, in sicer:
• KS Vrbovo upravlja z lokalnimi vodovodi Vrbovo, Vrbica in Jablanica;
• KS Kuteževo upravlja z lokalnimi vodovodi Kuteževo in Trpčane ter
• KS Zabiče upravlja z lokalnimi vodovodi Podgraje in Zabiče.

Matjaž Prosen
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11. 10. 2021 Dom starejših občanov Ilirska Bistrica praznuje častitljivih 30 let
delovanja. Ob pomembnem jubileju smo se odločili, da mu v Bistriških odmevih posvetimo posebno rubriko. Tokrat objavljamo pogovor z dvema bivšima
in aktualno direktorico DSO Ilirska Bistrica. Vabljeni k zanimivemu branju!

INTERVJU Z MARIJO ŠLENC ZVER

DOM STAREJŠIH OBČANOV ILIRSKA BISTRICA

Radi bi imeli svoj dom! A kaj, ko naša
občina za tako veliko investicijo ni imela
sredstev niti prave volje, da bi se tako velikega projekta lotila, pa še veliko drugih
projektov je bilo, ki so imeli prednost.
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Kdaj je dozorela misel o gradnji Doma
za starejše v Ilirski Bistrici?
Želja, da bi v Bistrici imeli svoj dom, je
bila v 80. letih izražena večkrat in to v
različnih sredinah. Še posebej pa smo
potrebo po domskem varstvu, pa tudi
drugih vrstah pomoči za starejše zaznavale delavke Centra za socialno delo Ilirska Bistrica, saj so se uporabniki na nas
obračali s prošnjami za ureditev nastanitve, pa tudi za plačilo ali doplačilo te storitve. Takrat smo imeli za našo občino
zakupljenih 57 mest v domovih v Izoli,
Kopru, Sežani, Postojni, Spodnji Idriji
in Dutovljah, kar je bilo za naše potrebe premalo (januarja 1986 smo imeli v
domovih v Sloveniji in na Hrvaškem 90
ljudi). Pa še nekaj je bilo pomembno –
takrat smo bili tretja občina po številu
starega prebivalstva v Sloveniji.

Misel je torej dozorela, ko se je za eno
srednjeročno obdobje od 1986 do 1990
spremenil način financiranja gradnje
domov pri Republiški skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Za to vest sem izvedela na srečanju socialnih delavcev v Izoli, posredovala pa
nam jo je gostja posveta ga. Vida Miloševič Arnold, ki je takrat na Komiteju
za zdravstveno in socialno varstvo SRS
med drugim skrbela za mrežo socialnih
zavodov v Sloveniji. Takoj sem videla
priložnost za našo občino! Komaj sem
pričakala ponedeljek (posvet je bil v
petek), da novico sporočim vsem, za
katere sem menila, da bi jih morala po
službeni dolžnosti zanimati. Poklicala
sem predsednika Občinskega komiteja
za družbene dejavnosti Marjana Blokarja, tajnico OSSS Heleno Čemažar, tajnika OSSV Ivana Šuštarja, tajnika OSPIZ
Alojza Steguja, Stanovanjsko skupnost
Ivana Popita, predsednika DU Jožeta
Bubniča … Bila sem razočarana, ker razen gospoda Bubniča niso delili mojega
navdušenja. Nekateri so me kar direktno zavrnili.
Kako je izgledalo udejanjenje ideje v
prakso?
Tajnik Skupnosti socialnih zavodov Slovenije me je opozoril, da moramo, če želimo biti uvrščeni v planske dokumente oz. program novogradenj pri SPIZ,

takoj sporočiti svojo namero o gradnji
doma.
Pismo o nameri, zgolj z osnovnimi podatki, sem tako ob podpori strokovne
službe Občinske skupnosti socialnega
skrbstva, Občinske skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
stanovanjske skupnosti in Društva upokojencev 29. januarja 1986 poslala Republiški skupnosti socialnega skrbstva,
Skladu za izgradnjo domov pri SPIZ in
Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.
Zavedala sem se svoje drznosti, a nisem
želela, da to priložnost zaradi neodzivnosti izgubimo.
V nadaljevanju je bila pri Občinski skupnosti socialnega varstva kot nosilec
investicije imenovana OSSS, kot vodja
investicije Ivan Šuštar in gradbeni odbor, ki je bil z nekaterimi člani še dvakrat dopolnjen od Izvršnega sveta. Tako
so naloge gradbenega odbora bolj ali
manj redno opravljali gospod Jože Bubnič kot predsednik, Jože Grilj, Bernard
Kavčič, Ivan Popit, Jože Rolih (zadnje
leto), Alojz Stegu, Karmen Šepec, Marija Šlenc Zver in Vanda Trebec. Že na
prvi seji so me zadolžili, da pripravim
strokovne podlage v skladu s stanjem
in potrebami starejšega prebivalstva v
občini, predpisi, smernicami in drugimi
dokumenti, ki so urejali to področje, da
bi služile za utemeljitve v procesu pridobivanja raznih dovoljenj oz. soglasij,
usmeritvah pri načrtovanju hiše … To
sem z vso skrbnostjo tudi naredila. Zelo
prav mi je prišla Analiza življenjskih razmer starostnikov v občini Ilirska Bistrica,
ki sem jo zaključila dve leti prej. Poleg
strokovne literature, proučitve predpisov sem se posvetovala z vodilnima
strokovnjakoma na tem področju v
Sloveniji, gospo Ido Hojnik Zupanc in
gospodom Dušanom Parazajdo, ter več
direktorji domov po Sloveniji.
Če v začetku ni bilo naklonjenosti gradnji, je po določenem času prišlo do uviBISTRIŠKI ODMEVI – JANUAR-MAREC 2021

Sprehod po mestu

da, da takšne priložnosti za našo občino
zlepa ne bo. Sklad za izgradnjo domov
pri SPIZ Slovenije je namreč v celoti
financiral izgradnjo in opremo doma,
delež občine pa je predstavljal zagotovitev sredstev za ureditev dokumentacije,
komunalno opremljeno zemljišče in zagonske stroške.
V proces so se vključile občinske strukture. Izvršni svet je za vodjo investicije z
mnogimi izkušnjami imenoval Marjana
Blokarja. Pri urejanju dokumentacije in
pridobivanju zemljišča mu je izdatno
pomagala Vojka Lenarčič, predsednica
Komiteja za gospodarstvo in družbeno
planiranje. Gradnjo pa je s podporo Bernarda Kavčiča, strokovnjakov strokovnega nadzora iz Investbiroja, gradbenega odbora, raznih komisij za določena
opravila usmerjal Marjan Blokar.
Naj povem še, da je tudi vse kasnejše investicije (prizidka, dvorana) in investicijska vzdrževanja v razvoju DSO Ilirska
Bistrica vodil Marjan Blokar.
Ste se srečevali s kakšnimi pomisleki o
smiselnosti te vrste ustanove?
Seveda, že začetni dvomi v domači občini, pa tudi v regiji. »Kaj si pa ti domišljaš?« Sicer pa saj veste, kako je v življenju, vedno je del ljudi ideji naklonjen,
del pa odklonilen. Tudi tokrat je bilo
tako. Naklonjeni so ji bili tisti, ki so se
s problemi starejših že soočali, privatno
ali poklicno. Nekateri so bili proti kar
tako, brez argumentov, nekateri pa so
nas, ne samo mene, pač pa tudi druge
akterje, kar grobo napadali: »Kaj boste
BISTRIŠKI ODMEVI – JANUAR-MAREC 2021

3. aprila 1990 je bil položen temeljni kamen. Kako je
izgledal načrt gradnje in kako je
potekala sama gradnja? Zakaj lokacija na Medenovem hribu?
Projekt stavbe je bilo delo arhitekta gospoda Zdravka Leskovica iz Investbiroja
Koper. Upošteval je naše strokovne zasnove (pridobljene od gospoda Parazajde, ki je gradil zavod za posebno populacijo na Igu), da naj ima stavba obliko
črke U in trakte, ki pomenijo zaključeno celoto (zaradi kasnejše organizacije
dela). Trakt, namenjen posebni populaciji, pa je imel drugačno elektroinštalacijo in še nekatere posebnosti.
Za izvedbo gradbenih del je bilo izbrano SGP Primorje, pogodba je bila sklenjena na ključ, rok za izgradnjo pa 14
mesecev.
Poseben problem je bilo elektroenergetsko soglasje zaradi prestavitve daljnovoda, ki je tekel čez gradbeno parcelo in izgradnje nove transformatorske postaje.
Bilo je še kar nekaj sprememb: dodano
tovorno kuhinjsko dvigalo, sprememba zaklonišča v pralnico, prestavljena
plinska postaja, širitev vrat …, ki pa so
vse prispevale k izboljšanju funkcije in

kvalitete objekta. Sicer pa so dela, z zelo
majhnimi odstopanji, potekala po planu.
Za dobavo večine opreme je bila izbrana
Lesnina.
Zakaj lokacija na Medenovem hribu?
Mislim, da je to lokacijo predlagala Vojka Lenarčič. Pred tem so bile navržene
ideje, da bi dom stal na mestu današnje
Mikoze, starega vrtca v Župančičevi, ob
kuteževski šoli … Vse lokacije so bile
premajhne, pa tudi drugače neustrezne
(niso izpolnjevale normativov). Nekateri so oporekali tudi tej lokaciji, predvsem zaradi dostopa. Življenje je pokazalo, da je lokacija izbrana zelo dobro
(možnost širitve, bližina pomembnih
ustanov …).
11. oktobra 1991 je bil dom slovesno
odprt. Že od začetka je bil dom osnovan kot kombiniran zavod, ki je v svoje
okrilje sprejel starostnike in ljudi s posebnimi potrebami. Kako ste se odločili
za tovrstno sobivanje?
Če bi odgovorila z enim stavkom, bi rekla, da je bilo to, da dobimo svoj dom,
pogojevano s posebnim delom. Razlaga
pa je malo daljša oz. bolj zapletena.
Z dokumentom Mreža socialnih zavodov
Slovenije se je zasledovala enakomernejša razporeditev splošnih in posebnih
socialnih zavodov, izenačitev standarda
v domovih po vsej Sloveniji in spoštovanje načel ter kriterijev za določitev
statusa.
Naša regija, vezana na območno enoto
Zavoda za zdravstveno zavarovanje v
Kopru, je že presegla normativ domskih
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gradili hiralnico?«, »Kaj
nam je treba še ene ustanove, ki bo delala izgubo.« Veliko pomislekov je bilo povezanih
s kombinacijo doma,
»kaj se bodo sedaj
norci sprehajali po Bistrici!«, … če naštejem
najpogostejše očitke.

Domske gledališčnice
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Dom je bil v celoti zapolnjen v dveh
letih. V času, ko smo imeli nekaj več
prostih mest, smo se z rehabilitacijskim
centrom Soča dogovarjali za sprejem
pacientov po poškodbi glave. Idejo smo
kmalu opustili, predvsem zaradi zahtevnosti pri obravnavi pacientov in oddaljenosti od centra.
Kolikšen je bil tedaj delež zaposlenih?
Po projekciji bi za poln zavod potrebovali približno 80 delavcev. V prvem razpisu junija 1991 smo razpisali 45 mest.
Prijavilo se je natanko 345 prosilcev.

DOM STAREJŠIH OBČANOV ILIRSKA BISTRICA

Zabava pred domom

kapacitet 5 % starih nad 65 let za splošni
socialni zavod (v regiji je bila pokritost
za 6,1 % najvišja v Sloveniji). Zahteva
investitorja je bila, da se o potrebah po
novem zavodu uskladimo z južno-primorskimi občinami. Regija (SIS-i in
socialne ustanove) je zahtevala, da del
kapacitet namenimo posebni populaciji, teh je namreč primanjkovalo v regiji
in Sloveniji, sicer svojega soglasja h gradnji doma ne dajo. S praktičnim razmišljanjem, da je bilo leta 1985 v splošnih
zavodih po podatkih Skupnosti socialnih zavodov 50,7 % oseb z različnimi
duševnimi motnjami, duševnimi boleznimi ali boleznimi zasvojenosti, ki so
bili potrebni posebne obravnave, in glede na število ljudi s posebnimi potrebami v naši občini in tistimi, ki so že bili v
posebnih zavodih, smo sprejeli ta pogoj.
Sobivanje splošne in posebne populacije smo kar dobro obvladovali. Med posebnimi je bilo veliko mlajših oseb, ki so

Koliko stanovalcev je bilo sprejetih ob
odprtju in kako se je število varovancev
spreminjalo?
Naj najprej povem, da je bila takrat naša
kapaciteta 196 postelj, polovica za splošni del in polovica za posebni.
Prvi stanovalci, bilo jih je 80, so bili naši
občani, in sicer tisti, ki so bili po drugih
domovih in so se ob mojem obisku, tri
mesece pred odprtjem doma, odločili
za bivanje v domačem kraju. Povpraševanje po namestitvi v našem zavodu je
bilo iz vse Slovenije, posebno so bile
našega odprtja vesele bolnišnice, centri
za socialno delo in, seveda, svojci, ki so
zaman iskali prosto mesto v drugih domovih. Dokler se nismo napolnili, smo
bili »prehodna« postaja in sprejemali
vse, ki so dom potrebovali, čeprav vanj
niso sodili.

Številko ena v knjigi zaposlenih nosim
jaz, ki me je Skupščina občine Ilirska
Bistrica imenovala za vršilko dolžnosti
poslovodnega organa DSO Ilirska Bistrica v ustanavljanju s 1. junijem 1991.
V septembru se mi je pridružilo še šest
delavcev, ostali so začeli z delom 1. oktobra 1991. V oktobru nas je bilo zaposlenih 45, potem pa smo z večanjem števila
stanovalcev povečevali število delavcev,
skoraj vsak mesec. Kadrovski normativi
so namreč vezani na število oskrbovancev. Končno število zaposlenih je bilo
običajno višje od predpisanih, ker sicer
določenih služb (24 ur vse dni v letu)
ne bi mogli organizirati. Kot zanimivost
naj povem, da je bila povprečna starost
delavcev v prvem letu delovanja 27 let.
Socialnovarstveni zavod je že takrat v
veliki meri prevzel funkcijo zdravstvene ustanove, saj je sprejemal stanovalce
s težjimi boleznimi, ki so potrebovali
zahtevno zdravstveno nego. Kakšen je
bil pogled na svojce, ki so svoje sorodnike nastanili v domu?
Drži! Dom je v skladu z Zakonom o
socialnem varstvu po statusu socialna
ustanova, po nalogah, ki jih opravlja, pa
zdravstvena. Logično. Kdo se odloča za
sprejem v dom? Večina jih pride zaradi bolezni oz. zahtevne nege ali drugih
stanj, ki jim svojci niso kos. Poslanstvo
doma pa je vsekakor zagotavljanje kakovostne oskrbe, zdravstvene nege in
rehabilitacije v skladu s potrebami ter
sposobnostmi vsakega posameznega
stanovalca.

Na izletu
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imele več zahtev in drugačnih pričakovanj ter so nam predstavljali večji izziv.

Pogled na svojce, ki so svoje sorodnike
nastanili v domu, in na dom je bil bolj
BISTRIŠKI ODMEVI – JANUAR-MAREC 2021

Tečaj nege bolnika na domu za občane
BISTRIŠKI ODMEVI – JANUAR-MAREC 2021

Postregli smo vse, podprimo se še mi!

smo oblikovali oddelek, strukturirali čas
in oblike dejavnosti, izbrali kader, ki je
imel vsaj osnovno znanje o demenci in
pristopu k dementnim osebam in bil
pripravljen delati na tem oddelku. Tako
smo začeli. Kasneje smo se na temo demence vsi delavci načrtno izobraževali
in pridobivali izkušnje. Z novimi spoznanji smo izpopolnjevali organizacijo
in metode dela.
V želji po večjem udobju ste se odločili za gradnjo obeh prizidkov k matični stavbi. Prvega ste otvorili 16. maja
1997, drugega pa 26. aprila 2001. Kakšne so bile njune posebnosti v primerjavi z matično hišo?
Predvsem sta oba prizidka predstavljala višji bivalni standard z vgrajenimi

kvalitetnimi materiali. Sobe imajo vsaka svojo kopalnico, kuhinjski kotiček
in balkon, TV-sprejemnik, telefon ... V
prvem prizidku so eno- in dvoposteljne
sobe, ki imajo nadstandardno kvadraturo. Tu smo po vzoru v tujini načrtovali
možnost namestitve lastne opreme, razen v enem primeru, zato ni bilo želje.
V drugem prizidku so samo enoposteljne sobe, ki so nekoliko manjše, je pa
več dnevnih prostorov, ki so hkrati tudi
jedilnice in prostori za druženje. V pritličju so prostori predvideni za dnevno
varstvo.
Leta 2005 pa smo pridobili še lepo dvorano in hortikulturno urejen park.
Kako se je skozi leta spreminjala organizacija dela med zaposlenimi in s kakšnimi novostmi ste se soočali?
Delavci smo bili razvrščeni v osnovno
oskrbo, socialno oskrbo, posebne oblike
varstva, zdravstveno nego, VDC. Težko
bi naštela vse spremembe (že prostorskih s spreminjanjem kapacitete je bila
cela vrsta) in novosti (nove storitve,
novi pripomočki, nova znanja, spoznanja in izkušnje, novi predpisi …), s katerimi smo se soočali v posameznih službah. Lahko pa vam zagotovim, da smo
ves čas težili k optimalni organizaciji in
metodam dela, ki so bile prijazne stanovalcem in delavcem (npr. oblikovali smo
manjše prostorsko zaokrožene celote s
stalnimi timi, E-Qualin evropski sistem
za ugotavljanje kakovosti v domovih za
starejše …). To sta bili verjetno največji
spremembi, ki so ju občutili vsi delavci.
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kot danes poln predsodkov (»so jih
odložili, se jih znebili«). Spomnim se
gospe, ki je imela mamo v domu in mi
je rekla: »Veste gospa direktorica, naša
mama in vsi mi otroci smo pri vas z vsem
zadovoljni, toda zakaj se raje ne imenujete sanatorij?« Stiske, občutke krivde,
negotovost ob vključitvi v dom pa doživljajo tako bodoči stanovalci kot njihovi
svojci. Sodbe teh, ki niso »v njihovih
čevljih«, so krivične in še bolj boleče.
Mi smo stiske obeh skupin zelo razumeli. Razvili smo model več oblik sodelovanja s svojci, ki so neprecenljiva vez
med domom in »domom«, njihova stališča in odnosi do doma pa v veliki meri
vplivajo na počutje stanovalcev.
Že v prvih petih letih delovanja ste se
zaradi naraščajočega števila stanovalcev
z demenco odločili za oblikovanje posebnega oddelka za osebe z demenco.
Kako je bilo orati ledino na področju
demence?
To je bil čas, ko se je o demencah vedelo bistveno manj kot danes, zato je bila
naša naloga osveščanje (v osebnih kontaktih, manjših skupinah, predavanja
za širšo publiko, srečanja na osnovnih
šolah …) o tem, kaj demenca je, kateri so znaki, kakšen naj bo pristop k tem
bolnikom …
Bili smo dom, ki je že zgodaj (1994)
usvojil dejstvo, da je prihodnost domov zaznamovana z velikim številom
dementnih oseb. V traktu, namenjenem
posebni populaciji v tretjem nadstropju,
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Pomembno nam je bilo, da so stanovalci in svojci zadovoljni z našimi storitvami, kar so potrjevale njihove povratne
informacije in rezultati anket v sistemu
za ugotavljanje kakovosti v domovih za
starejše.
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Kako gledate na svoje delo v osrednji
socialnovarstveni ustanovi na tem koncu države? Na kaj ste še posebej ponosni?
Zadovoljna in ponosna sem! Zadovoljna, ker sem delo opravljala s srcem in zavzeto, ga dobro zastavila, skrbela za splošni, strokovni in materialni razvoj doma.
Poleg stanovalcem in svojcem sem posebno skrb namenjala kadru, saj sem se
zavedala, da je pri delu z ljudmi ključen
človeški resurs, in da je le zadovoljen delavec, dober delavec. Veliko sem vlagala
v vzgojo in izobraževanje delavcev, da bi
lahko suvereno opravljali svoje delo (v
začetku npr. nismo imeli šolanih negovalk ali delavcev s specifičnimi znanji),
nudila vsebine za osebnostno rast, jih
motivirala z različnimi nematerialnimi
oblikami, kjer so dobili potrditev svojih
talentov, znanj in veščin. Skrbela sem za
povezovanje z okoljem (z ustanovami,
društvi, humanitarnimi organizacijami, prostovoljci, posamezniki …), za
dodatno ponudbo občanom (dnevno
varstvo, prehrana, pranje, kopanje, izposoja pripomočkov, izobraževanje in
osveščanje o problemih in rešitvah, ki
jih prinaša starost, uporaba domskih
prostorov …). Z odprtostjo doma navzven smo bogatili življenje našim stanovalcem in prebivalcem občine. Več,
ko so o domu in življenju v njem vedeli,
bolj so ga sprejemali za svojega. Ponosna sem na različne projekte, ki sem jih
razvila za uporabo v našem domu in so
jih povzeli tudi drugi domovi, npr. delo
s svojci. Ponosna sem na sodelovanje
pri dolgoročno pomembnih projektih
za razvoj domov, posebnih socialnih
zavodov in skupnosti socialnih zavodov
Slovenije. Na zaupanje, da sem v imenu
Skupnosti socialnih zavodov sodelovala
v pogajalski skupini z ZZZS (pomembno pridobivanje sredstev za zdravstveno
nego in rehabilitacijo). Sodelovala sem
tudi pri pripravi regionalnega razvojnega programa Obalno-kraške regije

posebnih zavodov ter razvoju Skupnosti
socialnih zavodov leta 2007.
Na kaj najprej pomislite danes, ko
vstopite skozi drsna vrata v avlo?
Pomislim, kako krasno je, da imamo
dom, in da je tako lep! Ozrem se po
stanovalcih in delavcih, da bi začutila
njihovo razpoloženje. Pozdravimo se
in z znanimi obrazi, nekaj je še tistih iz
mojih časov, izmenjamo kako misel, novico … Vržem oko na oglasne deske ali
panoje, da na hitro izvem, kaj se dogaja,
kaj je novega. Veseli me, da so zaposleni
še vedno razvojno naravnani, da sledijo
novim trendom in v svoje delo vnašajo
nova spoznanja.
Voščilo ob okrogli obletnici

in Občine Ilirska Bistrica 2001–2006 v
programski skupini človeški viri. Ponosna sem, ker je naš dom veljal za enega
boljših, pa ne samo v Sloveniji, pač pa
je šel dober glas tudi po Evropi (obisk
direktorjev socialnih zavodov leta 2005,
ki so o nas govorili s samimi superlativi). Ponosna sem tudi na organizacijo
večjih (nad 400 udeležencev) prireditev
od srečanj domov, specialne olimpijade,
prireditev ob letu starejših 1999 in drugih. Ponosna sem na sodelovanje na raznih strokovnih kongresih in srečanjih,
kjer sem predstavljala naše delo. Še bi
lahko naštevala.
Da smo delali dobro kot organizacija in
jaz kot posameznica, dokazujejo številna priznanja, pohvale in zahvale skoraj
vseh asociacij v Občini Ilirska Bistrica.
Prejeli smo jih ob različnih priložnostih.
Vseh pohval in priznanj smo bili veseli,
vendar jih je preveč, da bi vse naštela.
Morda je prav, da posebej omenim Spominsko plaketo Občine Ilirska Bistrica ob
deseti obletnici delovanja in Turistično
društvo Ilirska Bistrica, ki nas je večkrat
pohvalilo za urejenost okolja, leta 2008
pa nam je s čudovito obrazložitvijo podelilo Zlato sončnico. Kot posameznici
pa mi največ pomenita: priznanje Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve za izjemne uspehe pri delu na
področju socialnega varstva leta 1999
in priznanje Skupnosti socialnih zavodov za prispevek k razvoju socialnih in

Kako ocenjujete pomen doma v našem
kraju in današnji družbi?
Vedno sem ponavljala, da je dom stičišče za vse generacije, zato je vsekakor
dragocena pridobitev za naš kraj. Najprej zaradi osnovne dejavnosti (oskrbe
in nege) in dodatne ponudbe za starejše,
potem, ker nudi zaposlitev in socialno
varnost več kot 100 ljudem, ker je učna
baza za dijake in študente, ker je kulturno središče, ker si cela vrsta organizacij v
domu najde polje svojega delovanja.
Pomen doma v današnji družbi? Preprosto bom povedala. Današnje družbe
si brez domov in negovalnih ustanov ne
predstavljamo več, saj smo ljudje institucij. Število starih ljudi strmo narašča,
življenjska doba se podaljšuje, čedalje
več je starih ljudi, ki živijo sami, s tem
narašča tudi število problemov, povezanih s starostjo. Struktura današnjih družin in njihov način življenja ne omogoča
skrbi za stare, ki je bila v preteklosti skoraj samoumevna.
Domovi, ki nudijo bivanje, organizirano
prehrano, varstvo in zdravstveno varstvo, v bistvu nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcijo doma in lastne družine ter
hkrati razbremenjujejo svojce.
Dovolite mi, da vsem soustvarjalcem
bogatega in razgibanega življenja v tridesetletnem obdobju našega doma iskreno čestitam! Sedanjim in bodočim,
stanovalcem, svojcem, zaposlenim, zunanjim sodelavcem ter prostovoljcem,
pa želim vse dobro, veliko uspeha in sreče v naslednji letih!
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ohranitev dostojanstva in dobro počutje stanovalcev samih. To dosežemo, ko
zaposleni storitve opravljamo z občutkom, empatijo in spoštljivo komunikacijo. Drugo področje so bili uspešni
in motivirani zaposleni – moj cilj je bil
vključiti sodelavce v soodločanje o organizaciji dela in tako z dobrim medsebojnim odnosom spodbuditi motivacijo za
dobro opravljeno delo. Tretje področje
je bil razvoj zavoda na strokovnem in
profesionalnem področju ter na področju investicij.

Direktorica DSO Ilirska Bistrica ste
postali septembra 2010. Kako ste se
počutili ob zasedbi najvišjega položaja
v tem uveljavljenem socialnovarstvenem zavodu?
Center za socialno delo, kjer sem bila
zaposlena pred nastopom te funkcije,
in Dom starejših občanov sta vrsto let
zelo dobro sodelovala, zato sem prišla v
institucijo, ki sem jo dokaj dobro poznala. Ob prevzemu funkcije sem bila zelo
motivirana za delo, hkrati pa sem čutila
izjemno odgovornost za nadaljnji razvoj
te ustanove.
Katere prioritete ste si zastavili na začetku vaše poti?
Nadaljevati že utečeno uspešno delo,
nadgrajevati uspešne projekte in iskati
nove priložnosti za razvoj. Moja želja je
bila vsestransko napredovati in se razvijati. Če se človek prehitro zadovolji z
doseženim in ne napreduje, začne zaostajati, saj te drugi dohitijo in prehitijo.
S katerimi izzivi ste se soočali v vašem
mandatu?
Moji izzivi so bili usmerjeni v tri področja. Vedno so bili moj prvi cilj zadovoljni stanovalci, saj je zaradi njih
zavod ustanovljen, pri čemer sem kot
najpomembnejše področje izpostavljala
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V času gospodarske krize so se sredstva,
namenjena dolgotrajni oskrbi, močno
zmanjšala. Kako ste se v bistriškem
domu starejših odzvali na nastale razmere?
Res je, v mojem mandatu smo se srečevali z gospodarsko krizo in varčevalnimi
ukrepi na vseh področjih. Domovi smo
bili popolnoma prepuščeni sami sebi
in smo lahko računali le na lastne vire
financiranja. Najbolj krivična so bila
zakonska določila, ki so prepovedala
dodatno zaposlovanje kadra in posegala
v plače zaposlenih. Vsi delavci v domovih opravljajo težko in plemenito delo,
zato menim, da je bilo s strani države
vse prevečkrat podcenjeno. Za soočanje
z gospodarsko krizo smo imeli dve možnosti – dvig cen naših storitev ali uvedbo varčevalnih ukrepov. Ker stanovalci
težko plačujejo domske storitve, smo
se takrat odločili za slednje in s tem težjo pot – za varčevalne ukrepe s ciljem,
kako z obvladljivimi stroški stanovalcem ponuditi čim kvalitetnejše storitve.
Ob tem sem vedno imela v mislih dve
stvari – da stanovalci ne čutijo kakršnihkoli varčevalnih ukrepov, in da hkrati
delavci dobijo vse, kar jim po zakonu
pripada. Eno od področij, kjer smo
lahko našli rezerve, so bili energenti.
Tako smo po uspešni prijavi na razpis v
Domu namestili več kot 20 števcev, ki so
na različnih internih postajah računalniško evidentirali porabo elektrike, kuril-

nega olja, vode in plina. S spremljanjem
porabe in povezanimi ukrepi, ki so nam
jih svetovali strokovnjaki, smo na tem
področju privarčevali precej denarja.
Tako smo lahko kljub gospodarski krizi
uspešno poslovali in s prihranki na tem
in nekaterih ostalih področjih še vedno
lahko vsako leto izvedli vsaj eno večjo
investicijo. Kadrovske težave pa smo reševali s prijavami na različne razpise pri
Zavodu za zaposlovanje, ki je sofinanciral zaposlitve za določen čas in z načrtnim vključevanjem prostovoljcev, ki so
še danes nepogrešljiv del našega Doma.
Stanovalci in njihovi svojci so se razveselili prenovljene recepcije, jedilnice in
bifeja, kjer so lahko poklepetali s svojimi sorodniki v novo urejenih prostorih.
Kako ste se odločili za prenovo?
Že zaradi izgleda in promocije je treba v
zavodu, kjer so nastanjeni ljudje, vedno
vlagati tudi v ambient. Po 20 letih so bili
ti prostori zastareli in dotrajani, zato je
bilo treba urediti prostore tako, da se
stanovalci in zaposleni dobro počutijo,
vsak obiskovalec pa že ob vstopu začuti
domačnost in toplino.
Zaradi energijske potratnosti ste se
odločili tudi za zamenjavo dotrajanih
strojev v pralnici.
Pralnica je bila v Domu energijsko najpotratnejša enota, zato je tudi ta potrebovala temeljito prenovo. Po zaključeni
prenovi je postala ena izmed najmodernejših in najbolj energijsko varčnih pralnic v Sloveniji, zato je k nam na ogled
prihajalo veliko drugih potencialnih
investitorjev. Poleg same tehnične nadgradnje smo ob prenovi posodobili tudi
organizacijo dela in z ločevanjem perila
na oddelkih dosegli večjo učinkovitost
ter zmanjšali količino opranega perila.
S tem korakom smo precej razbremenili tudi delavke v pralnici, ki dejansko
opravljajo zelo zahtevno delo.
Eden večjih projektov je bila tudi sanacija strehe obeh prizidkov.
Tudi streha na obeh prizidkih je bila potrebna prenove, saj je marsikje zamakalo, poleg tega smo z izolacijo strehe dodatno prispevali k energijski varčnosti.
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vati vsi delavci zavoda, se med seboj o
svojem delu pogovarjati in usklajevati.
Tako zaposleni v različnih organizacijskih enotah spoznajo težave, s katerimi
se soočajo njihovi sodelavci iz drugih
enot, kar nedvomno rezultira v boljši
organizaciji dela, boljših medsebojnih
odnosih in višji kvaliteti storitev.
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Preživljanje prostega časa na soncu in
svežem zraku blagodejno vpliva tudi
na osebe z demenco. Kako se je varovani oddelek odzval na bivanje na urejenem vrtu za osrednjo stavbo?
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Za osebe z demenco, ki so nastanjene v
varovanem oddelku, je značilno, da so
fizično v dobri kondiciji, vendar zaradi
kognitivne motnje potrebujejo stalen
nadzor. Vrt, ki smo ga prilagodili osebam z demenco, je prostor, kjer se te
osebe lahko prosto gibljejo na svežem
zraku, je pa tudi vsesplošno uporaben
za razne dogodke, srečanja in prijeten za
obiskovalce naših stanovalcev.
V vašem mandatu ste se posvetili skrbi za zaposlene in uvedli Program za
promocijo zdravja na delovnem mestu,
dom starejših pa je prejel osnovni certifikat Družini prijazno podjetje. Katere
so prednosti tovrstnih vsebin?
Splošno je znano, da lahko zgolj zadovoljen delavec uspešno opravlja svoje delo,
zato je treba prisluhniti tudi zasebnim
potrebam zaposlenih in jim omogočiti
uspešno usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja. Prepričana sem, da je
v tem duhu zavod deloval od ustanovitve dalje. V mojem mandatu je nastopila
priložnost, da se vključimo v program
Inštituta EKVILIB in te zadeve analiziramo ter sistematično uredimo. Tako
smo v letu 2014 v najprestižnejši družbi znanih podjetij med prvimi domovi

v RS prejeli osnovni certifikat Družini
prijazno podjetje.
Za zgled dobrega delovanja si je bistriški dom za ostarele vzel model evropskega certifikata kakovosti E-Qualin,
ki zagotavlja boljše storitve uporabnikom in večjo motiviranost zaposlenih.
Pomembna je vsebina E-Qualina, ki
narekuje, da morajo v projektu sodelo-

Kako gledate na svoje delo v osrednji
socialnovarstveni ustanovi na tem koncu države? Na kaj ste še posebej ponosni in kaj vam je ta zavod dal oziroma
kakšen pečat vam je pustil?
Ponosna sem na svoje 40-letno profesionalno delo, ki je bilo prepoznano tudi
na državnem nivoju, čeprav vedno v prvi
vrsti usmerjeno v opravljanje storitev
občankam in občanom Ilirske Bistrice.
V svoji karieri sem delala 30 let na Centru za socialno delo in 10 let v Domu
starejših občanov Ilirska Bistrica. Kljub
temu, da se delo v teh dveh ustanovah
nekoliko razlikuje, sem oboje delala z
veliko entuziazma in motiviranosti. Ko
zdaj razmišljam, kaj je najpomembnejše za uspešno delo na področju socialnega varstva, je odgovor zelo preprost
– delati moraš z veseljem in empatijo,
ljudi moraš imeti rad in šele temu sledi
strokovno znanje, za katero se moraš
nenehno učiti in usposabljati. V Domu
sem preživela veliko lepih let, ki so mi
in mi še vedno bogatijo življenje, pa tudi
nekaj grenkih trenutkov, vendar so te
izkušnje še dodatno prispevale k moji
osebnostni rasti in pokončni drži.
Kako ocenjujete pomen doma starejših
v današnji družbi?
Domovi za starejše opravljajo zelo
pomembno nalogo, kar se je izkazalo
predvsem v zadnjem letu, kljub temu
pa v družbi še vedno nimajo prostora, ki
jim pripada. V Ilirski Bistrici smo imeli
srečo, da smo se ves čas razvijali, prenavljali in posodabljali, toda večina domov
je zastarelih in poslujejo v neprimernih
prostorih. Domovi so v Sloveniji kadrovsko podhranjeni in neenakopravno
obravnavani pri plačilu storitev z drugimi primerljivimi ustanovami. Res pa
je, da so se v zadnjem letu kadrovski
in finančni pogoji bistveno izboljšali in
upam, da se bo ta trend nadaljeval.
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10. februarja 2017 ste bili imenovani
za direktorico DSO Ilirska Bistrica.
Kakšni so bili vaši občutki ob zasedbi
tega položaja?
Ob vašem vprašanju so me misli popeljale v tisto obdobje, ki ni bilo prav nič
prijazno, tako do mene kot do ostalih,
povezanih z našo ustanovo. Zaključevalo se je eno najbolj napetih in ostrih obdobij imenovanja direktorja v vseh letih
našega delovanja. Sicer sem sama funkcijo direktorice od prvega dne prevzela
z vso odgovornostjo, spoštovanjem in
zavedanjem, da delujem izključno in
samo v dobrobit naših stanovalcev ter
zaposlenih.

nih storitev, za katero pa je bila od
prejšnjega vodstva že pripravljena
investicijska dokumentacija. Postavljena sem bila tudi pred dejstvo
glede same kakovosti v našem zavodu, in sicer ali nadaljevati pred leti
začet sistem z ne najboljšim zaključkom
ali se usmeriti v drug preverjen sistem
in še bi lahko naštevala. Ponosna sem,
da sta se obe zadevi zaključili izredno
dobro, tako s pridobitvijo uporabnih
dovoljenj za v celoti prenovljene trakte
D in C vseh treh nadstropij (polovica
matične stavbe) kot s pridobitvijo mednarodnega certifikata vodenja kakovosti
po standardu ISO 9001:2015.

S katerimi izzivi ste se spopadli na začetku vašega mandata?
Na vsaki začeti poti smo postavljeni pred
veliko izzivov in prav nič drugače ni bilo
ob zasedbi moje sedanje funkcije. Pred
nami je bila izvedba celovite prenove
polovice matične hiše, ki nam jo vsem
izvajalcem institucionalnega varstva narekuje Pravilnik o minimalnih tehničnih
zahtevah za izvajalce socialno varstve-

V času vašega mandata je matična hiša
doživela velike spremembe. Nam lahko
podrobneje predstavite reorganizacijo
večposteljnih sob v eno- in dvoposteljne?
Res je, v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialno varstvene storitve, ki nam narekuje
vzpostavitev eno- in dvoposteljnih sob
z lastnimi sanitarijami do septembra
2021, smo se že pred leti temeljito pripravili. Izdelali smo Dolgoročni program
posodabljanja bivalnega standarda in
uvajanja novih konceptov dela za obdobje od 2016 do 2030, ki je bil tudi na
resornem ministrstvu sprejet in potrjen.
Da bi prišli do celovite prenove matične
hiše, so v investicijskem programu, sprejetem v letu 2017, opredeljene štiri faze
prenove, vključno z izgradnjo novogradnje. Zaradi ohranitve kapacitet in zavedanja različnosti potreb med starostniki
kot odraslimi osebami s posebnimi potrebami bi v novi enoti omogočali t. i.
deinstitucionalizacijo 32 stanovalcem
z dolgotrajnimi težavami v duševnem
zdravju in razvoju. Januarja 2020 smo
zaključili z izredno obsežno in zahtevno
tako finančno kot organizacijsko celovito prenovo polovice matične hiše. V
času prenove smo morali skupno preseliti nekaj manj kot 100 stanovalcev
(v traktih D in C). Izjemen izziv za vse
nas zaposlene je bil, da smo lahko sta-
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novalcem tudi v času prenove nudili vse
potrebne storitve in, seveda, varnost. Na
narejeno sem izjemno ponosna predvsem zato, da lahko našim stanovalcem
nudimo nove bivalne prostore z uvajanjem novih bolj domačih konceptov
in zaposlenim nudimo prijetnejše in
stimulativnejše delovno okolje. Seveda
pa imamo že nove plane in načrte, ki se
bodo odvijali v tekočem letu. Želimo
si namreč zaključiti investicijsko dokumentacijo za izgradnjo novogradnje
in preureditve ostale polovice matične hiše, vključno s prenovo kurilnice,
saj je vgrajena oprema precej zastarela,
osnovni energent pa kurilno olje.
S preureditvijo osrednjega dela doma
na Medenovem hribu pa ste izoblikovali tudi koncept dela v bivanjskih
skupinah. Koliko jih je in kaj predstavljajo? Kako poteka delo v bivanjskih
skupnostih in katere so prednosti novega pristopa?
Tako je. Kot sem že omenila, smo skladno s prenovo začeli uvajati nove koncepte dela, ki temeljijo predvsem na individualnosti in domačnosti, ki so je bili
navajeni stanovalci v domačem okolju.
Žal nam leto 2020 ni bilo naklonjeno,
da lahko nadaljujemo in nadgrajujemo
nov koncept dela, saj je koronavirus
povsem obrnil našo organizacijo in proces dela. Želimo si, da bo letošnje leto
prizanesljivejše. Sicer smo v prenovljenem delu v polovico matične hiše uredili pet bivalnih enot, ki smo jih poimenovali po nam znanih in domačih imenih,
in sicer; Sušec, Gradina, Ahec, Milanja
in Draga. Že pred leti smo zaposleni za-
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čeli z obsežnim izobraževanjem, ki nas
usmerja iz bolnišničnega v socialni, prijaznejši model. Pri vzpostavljanju novega koncepta nam je v veliko pomoč metoda dela s pomočjo življenjske zgodbe
naših stanovalcev. Naše strokovno delo
je usmerjeno v kakovostne odnose s poudarkom na individualnem pristopu pri
timski oskrbi in negi stanovalcev tudi z
vzpostavitvijo stalnih delovnih timov.
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DSO Ilirska Bistrica se ponaša z mednarodnim certifikatom vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2015
in s polnim certifikatom Družini prijazno podjetje, kar priča o vaši odločnosti v doseganju višjih standardov
na področju dela in motivacije zaposlenih ter skrbi za zadovoljstvo vaših
stanovalcev. Nov način organizacije
je verjetno velika spodbuda za zaposlene?
Kakovostne storitve so v današnjem
času zagotovo dobra naložba v prihodnost, tega se zavedamo tudi v našem
Domu. Potrebe starejših in dolgotrajno
bivanje v institucionalnih ustanovah
terjajo od vodstva in zaposlenih sistematičen pristop k obravnavi stanovalcev
in visoko kakovost storitev. Da bi zagotovili zahtevan in pričakovan nivo kakovosti, in da bi bili najboljši v bodoči konkurenci, smo si izbrali izgradnjo sistema
kakovosti po standardu ISO 9001:2015.
Na takšen način si zagotavljamo osnovo
za postavitev sistema delovanja, ki je

usmerjen k zadovoljstvu stanovalcev in
vseh zaposlenih ter ohranjanju »dobrega imena« kvalitetnega izvajalca storitev
v okolju, kjer delujemo. Ob pridobljenem polnem certifikatu Družini prijazno podjetje, ki omogoča zaposlenim
lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, smo implementirali 19
ukrepov in po potrebi spremenili ali dodali dodatne aktivnosti. Ker se zavedamo, da se »nobeno delo ne opravi samo
po sebi odlično«, smo v preteklem letu
izvedli vse aktivnosti za pridobitev certifikata Družbeno odgovornega delodajalca, ki predstavlja nadgraditev certifikata
DPP in omogoča dodatne pozitivne
učinke tako pri zaposlenem kot delovni
organizaciji.
Vaša skrb za dobrobit vaših stanovalcev se izraža tudi v vašem motu, ki poudarja njihovo dostojanstvo in dobro
počutje.
Dostojanstvo in dobro počutje naših
stanovalcev je naša prioriteta in zavedanje vseh zaposlenih. Želimo si dom,
v katerem se bodo tako starostniki kot
odrasle osebe s posebnimi potrebami
počutili domače in varno, naše storitve pa bodo tudi v prihodnosti še bolj
usmerjene in prilagojene potrebam
posameznika. Dejstvo je, da se morajo
storitve, namenjene starejšim, ki potrebujejo oskrbo in podporo, pravočasno
in prožno odzivati na spreminjajoče se

potrebe posameznika in spoštovati njegovo osebno integriteto, njihov cilj pa
mora biti izboljšanje kakovosti njegovega življenja in zagotavljanje enakih možnosti pri dostopanju do oskrbe. Vsak
posameznik ima svoj značaj, interese,
življenjsko zgodbo in družinske razmere, socialne in zdravstvene potrebe ter
sposobnosti in želje.
Leto 2020 je bilo za vas leto velikih
preizkušenj, saj ste se kot socialnovarstveni zavod uspešno borili proti koronavirusu v prvem valu, drugi val pa
vas žal ni obšel. Kako ste se spopadli z
virusom SARS-CoV-2?
Situacija, v kateri smo se znašli v preteklem letu z vrsto vpeljanih ukrepov, je
izrazito negativna ravno zaradi omejitve človeške bližine in odnosov po
ustaljenih poteh. Še posebej so bili izpostavljeni vsi, ki težje prevzemajo različne družbene vloge in težje ustvarjajo
različne odnose. Žal smo bili v drugem
valu tudi mi zajeti v val 134 okužb pri
stanovalcih in 25 pri zaposlenih. Največji izziv je bilo soočanje z alarmantnim
stanjem v domovih za starejše. Pokazale
so se vse tiste »razpoke« v sistemu, na
katere vodstvo opozarjamo že več kot
desetletje. V našem Domu smo sicer
uspeli izpeljati najbolj obremenilno obdobje brez kadrovske pomoči drugih, a
se je kljub izredni motivaciji zaposlenih
čutila izčrpanost. Poudariti želim, da
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Kako je izgledala vzpostavitev rdeče
cone v Domu na Vidmu in s kakšnimi
organizacijskimi težavami ste se spopadli?
V skladu s predhodno pripravljenim dokumentom Kriznega načrta vzpostavitve
rdeče cone, namenjene okuženim stanovalcem, in izredno pripravljenostjo po
pomoči tako župana Emila Rojca kot
poveljnika štaba civilne zaščite Luke
Špilarja je bila organizacija vzpostavitve
rdeče cone v Domu na Vidmu izjemno
preprosta. Dejstvo je, da smo se že predhodno temeljito pripravili, kar se je ob
akutnem stanju s prvimi 16-imi potrjenimi okužbami izkazalo za zelo kakovostno. Vsa pomoč, ki smo jo potrebovali
bodisi od zdravnice Barbare Dekleva v
povezavi z Zdravstvenim domom Ilirska Bistrica bodisi od civilne zaščite in
komunale, nam je bila nudena takoj in
nismo imeli težav. Prav nasprotno, situacija nas je še bolj povezala in okrepila
naše sodelovanje, kar se je izkazano kot
popolno zavedanje za delo v dobrobit
naših občanov.

Koliko stanovalcev je izgubilo bitko s
covidom-19 in kakšne posledice je virus pustil na stanovalcih, ki so ga uspešno preboleli?
Zaradi posledic virusne bolezni covid-19 je naše domovanje žal zapustilo
14 stanovalcev. Okužbo s covidom-19
je uspešno prebolelo skupno 120 stanovalcev. Posledice so bile pri nekaterih
izrazitejše, pri drugih manj. Dejstvo je,
da smo se teh posledic dobro zavedali,
zato se dnevno trudimo, da z raznimi
aktivnostmi in tudi s strokovno pomočjo naše delovne terapevtke in fizioterapevta obogatimo vsakdan naših stanovalcev.
V domu starejših ste uspešno cepili vse
stanovalce. Ste zaznali kakšne reakcije
na cepivo in kakšno je počutje stanovalcev danes? Kako so se s cepljenjem
soočili zaposleni?
V Domu smo precepili 97 % stanovalcev,
ki se niso srečali z okužbo covid-19 in so
k cepljenju podali soglasje. Stanovalci,
ki so preboleli okužbo, se bodo cepili
predvidoma konec aprila. Zaposlenih se
je cepilo 67 % in postopno ta odstotek
še narašča. Res je, da smo za zaposlene
organizirali tudi predstavitev delovanja
cepiva z možnostjo postavljanja raznih
vprašanj in dilem glede cepljenja. Največ dvomov je opaziti pri mlajši populaciji, ki je še v rodnem obdobju, saj razni
preskusi delovanja cepiva še niso zajeli
tega dela. Dejstvo je, da je vsekakor cepljenje smiselno že zaradi dejstva, da naj

bi v primeru, če zbolimo, bolezen potekala z zelo blagimi, če sploh kakšnimi
simptomi. S tem bomo obvarovali naše
starostnike in vse tiste posameznike, ki
so potencialno ogroženi, pa mogoče
tega niti ne vedo. Priča smo primerom,
kjer je šlo za povsem predhodno zdrave
in mlade ljudi, a so na koncu pristali na
respiratorju. Zelo je pomembno, da pretehtamo vse tisto, kar je v prid cepljenju
in nasprotno, na koncu pa sprejmemo
odgovorno odločitev.
Dom starejših občanov počasi odpira
svoja vrata za svojce in obiskovalce ob
strogem spoštovanju vseh pravil in protokolov. Kako se stanovalci počutijo
ob »normalizaciji« razmer in obiskih
domačih?
Le kaj naj bi dodala, ko omenjamo odprtje in normalizacijo po vseh teh mesecih zaprtosti. Dejstvo je, da smo ljudje
socialna bitja in kot sem omenila že na
začetku, zelo veliko negativnega je bilo
narejenega z zaprtjem. Pri tem pa ostaja prizadevanje, da obvarujemo vse
stanovalce in zaposlene pred okužbo s
koronavirusom. Postavljeni smo pred
izjemno odgovorno moralno načelo, in
sicer omejiti oz. fizično prikrajšati stanovalce za stike s svojimi najdražjimi,
da bi v ospredje postavili zdravje in varnost. Seveda smo skušali med zaprtjem
vzpostaviti stike s svojci prek virtualnih
aplikacij, a to ni isto.
Kako gledate na svoje v osrednji socialnovarstveni ustanovi na tem koncu države? Na kaj ste še posebej ponosni in
kaj vam ta zavod daje na osebni ravni?
V Dom starejših občanov Ilirska Bistrica sem prišla pred 15 leti. Od prvega
delovnega dneva čutim popolno predanost tej ustanovi. Delo s starostniki
je nekaj najlepšega, njihova modrost in
veličina si zaslužita izjemno spoštovanje. Sama lahko rečem, da je naš Dom
moj drugi dom, kjer se počutim prijetno
in domače, saj ob stanovalcih lahko vsak
dan začutim enotnost, pripadnost, veselje, srečo in predvsem ponos. Ponos, da
smo del njih. Ponos, da znamo in zmoremo. Ponos, da smo zmagoviti, prijateljski in pozitivni. Hvala jim.
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sem izjemno ponosna na prav vsakega
zaposlenega v Domu, saj sta nam naša
skupna motiviranost in pozitivna energija dajali moč tudi v najhujših trenutkih, ko smo izvedeli, da je posamezni
stanovalec izgubil boj s koronavirusom.
Ti občutki, ko delaš vse, da bi preprečil
vdor okužbe, a se moraš kljub temu spopasti z izgubami, res niso stimulativni in
so predvsem zelo boleči.
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V NOVO LETO ZMERNO
OPTIMISTIČNI
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Se vam je že kdaj zgodilo, da ste ob branju ali poslušanju poročil o naravnih ali prometnih nesrečah, terorističnih napadih in družinskih tragedijah občutili globoko sočustvovanje
z udeleženimi? Bližje, kot se zgodi nesreča, intenzivnejša so
čustva. Nekaj dni se vam dogodki slikajo pred očmi in vam ne
pustijo spati. Potem pa jih moč novih sporočil prekrije in počasi tonejo v pozabo. Le še kdaj pa kdaj se prikrade mimobežna
misel, kot bi se oglasila moja slaba humanitarna vest: »Kdo ve,
kako je tem ljudem zdaj?«
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Verjetno ni z vami, če včasih kaj takšnega občutite, nič narobe. Tragedij in neželenih dogodkov je pač vsak dan več
in tudi v medijih se kar naprej pojavljajo. Poleg tega se tudi vsak posameznik
ukvarja s svojimi eksistenčnimi problemi, ki zasedejo že čisto dovolj prostora
v možganih. Koliko slabega pravzaprav
prenesemo, ne da bi nas v tok negativnosti potegnilo tako, da ob tem škodujemo svojemu zdravju? Kako pogosto
naj razmišljamo o vsem, kar se na svetu
dogaja, in pri tem ostanemo dovolj sočutni, a razsodno objektivni? Mogoče
nam bo odgovore pomagala poiskati
epidemija covida-19, ki že vse leto skrbi, da te katastrofe nikakor ne moremo
pozabiti.
Med spremljanjem okužb v drugih domovih po Sloveniji se je gotovo pri vsakem od zaposlenih pojavilo določeno
sočustvovanje s kolegi in stanovalci. A
smo bili po drugi strani zelo srečni, da

je pri nas »vse v redu«. In smo verjeli
in upali, da bo tako za vselej. Pa ni bilo.
Konec oktobra se je pojavila prva okužba, ki pa žal ni bila osamljen primer. Ob
nadaljnjih testiranjih se je pokazalo, da
se je razširila na praktično vse enote, na
srečo večinoma samo pri posameznikih. Nemudoma smo aktivirali podrobno izdelan načrt in ob sodelovanju s Civilno zaščito ter Zdravstvenim domom
Ilirska Bistrica vzpostavili rdečo cono v
prostorih Doma na Vidmu. Imeli smo
občutek, da smo storili vse, kar je bilo
predvideno za zajezitev nadaljnjega širjenja okužbe. V domu je v enotah, v katerih je prišlo do okužbe, delo potekalo
v t. i. sivih conah. To pomeni, da smo se
na vstop vanje morali posebej pripraviti
v čistem področju, izhod je bil urejen
preko nečistega dela. Začeli smo se navajati na delo v popolni zaščitni opremi
in celodnevnih izmenah. Na ta način
smo preprečili prehajanje zaposlenih po
posameznih področjih. Vsak je poprijel

za delo, ki je bilo v tistem trenutku najpomembnejše. Imeli smo občutek, da
smo modrejši in bolj zviti od virusa, saj
nas je nekaj dni k temu bodrilo dejstvo,
da nimamo novih okužb med stanovalci
in zaposlenimi.
A virus je, žal, pokazal svoje zobe na svoj
najizvirnejši način. Izkazalo se je, da so
se v enotah, v katerih se je virus pojavil, v dveh mesecih okužili praktično vsi
stanovalci in stanovalke, z izjemo redkih posameznikov. V medijih in pri državljanih se je pojavljalo veliko ugibanj,
kako je to mogoče. Če poznaš življenje
v domu, potem veš, da stanovalci živijo
tudi v večposteljnih sobah, skupaj jedo,
se družijo, pijejo kavo. Takoj ob pojavu
okužbe so se lahko stanovalci zadrževali
le v sobah, vendar moramo vedeti, da je
med njimi veliko oseb z demenco ali s
težavami v duševnem zdravju in težko
sprejemajo tako stroge ukrepe. Drugi
razlog, da se okužbe v domovih tako
hitro širijo, je gotovo tudi nezadostno
število kadra, pri čemer mora relativno malo osebja oskrbeti veliko število
stanovalcev in pri tem pokrivati veliko
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Zdaj je prišel čas za evalvacije, izboljšave in spremembe. Lahko rečemo, da nas vdor okužbe v dom ni presenetil. Ravno
nasprotno. Vsi koraki so bili izdelani dosledno in tehtno, v
sodelovanju z mnogimi kompetentnimi službami. Vodstvo
je ravnalo hitro in učinkovito ter se s tem verjetno izognilo
še hujšim zapletom. Kljub temu obžalujemo, da se je zaradi
covida-19 v domu poslovilo 14 stanovalk in stanovalcev, da
jih je 134 zbolelo – od tega velika večina sicer brez hujših zapletov. Nekaj smo jih zdravili s kisikom in z drugo podporno
terapijo, nekateri so imeli prebavne težave, rahlo povišano
temperaturo in izgubo vonja. Kar veliko število okuženih je
okužbo prestalo asimptomatsko. V bolnici se je zdravilo pet
stanovalcev. Od zaposlenih je bilo okuženih 26, nihče s hudimi simptomi. Opažamo, da bolezen pri nekaterih pušča
posledice. Poslabšanje demence, dolgotrajno okrevanje, izguba apetita in verjetno še katere, ki jih bomo spoznavali v
prihodnjih mesecih. Predvsem pa je epidemija korenito posegla v naše družabno življenje in bistveno spremenila način
življenja.
A to je le statistika. Nikoli ne bomo čisto natančno vedeli,
kako so se počutili stanovalci v izolaciji, svojci brez obiskov in
zaposleni v dolgih urah premočenosti pod zaščitno opremo.
Živimo in delamo naprej, le da nič ni več tako, kot je bilo. Previdno sproščamo ukrepe, bistveno počasneje kot v lokalnih
skupnostih. Imamo skromne cilje, usmerjene večinoma samo
na jutrišnji dan. Bomo šli lahko v jedilnico? Kdaj bomo lahko
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šli sedet na teraso? Grem lahko na obisk k prijateljici na drugi
konec doma? Večinoma smo pri tem strpni in razumevajoči.
Za cepljenje se je odločilo 99 % stanovalcev (nekateri seveda
šele po preteku zaščitne dobe po okužbi) in 70 % zaposlenih.
Vendar, kot pravi slovenski pregovor: »Kogar enkrat kača
piči, se boji zvite palice.« Zato gremo v leto 2021 z zmernim
optimizmom in upanjem, da bo naša visoka precepljenost pomenila dovolj visoko obrambo tudi pred novimi sevi virusa.
Na koncu ne moremo mimo tega, da izpostavimo nekatere
posameznike in skupine, ki so s svojim žrtvovanjem, delom
ali pomočjo v času okužbe s koronavirusom v DSO Ilirska
Bistrica pomembno prispevali k tekočemu delu, dobremu
vzdušju in pogojem, da smo se (zaenkrat) otresli nadležne
nevarnosti:
1. stanovalci in stanovalke dobite zlato medaljo za strpnost,
upoštevanje zoprnih omejitev in okrevanje po bolezni;
2. vodstvo doma, ki je ne glede na dan v tednu vzpostavljalo
pogoje za delo in življenje stanovalcev;
3. vsi zaposleni, ki so z nadpovprečno izčrpavajočim urnikom in tempom dela pomagali stanovalcem, da so lažje
prestali izoliranost in bolezen;
4. svojci z vso vašo podporo, razumevanjem in sprejemanjem hitrih odločitev (ni vam bilo lahko);
5. zdravnica Barbara Dekleva, ki je izjemno strokovno in
predano delala in sodelovala z vodstvom in ekipo zdravstveno negovalne službe doma;
6. Občina Ilirska Bistrica, ki je omogočila uporabo in prilagoditev prostorov za rdečo cono v Domu na Vidmu;
7. Območni štab Civilne zaščite, g. Sandi Curk in g. Luka
Špilar, ki sta pomagala pri logistiki in v zvezi s preselitvami stanovalcev in opreme;
8. IPIL, ki je pomagal pri prevozu opreme za rdečo cono;
9. PGD Ilirska Bistrica, ki je sprotno, ažurno razkuževal prostore;
10. ekipe zdravstvenega doma, ki so jemale brise stanovalcem
in zaposlenim ter nudile prevoz stanovalcem;
11. JP Komunala, ki je nudila dodatne odvoze odpadkov;
12. OŠ A. Žnideršiča, ki je pomagala pri razvažanju kosil.
Hvala!
Za DSO Ilirska Bistrica V. B.

DOM STAREJŠIH OBČANOV ILIRSKA BISTRICA

področje dela. Smo pa do konca uspešno branili dve »trdnjavi«, in sicer varovano enoto in oba prizidka. V prvi ni zbolel
nihče, v drugi pa le trije od 60 stanovalcev.
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»ZAVOD PRISTAN« IZVAJA
POMOČ DRUŽINI NA DOMU
Pomoč družini na domu

Storitve pomoči
Namenjena je upravičencem, ki imajo družini na domu
Gospodinjska pomoč:
– priprava ali prinašanje enega
obroka hrane, pomivanje in urejanje posode,
– osnovno čiščenje bivalnega prostora
z odnašanjem smeti,
– postiljanje in osnovno vzdrževanje
spalnega prostora.
Pomoč pri vzdrževanju osebne higiene:
– pomoč pri oblačenju in slačenju,
– umivanju,
– hranjenju,
– opravljanju osnovnih življenjskih potreb,
– vzdrževanje in nega ortopedskih pripomočkov.
Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov:
– vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s sorodniki in prostovoljci,
– spremljanje po nujnih opravkih,
– družabništvo,

– preprečevanje osamljenosti, odtujenosti, informiranje ustanov o potrebah oskrbovanca …
Zavod Pristan izvaja storitve pomoči
družini na domu vsak dan od 7.00 do
15.00.
Cene storitve za uporabnika znašajo:
• za delo ob delovnikih (ponedeljek–
sobota): 5,70 EUR/uro,
• za delo ob nedeljah: 7,50 EUR/uro,
• za delo ob praznikih: 7,50 EUR/uro.
Dodatne informacije (vsak delavnik
med 7.00 in 14.30):
Ivana Lavrenčič
ivana@pristan.si
05 368 77 53, 031 764 645

SOCIALNO VARSTVO IN ZDRAVJE

zagotovljene bivalne in druge pogoje
za življenje v svojem bivalnem okolju,
če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati
sami, njihovi svojci pa take oskrbe in
nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti.
Gre za različne oblike organizirane
praktične pomoči in uslug, s katerimi se
upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, drugi družini ali organizirani obliki. Zavod Pristan izvaja storitev
pomoč družini na domu s koncesijo v
občini Ilirska Bistrica.
Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca. Socialno oskrbo na
domu izvajajo strokovni delavci in oskrbovalci, ki so ustrezno usposobljeni oz.
imajo opravljeno izobraževanje za socialne oskrbovalce na domu.
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Zdravstveni dom ilirska bistrica
NAVODILA IN URNIK TESTIRANJ NA COVID-19

OBVESTILA DRUŽINSKIH AMBULANT

VSA TESTIRANJA NA COVID-19 SE IZVAJAJO LE PO
PREDHODNEM NAROČILU

V času epidemije je znatno povečan obseg dela in velikokrat je
potrebno neplanirano spremeniti urnik dela. Vsi zdravstveni
delavci smo dodatno obremenjeni s »covid delom« in tudi v
primeru, ko je zdravnik urgenten, lahko v ambulanti izjemoma naredi vse za svojo ambulanto. Vse paciente naprošamo za
strpnost in razumevanje, ko se medicinska sestra ne more v
vsakem trenutku oglasiti na telefon, ne glede na določene ure,
saj ima v obravnavi pacienta v ordinaciji.

NA COVID TELEFON 041 448 083 ali 05 7112 193 OZ.
EL. POŠTO: covid@zdib.si.
Na tel. št. 041 448 083 ali 05 112 193 smo dosegljivi vsak
dan od ponedeljka do petka od 8.00 do 10.00 in od 13.00
do 14.00.
PCR testiranje poteka vsak dan med 11.00 in 13.00 v prostorih COVID ambulante Zdravstvenega doma (pred Reševalno
postajo) po drive-in sistemu.
Hitro testiranje poteka po tedenskih urnikih, ki so vnaprej objavljeni na naši internetni strani: www.zdib.si.
Na množična testiranja, ki jih v prostorih Doma na Vidmu
izvaja zunanja mobilna enota, se NI POTREBNO PREDHODNO NAROČITI.

COVID CEPILNA AMBULANTA

SOCIALNO VARSTVO IN ZDRAVJE

Cepljenje izvajata GODEC DIJANA, dipl. m. s. in JENKO
NATAŠA, dipl. m. s.
Za cepljenje se še vedno naročate pri osebnemu zdravniku ali
na informacijah ZD 05 7112 100.
Za vse ostale informacije glede cepljenja proti COVID-19
lahko pokličete vsak dan na tel. št. 05 7112 119 ali
031 605 515 po sledečem urniku:
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Vse paciente prosimo, da se za naročanja receptov, napotnic in naročilnic za medicinsko-tehnične pripomočke poslužujete možnosti prek »Gospodarja zdravja« – na naši
internetni strani www.zdib.si, zavihek e-naročanje, izberete svojo ambulanto in pod naročanje receptov vpišete
vaše zahteve (prek Gospodarja zdravja lahko tudi preverite,
ali je bilo naročilo že obdelano).
Za urejanje ostalih administrativnih zadev (bolniških listov) lahko pošljete vaše sporočilo na el. naslov
ambulant administracija@zdib.si, kjer pod zadevo vpišete
ambulanto oz. zdravnika, na katerega se sporočilo nanaša oz.
pokličete po telefonu v ambulanto izključno v času, ki je objavljen za informacije in naročanje.
Naročene napotnice, recepte, MTP lahko prevzamete v
lekarni oz. na vhodu ZD praviloma v treh delovnih dneh
od vaše oddaje naročila.

PONEDELJEK

7.30–8.00

in

13.00–14.00

TOREK

7.30–8.00

in

13.00–14.00

IZDAJA NAPOTNIC, RECEPTOV IN OSTALE DOKUMENTACIJE POTEKA NA VHODU ZD PO NASLEDNJEM URNIKU:

SREDA

7.30–8.00

in

13.00–14.00

PONEDELJEK–ČETRTEK: 7.00–18.00

ČETRTEK

7.30–8.00

in

13.00–14.00

PETEK: 7.00–15.00

PETEK

7.30–8.00

in

13.00–14.00

SOBOTA, NEDELJA, PRAZNIKI: ZAPRTO

RENTGEN
Za slikanje se je potrebno predhodno naročiti vsak dan od
13.00 do 14.00 na tel. št. 05 7112 134.
Nov urnik
PONEDELJEK

13.30–19.00

TOREK

13.30–20.00

SREDA

7.30–13.00

ČETRTEK

7.30–13.00

PETEK

7. 30–13.00

Ko se NAROČATE NA PREGLED ali ste že naročeni – v
primeru, da se v dnevu pred pregledom pojavi kar koli od
naštetega: povišana telesna temperatura (nad 37,5 °C), izcedek iz nosu, zamašen nos ali sprememba vonja, bolečine v
grlu, žrelu, kašelj, hripavost, spremenjen okus, občutek težkega dihanja ali stiskanja v prsnem košu, bolečine v mišicah,
prebavne težave (driska ali bruhanje) na dan pregleda pokličite in se bomo dogovorili, ali je pregled mogoč. Prav tako
morate sporočiti, če se taki znaki pojavijo pri drugih doma
ali v službi. Urniki ordinacijskega časa in časa za pogovor po
telefonu ADM:
BISTRIŠKI ODMEVI – JANUAR-MAREC 2021

ADM1
VINŠEK, dr. med.

ADM2
LOVRIĆ, dr. med.

ADM3
TAUČER, dr. med.

ADM4
TOMIĆ, dr. med.

ADM5
ŠTEMBERGER, dr. med.

ADM PODGRAD
PEJKOVIĆ, dr. med.

ADM DSO
DEKLEVA, dr. med.

ADM KNEŽAK

TEL. ŠT.
EL. NASLOV

7112-121
administracija@zdib.si

7112-123
administracija@zdib.si

7112-125
administracija@zdib.si

7112-138
adrijana.sustar@zdib.si

7112-190
administracija@zdib.si

783-50-22
julijana.muha@zdib.si

7112-160
marjanca.modic@zdib.si

788-20-12
adm.knezak@zdib.si
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DAN

ORDINACIJSKI
ČAS

ČAS ZA NAROČANJE IN
TEL. POGOVOR

PON.

7.15–14.15

7.15–9.00 in 12.15–14.00

TOR.

7.15–14.15

7.15–9.00 in 12.15–14.00

SRE.

14.15–21.15

13.30–15.30 in 18.00–20.00

ČET.

7.15–14.15

7.15–9.00 in 12.15–14.00

PET.

7.15–14.15

7.15–9.00 in 12.15–14.00

PON.

7.15–14.15

7.15–9.00 in 12.15–14.00

TOR.

12.15–19.15

12.15–14.15 in 17.00–19.00

SRE.

7.15– 14.15

7.15–9.00 in 12.15–14.00

ČET.

12.15–19.15

12.15–14.15 in 17.00–19.00

PET.

7.15–14.15

7.15–9.00 in 12.15–14.00

PON.

13.15–20.15

13.15–14.00 in 19.00–20.00

TOR.

7.15–14.15

7.15–9.00 in 12.15–14.00

SRE.

7.15–14.15

7.15–9.00 in 12.15–14.00

ČET.

13.15–20.15

13.15–14.00 in 19.00–20.00

PET.

7.15–14.15

7.15–9.00 in 12.15–14.00

TOR.

7.15–14.15

7.15–9.00 in 12.15–14.00

SRE.

13.00–20.00

13.15–15.00 in 17.15–19.15

PET.

7.15–14.15

7.15–9.00 in 12.15–14.00

PON.

16.15–19.45

16.00–17.00 in 19.00–20.00

TOR.

7.15–10.45

7.00–8.00 in 10.00–11.00

SRE.

7.15–10.45

7.00–8.00 in 10.00–11.00

ČET.

11.15–14.45

11.00–12.00 in 14.00–15.00

PET.

7.15–10.45

7.00–8.00 in 10.00–11.00

PON.

12.15–19.15

12.15–14.15 in 17.00–19.00

TOR.

7.15–14.15

7.15–9.00 in 12.15–14.00

SRE.

7.15–14.15

7.15–9.00 in 12.15–14.00

ČET.

12.15–19.15

12.15–14.15 in 17.00–19.00

PET.

7.15–14.15

7.15–9.00 in 12.15–14.00

PON.

7.30–9.00

7.30–9.00 in 13.00–14.15

TOR.

15.00–19.15

14.00–19.00

SRE.

8.30– 9.00

7.30–9.00 in 13.00–14.15

ČET.

7.30– 8.45

7.30–9.00 in 13.00–14.15

PET.

8.00– 9.00

7.30–9.00 in 13.00–14.15

PON.

8.00–10.00

8.00–10.00

TOR.

8.00–10.00

8.00–10.00

ČET.

8.00–10.00

8.00–10.00

SOCIALNO VARSTVO IN ZDRAVJE

AMBULANTA/
ZDRAVNIK
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Vzdržujmo s�ke z družino, s prijatelji in sodelavci.
Če pogovor v živo ni mogoč, lahko s pomočjo telefona
ali druge tehnologije vzdržujemo s�ke tudi na daljavo.
Pogovor nas lahko razbremeni in nasmeji.

Bodimo telesno ak�vni.

Poskrbimo, da smo čim bolj redno
telesno ak�vni v naravi ali doma.
Pomembno je, da si tudi pri delu
ali šolanju (od doma) vzamemo
čas za ak�vne odmore.

Vzpostavimo/Ohranimo dnevno ru�no.
Dan in teden si organizirajmo tako,
da bomo poleg delovnih, šolskih ali drugih
obveznos� imeli redne obroke, čas za
gibanje in spros�tev, pros� čas, pogovore in počitek.

Poskrbimo za zadostno količino spanja.

Poskusimo vsak dan vstaja� in hodi� spat ob približno is� uri.

Posegajmo po zdravi in
uravnoteženi prehrani,

ki vsebuje dovolj sadja in zelenjave.
Izogibajmo se prekomernemu uživanju kofeina,
alkohola in psihoak�vnih snovi.

Vzemimo si čas za spros�tev.

Izberimo ak�vnos�, ob katerih se poču�mo dobro.
Lahko poiščemo nov hobi, se naučimo nove spretnos�
ali pa novih tehnik sproščanja.

(P)ostanimo solidarni in pomagajmo drugim.

Potrudimo se, da nastala situacija ne bo ogrozila načel solidarnos�
in človečnos�. Pomislimo tudi na druge, predvsem na ranljive
skupine prebivalstva (npr. socialno ogroženi, starejši idr.),
ki potrebujejo pomoč.

Vir grafik: Freepik.com

Obrnimo se po strokovno pomoč,
če je s�ska prehuda.

Vsak se kdaj poču� slabše ali je brez volje. Če slabo počutje traja
dlje časa in če prej našte� predlogi ne pomagajo, poiščimo
pomoč. To ni znak šibkos� ali poraza, temveč znak skrbi zase.

Uporabimo veščine, ki so nam bile v preteklos�
že v pomoč v stresnih situacijah in izzivih.
Pomislimo, kako smo se v preteklos� soočali s stresnimi
situacijami in izzivi, katere strategije so se takrat izkazale
za uspešne in kaj nam je pomagalo, da smo lažje
obvladovali svoja čustva in hitreje rešili težave.
Poskusimo prenes� te strategije tudi v
zdajšnjo situacijo in jih po potrebi prilagodi�.

Brezplačni telefon za psihološko podporo prebivalcem ob epidemiji Covid-19 080 51 00
(24 ur/na dan, vsak dan). Ostale vire pomoči in gradiva najdete na spletni strani www.nijz.si.

NAVODILA ZA UPORABO PORTALA E-NAROČANJE
(GOSPODAR ZDRAVJA) ZA NAROČANJE RECEPTOV,
NAPOTNIC, NAROČILNIC ZA MEDICINSKO-TEHNIČNE
PRIPOMOČKE IN OSTALA SPOROČILA AMBULANTI

3. ODPRE SE STRAN Z VSEMI AMBULANTAMI V ZD IB -> izberete svojo ambulanto (osebnega zdravnika) s klikom na
»ODPRI AMBULANTO«.
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SOCIALNO VARSTVO IN ZDRAVJE

1. VSTOP NA INTERNETNO STRAN ZDRAVSTVENEGA DOMA ILIRSKA BISTRICA www.zdib.si
2. KLIKNETE NA ZAVIHEK »E-NAROČANJE«
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4. ODPRE SE STRAN S TEDENSKIM URNIKOM (kjer se lahko na označena polja vpišete za pregled - v času epidemije te
možnosti ni) IN KLIKNETE NA ZAVIHEK »NAROČILO RECEPTOV«.

SOCIALNO VARSTVO IN ZDRAVJE

5. ODPRE SE STRAN, KJER OBVEZNO VPIŠETE VSE SVOJE PODATKE IN V OKVIRČEK »INFORMACIJE O
RECEPTIH« VPIŠETE, KAJ POTREBUJETE.
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Diagnoza rak je bolezen, ki vsakemu človeku postavi življenje na glavo. Pa kljub temu se v teh korona časih zdi,
kot da se je umaknila iz naših življenj, kot da ne obstaja …
In vendarle je vsak dan znova in znova. Kako se spopasti
z diagnozo; kako se soočiti z boleznijo? Kako z njo živeti
in preživeti? Veliko je načinov, ki nam pri tem pomagajo.
V prvi vrsti so: zaupanje v strokovnost zdravstvenega osebja, pomoč družine in prijateljev, samopomoč in samozaupanje, uspešna rehabilitacija in okrevanje po operacijah
in terapijah ter zdrav način življenja.
V Ilirski Bistrici že sedem let v okviru Društva onkoloških bolnikov Slovenije deluje Skupina za samopomoč onkološkim bolnikom po programu Pot k okrevanju. Vodita jo strokovna vodja
dr. med. Andreja Vinšek Grilj, spec. druž. med., in koordinatorka Zdenka Kaluža. Srečanja skupine so vsak drugi četrtek v
mesecu ob 18. uri v Zdravstvenem domu Ilirska Bistrica.
Zaradi nastale korona situacije so žal vsa naša srečanja odpovedana, kar članice te skupine zelo pogrešamo. Zaradi previdnostnih ukrepov, ker sodimo v ranljivo skupino ljudi, smo še
posebej previdne. Naši redki stiki na žalost ostajajo izključno
po telefonu. V lanskem letu smo imele kar nekaj zastavljenih
ciljev za naše delovanje: prednost bi dale druženju in splošnemu klepetu, vsaj enemu strokovnemu predavanju, podpori
in pomoči novim članom in članicam, ozaveščanju javnosti z
onkološkimi boleznimi, aktivnostim v rožnatem oktobru …
Vendar so naša srečanja in dejavnosti prekinila vprašanja, pomisleki in bojazni glede okužbe s covidom-19. Tako kot večina ljudi, smo tudi me ostale doma.

smo izvajale dihalne in gibalne vaje, malo telovadile ter tako
zaznavale in odkrivale svoje telo. Preizkušale smo akrilne barve in slikale na platno ter ustvarjale svoje gibalne in likovne
kreacije. Izražale smo se z barvami, klepetale, se smejale, risale z zaprtimi očmi, razmišljale o besedi ženska in svoje misli
zapisovale. Sprejele smo dogovor, da bomo izdelke razstavile
na stojnici v okviru rožnatega oktobra in jih predstavile širši
javnosti. Na malo drugačen način, preko poezije in likovne
umetnosti, bi tako osveščale javnost. Želele smo izpostaviti
ne samo onkološke bolezni, ampak tudi zdrav način življenja
in pomen preventive ter samoopazovanja, da poskrbimo zase,
poslušamo svoje telo in svojega duha. Ob tej priložnosti se
zahvaljujemo Zdravstvenemu domu Ilirska Bistrica, Občini
Ilirska Bistrica in VGC Ilirska Bistrica za prostore in podporo.
Žal je tudi to odpadlo zaradi epidemije.
Nekatere rake lahko preprečimo ali odkrijemo zgodaj, zato
je nujno, da tudi v času epidemije covida-19 in po njej kot
družba in posamezniki naredimo vse, kar je v naši moči, da
ljudje ne bodo zbolevali in umirali zaradi rakov, ki bi jih lahko
preprečili ali odkrili zgodaj. Zato naj tudi v času epidemije covida-19 in po njej priporočila proti raku ne obvisijo v zraku!
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije je uvedlo brezplačno
telefonsko svetovanje in pogovor za bolnike z rakom. OnkoFON je dosegljiv na brezplačni telefonski številki 080 23
55 vsak dan med 9. in 17. uro. Na klice odgovarja več kot
20 strokovno usposobljenih prostovoljcev z osebno izkušnjo
raka in strokovnjakov, ki dobro poznajo in razumejo stiske
bolnikov. Ob tem pa še povabilo v našo skupino za samopomoč, ko bo to zopet mogoče. Dodatne informacije v zvezi s
skupino za samopomoč lahko dobite pri naši koordinatorki
Zdenki Kaluža na mobilni številki 041 482 496.
Skupina za samopomoč onkološkim bolnikom Ilirska Bistrica
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SKUPINA ZA SAMOPOMOČ
ONKOLOŠKIM BOLNIKOM
IN BOLNICAM

V veliko zadovoljstvo nam je, da smo se kljub vsemu uspele
srečati trikrat. Prvič v prostorih Zdravstvenega doma Ilirska
Bistrica, naslednjič pa v prostorih VGC Ilirska Bistrica. Poleg
sproščenega vzdušja in klepeta smo imele prav posebno srečanje, ki ga je pripravila naša nova članica Damjana. Najprej

Poezija in slika, ki sta nastali kot skupinsko delo
BISTRIŠKI ODMEVI – JANUAR-MAREC 2021
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V POSTOJNI ZAKLJUČILI NOVI KROG
SLIKANJA ŽENSK V PROGRAMU DORA
Konec leta 2020 se je za ženske med 50.
in 69. letom iz občin Postojna, Pivka,
Ilirska Bistrica in Cerknica zaključil že
tretji krog slikanja v programu DORA.
Med marcem in novembrom lani so na
preventivno mamografijo povabili skupno 5152 žensk, prišlo jih je 71 %, kar
je največ doslej. Med vsemi slikanimi
ženskami so pri 119 odkrili sumljive
spremembe, zato so jih povabili na dodatno obravnavo na Onkološki inštitut
Ljubljana, kjer so pri 20 ženskah odkrili
raka dojk.
S slikanjem so v mobilni enoti programa
DORA v Postojni, ki je stala ob bolnišnici za ženske bolezni in porodništvo,
začeli marca. Izvajanje programa DORA
je bilo nato sredi marca začasno zaustavljeno zaradi prvega vala epidemije covida-19, zato so s slikanjem v Postojni
nadaljevali konec maja in ga zaključili
novembra lani. V primerjavi s predza-

dnjim krogom slikanja leta 2018 se je
udeležba žensk povišala z 69 na 71 % in
tako presegla 70 %, kar je eden od ključnih pogojev za doseganje dolgoročnega
cilja programa DORA, to je za tretjino
manj smrti žensk zaradi raka dojk. Od
vseh slikanih žensk so jih v presejalno-diagnostični center na Onkološkem
inštitutu Ljubljana povabili na dodatne
preiskave 119, kar je na ravni izpred
dveh let (l. 2018), ko je bilo na dodane
preiskave povabljenih 114 žensk. Z nadaljnjimi diagnostičnimi preiskavami
so raka dojk takrat ugotovili pri 26 ženskah, tokrat pri 20, vendar podatek še
ni dokončen, saj so nekatere ženske še
v obravnavi.
»Od začetka izvajanja programa DORA
v Postojni leta 2016 se je odziv žensk, ki
pridejo na mamografijo, povečal s 54 na 71
%. Veseli nas, da so ženske s postojnskega,
pivškega, ilirskobistriškega in cerkniškega
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PREPREČIMO RAKA
MATERNIČNEGA VRATU
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Spoštovane občanke občine Ilirska Bistrica,
od 18. do 24. januarja 2021 je potekal
15. Evropski teden preprečevanja raka materničnega vratu. Rak materničnega vratu je med raki izjema, saj o njem vemo
dovolj, da lahko preprečimo skoraj vsak
nov primer. Če je ženska cepljena proti
HPV in se redno udeležuje presejalnih
pregledov, je verjetnost, da bo zbolela,
izjemno nizka. V Sloveniji imamo organizirani populacijski presejalni program
za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb materničnega vratu (DP ZORA)
že od leta 2003. V zadnjem 3-letnem
obdobju (na dan 30. 6. 2020) se je pre-

gledanost v Sloveniji zaradi ukrepov za
zajezitev pandemije COVIDA-19 prvič
v 15 letih zmanjšala pod ciljno vrednost
70 % in je znašala 69,6 %, kar je za tri
odstotke manj kot leto prej (72,6 %).
V državnem programu ZORA si želimo,
da bi pregledanost presegla ciljnih 70 %
v vseh slovenskih občinah. V občini Ilirska Bistrica je bila 3-letna pregledanost
na dan 30. 6. 2020 67,3 %, kar je pod
ciljno vrednostjo in slovenskim povprečjem. Med 212 občinami je to 157. največja pregledanost. Lansko leto je bila
pregledanost v omenjeni občini 67,5
%, kar je bila 179. največja pregledanost med vsemi občinami. Podrobnejši

območja prepoznale program DORA kot
kakovosten, in da se ga redno udeležujejo
tudi v času epidemije covida-19. Program
DORA deluje ob upoštevanju strogih ukrepov za zagotavljanje varnosti žensk in
zaposlenih v času drugega vala epidemije,
saj je pomembno, da ženske ne opustijo
možnosti zgodnjega odkrivanja raka,« je
povedala vodja programa DORA, mag.
Kristijana Hertl, dr. med., in poudarila:
»Če je rak dojk odkrit na začetni stopnji,
je zdravljenje lahko zelo uspešno.«
V programu DORA je ključni namen
odkrivanje majhnih (netipnih) rakov, ko
je verjetnost ozdravitve lahko bistveno
večja. Tudi zdravljenje je manj obsežno,
kar vpliva na boljšo kakovost življenja
bolnic. Redna udeležba v organiziranem
programu zgodnjega odkrivanja raka
dojk v ciljni populaciji žensk dokazano
zmanjšuje umrljivost za rakom dojk in
povečuje preživetje bolnic.

podatki o pregledanosti so dostopni na
naši spletni strani.
Ob Evropskem tednu boja proti raku materničnega vratu smo na Onkološkem inštitutu Ljubljana v besedi in sliki povzeli
dogajanje v programu ZORA v preteklem letu ter izdali sporočilo za medije
z naslednjimi ključnimi sporočili: svetovna zdravstvena organizacija je v času
lansiranja globalne strategije za eliminacijo raka materničnega vratu med vsemi
evropskimi državami prepoznala prav
Slovenijo kot primer dobre prakse pri
obvladovanju bremena raka materničnega vratu z organiziranim presejanjem:
Turning the tide: Slovenia’s success story of
fighting cervical cancer. Na spletni strani
programa ZORA je dostopno fotoporočilo lansiranja strategije za eliminacijo raka materničnega vratu v Sloveniji.
Zaradi zaustavitve presejanja v spomladanskem valu epidemije se je prvič v 15
letih delovanja progama ZORA 3-leBISTRIŠKI ODMEVI – JANUAR-MAREC 2021

• ženske, da tudi v času pandemije
COVIDA-19 celostno skrbijo za svoje zdravje, upoštevajo 12 priporočil
proti raku, se redno udeležujejo presejalnih pregledov pri ginekologu,
se odločijo za cepljenje otrok proti
HPV;
• mlade ženske, stare od 30 do 39 let,
da kljub spremembam v vsakdanjem
življenju, kot sta na primer delo in vrtec ter šola od doma, ne pozabijo na
lastno zdravje, saj je njihovo zdravje
pomembno zanje in za vse, ki jih imajo rade. V tej starostni skupini smo v
programu ZORA času pandemije odkrili za 19 % manj predrakavih sprememb materničnega vratu, ki bodo
lahko neodkrite in nezdravljene napredovale v raka materničnega vratu;
• vse prebivalce, da se cepijo proti COVIDU-19, saj bodo s tem pripomogli k polnemu delovanju programa

ZORA prav v vseh predelih Slovenije
in omogočili čim prejšnjo eliminacijo RMV v Sloveniji.
Lep pozdrav v skupni skrbi za zdravje
slovenskih žensk
Urška Ivanuš, dr. med.,
vodja Državnega programa ZORA
Vodja oddelka za presejanje raka,
Onkološki inštitut Ljubljana,
Zaloška 2, 1000 Ljubljana
Predsednica Zveze slovenskih društev
za boj proti raku, Trubarjeva 76a,
1000 Ljubljana
T: 01 587 96 06 | M: 041 901 478
W: https://zora.onko-i.si/
http://www.protiraku.si/
https://priporocila.si/
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tna pregledanost zmanjšala pod ciljno
vrednost 70 %. Zaradi večjega obsega
dela ginekologov čez poletje in dobrega
odziva žensk je konec septembra 2020
pregledanost ponovno dosegla 70 %.
Zaradi okrnjenega delovanja programa
ZORA smo do konca septembra v letu
2020 v primerjavi s 3-letnim povprečjem odkrili za 19 % manj predrakavih
sprememb visoke stopnje pri ženskah,
starih od 30 do 39 let. To je zelo zaskrbljujoče, saj se vrh raka materničnega
vratu v nepresejani populaciji pojavlja
med 40. in 49. letom starosti, če pri
mlajših ženskah pravočasno ne odkrivamo in zdravimo predrakavih sprememb.
V starostni skupini 30–39 let odkrijemo
kar okrog tretjino predrakavih sprememb visoke stopnje.
Dr. Urška Ivanuš, vodja Državnega
programa ZORA in predsednica Zveze
slovenskih društev za boj proti raku, poziva:
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ZAZNANA PROBLEMATIKA OTROK
IN MLADOSTNIKOV V ČASU
EPIDEMIJE IN NJENIH UKREPOV
Epidemija je v zadnjih mesecih bistveno spremenila in vplivala na kakovost
našega življenja. Naučila nas je, da nič več ni samoumevno, zagotovljeno in
predvidljivo. Zlasti je občutno posegla v duševno zdravje ljudi, njihov materialni in socialni položaj ter osebno varnost.
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Negativne posledice najbolj občutijo
najranljivejši, kamor sodijo tudi otroci
in mladostniki.
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Slednji so zaradi šolanja od doma in socialne izolacije utrpeli veliko škodo ne
samo na izobraževalnem, pač pa tudi
na osebnostnem in socialnem področju. Številni so se pritoževali, da nimajo
zadostnih pogojev za izobraževanje od
doma. Najpogosteje je bilo izpostavljeno nedelovanje interneta, otroci niso
imeli potrebnih računalnikov, tiskalnikov ipd. Nekateri otroci ali njihovi straši so poročali, da jim starši oz. skrbniki
ne zmorejo ali ne znajo pomagati, saj je
izobraževalno gradivo oz. snov prezahtevna. Zato smo na našem CSD-ju otrokom in mladostnikom ponudili učno
pomoč na daljavo prek nevladnih organizacij in Dnevnega centra za otroke in
mladostnike Postojna ter Sonček iz Ilirske Bistrice. Slednja oblika podpore in
pomoči se je izkazala kot izredno dobra
in učinkovita.
Motivacija za šolsko delo je v času šolanja na daljavo izredno upadla, kar so
CSD-jem poročale šolske svetovalne
službe. Slednje so skupaj s CSD-ji iskale skupne pomoči otroku in družini. Pri
otrocih je bilo zaznati, da so začeli opuščati dnevno rutino, nazadovali so v pridobivanju novega znanja in povečale so
se učne težave. Stremeli smo k vzpostavitvi boljše motiviranosti za šolsko delo,
rednemu oddajanju dela in domačih nalog, rednemu vzpostavljanju povezave
preko Zooma ali drugih aplikacij, saj si
bile zaznane številne neopravičene odsotnosti. Nadalje smo ugotavljali povečano odklonilno vedenje pri otrocih in

mladostnikih, ki se je izražalo zlasti do
učiteljev, staršev, sošolcev.
Namesto iskanja pomoči in dodatne
razlage pri starših ali učitelju so se otroci
pogosteje odmaknili od šolanja na daljavo (izklopljene kamere na video konferenci, izgovarjanje, da ne deluje internetna povezava). Posledično so se zatekali
k pretiranemu igranju računalniških
igric ali uporabi spletnih omrežij, se s
tem še bolj socialno izolirali in se soočali
z občutki osamljenosti ter tesnobe. Obdobje mladostništva je obdobje izgrajevanja identitete, spletanja medosebnih
vezi, širjenja socialne mreže in večjih
življenjskih sprememb, kar je stanje epidemije močno otežilo. Pogosteje smo
zaznavali samopoškodovalno vedenje
in izrazitejše duševne stiske (npr. misli
na samomor, pobeg, depresija in anksioznost, apatičnost, strah) pri otrocih, ki
so bili že prej nagnjeni k tem težavam.
Pri mladih smo zaznali povečanje časa,
preživetega na družbenih omrežjih, in
s tem neproduktivno preživljanje prostega časa z »visenjem« na npr. Facebooku, Instagramu, Snapchatu, Tiktoku
ipd. tudi pozno v noč, zaradi česar so naslednji dan še toliko težje sledili šoli in
delali naloge. Upadla je tudi motivacija
za zunanje aktivnosti. Nekateri otroci so
nam v pogovorih zaupali, da so v večji
meri kot prej izpostavljeni medvrstniškemu spletnemu nasilju (npr. izsiljevanje, zasmehovanje). Pri starejših mladoletnikih je bilo zaznati, da pogosteje
posegajo po marihuani in alkoholu, o
čemer so sami pripovedovali.
Posledica opisane problematike je čustvena otopelost otrok in mladostnikov,
ki je povezana z doživljanjem neuspeha

v šolskem delu, neprimerno spodbudo
ali pomanjkanjem podpore od staršev.
V družinah, kjer so se starši že prej soočali z vzgojno nemočjo, a je bila situacija
obvladljiva ravno zaradi vpliva šole, se je
vzgojna nemoč še povečala. Družine so
zaradi dela in šolanja na daljavo preživele bistveno več časa skupaj kot sicer,
kar je vplivalo na povečano nestrpnost v
družini in med sorojenci ter hkratno povečanje nesoglasij in prepirov (povečalo se je obravnavano število psihičnega
nasilja, pa tudi tveganje za druge oblike
nasilja).
V času epidemije se otroci in mladostniki na stres, ki ga doživljajo, odzivajo
zelo različno. Posledice se kažejo v vedenju, čustvovanju, doživljanju in učenju, vsakdanji rutini in trajajo različno
dolgo. Odzivi otrok in mladostnikov so
odvisni tako od njihove starosti kot od
tega, kako razumejo situacijo, koliko,
katere in kako kakovostne informacije o dogajanju imajo na razpolago, od
njihovih preteklih izkušenj, siceršnjega
stila in strategij odzivanja v stresnih situacijah, podpore domačega okolja in
drugih dejavnikov. Razumljivo je, da so
zaskrbljeni ali prestrašeni, da čutijo jezo
zaradi omejevalnih ukrepov, da se njihovo vedenje spremeni in imajo težave pri
samostojnem opravljanju dejavnosti, ki
so jih prej morda že obvladovali.
Čas epidemije in ukrepov ter njihove
posledice, pa tudi obdobje še povečane nejasnosti ob sproščanju ukrepov so
v različni meri vir stresa tudi za starše.
Zanje je najučinkovitejši način podpore
otrokom ta, da najprej poskrbijo zase in
funkcioniranje družine. Le tako lahko
opravljajo starševsko vlogo na način, da
otroke pomirijo, jim zagotavljajo občutek varnosti in nadzora nad temi zahtevnimi okoliščinami. Družine se lahko soočajo z izgubo dohodka ali revščino in
ne morejo poskrbeti za osnovne potrebe. Ob tem moramo vsi skupaj, vladne
in nevladne organizacije, poskrbeti za
potrebno pomoč in podporo družinam
v stiski.
Kristina Zadel Škrabolje,
direktorica CSD Primorsko-Notranjska
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Trenutno se še vedno nahajamo v negotovi situaciji, ko imamo zaradi epidemije COVIDA-19 omejitve na različnih
področjih našega vsakdanjega življenja.
Tako smo prikrajšani za ukvarjanje z našimi različnimi aktivnostmi, dejavnostmi, imamo določene stroge omejitve
glede druženja, prehajanja občinskih
meja, spremenjena je zdravstvena oskrba, socialnovarstvena oskrba, omejeni
smo pri opravljanju nekaterih osnovnih
življenjskih potreb.
Pri mnogih ljudeh lahko takšne okoliščine povzročajo različne duševne stiske, občutke strahu, žalosti, nemoči ali
izgube nadzora. Te stiske običajno posamezniki lahko prebrodijo, včasih pa
lahko sprožijo dolgotrajnejšo duševno
bolezen.
Ljudje se s težkimi kriznimi situacijami
različno soočamo. Pomembno je, da
smo v obdobju krizne situacije do sebe
in drugih strpni, sprejemajoči in potrpežljivi. Pomembno je, da smo pozorni na
prepoznavanje svojih občutkov in stisk

ter hkrati na prepoznavanje občutkov in
stisk vseh bližnjih, s katerimi se ob omejitvah v kriznem času srečujemo. Pogovor z najbližjimi in ozaveščanje stiske
lahko namreč ublaži duševno stisko. Če
pri bližnjih opažamo spremenjeno vedenje, ki zanje ni značilno, je pomembno, da o tem spregovorimo. Pogovor naj
bo usmerjen v počutje, osebne stiske,
strahove, nemoč in na konkretne spremembe, ki smo jih opazili. Včasih je
pogovor dovolj, da se razbremenimo in
morda najdemo rešitve za svoje težave.
Če smo sami in nimamo nikogar, je v
obdobju epidemije na voljo brezplačna
telefonska številka 080 51 00, na kateri
so za pogovor na voljo strokovnjaki s
področja duševnega zdravja.
V primeru, da se nam zdravstveno stanje
zaradi duševne bolezni močno poslabša
oz. da v okolju prepoznamo, da ima naš
bližnji resne zdravstvene težave zaradi
duševne bolezni (npr. prepoznavamo
nenavadno vedenje, ravnanje, razmišljanje, čustvovanje), je pomembno, da po-

MAGNEZIJ
Magnezij nastopa v skoraj vseh procesih v telesu, od sinteze DNK-ja do metabolizma inzulina. Pomanjkanje magnezija se povezuje celo z alzheimerjevo
boleznijo, diabetesom in boleznimi, povezanimi s kostmi in srcem. Zato je
zelo pomembno, da na dnevni bazi uživamo hrano, bogato z magnezijem, saj
le tako podpremo pravilno delovanje telesa.

iščemo zdravstveno pomoč v ambulanti
nujne medicinske pomoči, pri specialistu psihiatru, psihologu ali pa se obrnemo na enoto Centra za socialno delo, ki
bo posameznika ali svojca, ki potrebuje
pomoč, usmeril v ustrezno institucijo
oz. mu pomagal poiskati pomoč in rešitev. Pogosto namreč svojci potrebujejo
pomoč, da bodisi prepoznajo zdravstvene težave bližnjih ali pa zgolj pomoč pri
informiranju, vodenju, usmerjanju v
razreševanje družinskih stisk.
Za konec pa imejmo v mislih, da bo epidemija minila, nikoli nismo sami, pogovarjajmo se z bližnjimi in družino. Medsebojne stike imamo lahko na različne
načine, bodimo si v pomoč in podporo,
vzdržujmo dnevno rutino, privoščimo
si zadostno količino spanca in počitka,
skrbimo za telesno aktivnost, preživljajmo čas v naravi, poslušajmo glasbo,
usmerjajmo pozornost na pozitivne vidike, bodimo strpni in sprejemajoči do
sebe in drugih. Poiščimo pomoč, če je
stiska huda, in najpomembnejše – ostanimo zdravi.
CSD PRIMORSKO-NOTRANJSKA
Janez Tušar,
koordinator obravnave v skupnosti

ma, mišični krči in šibkost, impotenca,
preeklampsija …
Na žalost je možno, da imamo pomanjkanje magnezija tudi, če se prehranjujemo zdravo.

Zakaj je dobro, da imamo
dovolj magnezija?

Pomaga izboljšati simptome
Magnezij je element in mineral, ki ga Simptomi pomanjkanja magnezija so PMS-ja
najdemo v naravi, v telesu pa nastopa
tudi kot elektrolit. Približno 99 % vsega magnezija, ki ga imamo v telesu, se
shranjuje v kosteh, mišicah in mehkih
tkivih, samo 1 % pa ga je v krvi.
Je kofaktor za več kot 300 encimskih
reakcij, vpliva na mišice in živčno funkcijo, kontrolira krvni sladkor, regulira
krvni pritisk in še in še.
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lahko zelo različni. Kažejo se kot hipertenzija (visok krvni tlak), poškodbe ledvic in jeter, migrene, glavkom, pomanjkanje nutrientov (vitamin K, B1, kalcij
in kalij), simptom nemirnih nog, hudi
PMS simptomi, spremembe razpoloženja in obnašanja, nespečnost in težave
s spanjem, šibke kosti in osteoporoza,
zmanjšano delovanje imunskega siste-

Simptomi predmenstrualnega sindroma vključujejo nihanje razpoloženja,
pridobitev teže, željo po določeni hrani,
zadrževanje vode, utrujenost, razdražljivost, občutljive prsi in prebavne težave.
Študije kažejo, da magnezij pomaga
učinkovito odpravljati zgornje simptome PMS-ja, posebno učinkovit je v
kombinaciji z vitaminom B6.
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NAŠ ODZIV V OKOLIŠČINAH
EPIDEMIJE COVIDA-19
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Podpora zdravemu krvnemu
tlaku in srcu
Hipertenzija oz. visok krvni tlak je bolezen, ki prizadene milijone ljudi po vsem
svetu. Prisili srce, da močneje dela, kar
lahko vodi do poškodb srca.
Prehrana, bogata z magnezijem in kalijem, vpliva na izboljšanje zdravja srca in
spodbuja normalen krvni tlak.
S študijo so potrdili, da dodatki magnezija znižajo vrednosti tako sistoličnega
kot tudi diastoličnega krvnega tlaka pri
odraslih s hipertenzijo.

Pomaga izboljšati fizično moč
Ker magnezij sodeluje pri funkciji mišic in nastanku energije, vpliva tudi na
športne dosežke. S študijo so dokazali,
da so triatleti, ki dobivajo dodatke magnezija (4 tedne), boljši v plavanju, kolesarjenju in teku.

Kontrolira vnetja
Nizka koncentracija magnezija je bila
povezana z višjim nivojem vnetja v številnih študijah. Dokazali so, da magnezij
zniža vnetje pri ljudeh s prediabetesom.
Veliko hrane, ki vsebuje magnezij, uvrščamo tudi med protivnetno hrano.
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Preprečuje migrene
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S študijami so ugotovili, da dodatki magnezija lahko vplivajo na pogostost migren in njihovo moč. Ugotovili so celo,
da učinkuje hitreje kot nekatera zdravila
proti migreni.

Pomaga normalizirati
krvni sladkor in ščiti pred
metaboličnim sindromom
Obstajajo dokazi, da višji vnos magnezija regulira krvni sladkor, preprečuje
inzulinsko rezistenco in sladkorno bolezen tipa 2.
Inzulin je hormon, ki je zadolžen za
transport glukoze (sladkorja) po krvi
do tkiv, kjer se porabi kot gorivo. Če
konstantno uživaš veliko sladkorja, bo
nastajalo več in več inzulina, ker bo telo
poskusilo pospraviti vso glukozo v celice. Dolgoročne visoke koncentracije
inzulina vodijo do inzulinske rezistence,
kar pomeni da se poviša koncentracija
sladkorja v krvi.

Dodatki magnezija izboljšajo inulinsko
občutljivost in znižajo krvne nivoje glukoze.

Se bori proti depresiji in
anksioznosti

–
–
–
–
–
–

mandlji (80 mg na skodelico),
bučna semena,
amarant,
prosena kaša,
črn fižol,
avokado (58 mg srednji avokado),

–
–
–
–
–

kvinoja,
spirulina,
suhe fige (50 mg polovico skodelice),
jogurt ali kefir (50 mg na skodelico),
banana (32 mg v srednje veliki banani).

Magnezij močno vpliva na razpoloženje, zato je učinkovit proti depresiji in
anksioznosti.
V nekaterih raziskavah so potrdili, da
je magnezij tako učinkovit kot nekatera
zdravila proti depresiji, kar je resnično
fascinantno.

Izboljša kvaliteto spanja
Če trpite zaradi nespečnosti in pred
spanjem štejete ovčke, vam predlagam,
da pred spanjem zaužijete nekaj hrane,
bogate z magnezijem, ali kar prehransko
dopolnilo.
V študiji so ugotovili, da dodatki z magnezijem zmanjšajo nespečnost, povečajo spalni čas in zmanjšajo čas, ki ga
potrebujemo, da zaspimo. V drugi študiji so ugotovili, da je mešanica magnezija, melatonina in cinka zelo učinkovita
za izboljšanje kvalitete spanja tudi na
dolgi rok.

Igra pomembno vlogo pri
metabolizmu vitamina D
Magnezij je udeležen tudi v metabolizmu vitamina D. Vitamin D pa igra vlogo
pri absorpciji kalcija v kosti in ima učinek tudi na druge pomembne vitamine
in minerale, ki skrbijo za zdravje kosti –
vključujoč vitamin K in fosfor.
Ljudje s pomanjkanjem vitamina D
imajo večje tveganje za: bolezni, povezane s kostmi, srčne bolezni, visok pritisk, depresijo, nespečnost, kronično
bolečino, luskavico …

Hrana, ki vsebuje veliko
magnezija:
– kuhana špinača (157 mg na skodelico),
– kuhana blitva (154 mg na skodelico),
– temna čokolada (95 mg na tablico),
– sončnična semena (92 mg na 1/8
skodelice),
– indijski oreščki,
– skuša,
– laneno seme,

Poglejmo si, kakšne dnevne doze so priporočene:
– dojenčki do 6 meseca: 30 mg,
– 7–12 mesecev: 75 mg,
– 1–3 leta: 80 mg,
– 4–8 leta: 130 mg,
– 9–13 leta: 240 mg,
– 14–18 leta: 410 mg (moški), 360 mg
(ženske),
– 19–30 leta: 400 mg (moški), 310 mg
(ženske),
– nosečnice: 360 mg,
– doječe matere: 320 mg.
Obstaja veliko različnih magnezijev, nekatere so primernejše kot prehranska
dopolnila, druge manj. O magnezijih
sem se veliko razpisala v e-mailu, ki ga
dobite, ko se vpišete na mojo e-mail listo. Če še niste vpisani, se le prijavite, da
ne zamudite vseh pomembnih informacij, ki jih delim z vami.
Vpišete se lahko na spletni strani www.
asjafrank.com, kjer si izberete darilo –
vprašalnik ali e-knjigo z naslovom Kako
ostanem zdrava?.
Asja Frank, mag. farm.,
praktikantka funkcionalne medicine
in scenar terapetvka
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CENTER ZA SOCIALNO DELO
PRIMORSKO-NOTRANJSKA
ENOTA ILIRSKA BISTRICA

VEČGENERACIJSKI CENTER DOM NA VIDMU –
MOŽNOST IN PRILOŽNOST
DEJAVNOSTI VGC
Zdi se, da smo šele vstopili v novo koledarsko leto, pa je tukaj
že mesec april. Dnevi hitro minevajo in z njimi tudi naš dragocen čas, ki ga v času epidemije ne moremo tako kvalitetno
preživeti, kot bi ga lahko.
Tudi VGC je pripravljen na nove priložnosti in izzive, ki jih
skupaj izvajamo v letu 2021.
Vemo, da bomo takoj, ko bomo lahko, pogumno in modro zakorakali na našo skupno pot, polni lepih spominov in občutkov. Do takrat pa ostanimo zdravi in odgovorni.
Skupaj zmoremo!

Obveščali vas bomo prek spletne https://www.lu-ilirska-bistrica.si in Facebook strani VGC Dom na Vidmu
https://www.facebook.com/vgcilbistricapivka/.
Za dodatne informacije smo dosegljivi na tel. št. 05 714
50 22 v dopoldanskem času in elektronskem naslovu vgc.
ilbistrica@gmail.com.
Ga. Jerica Strle opravlja dejavnosti v prostorih VGC.
Kljub temu prosimo, da jo pred obiskom pokličete na tel.
št. 041 484 937.
Ga. Jasmin Tomažič iz DZA je dosegljiva na tel. št. 040
683 015.

SOCIALNO VARSTVO IN ZDRAVJE

Od 12. 2. 2021 počasi odpiramo vse dejavnosti VGC. Zaradi navodil pristojnih služb večina dejavnosti še vedno
poteka na daljavo prek spleta ali telefona.

Po preklicu bo delo potekalo glede na nadaljnja navodila
pristojnih služb in v doslednem izvajanju priporočil NIJZ.
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SRCE ZA SRČNE LJUDI
Rdeči križ Ilirska Bistrica je v sodelovanju z Dnevnim centrom Sonček za bistriške zdravstvene delavce pripravil drobno presenečenje. Vsi zaposleni so za
svoje srčno delo prejeli simbol ljubezni in življenja, ki jih bo spominjal na to,
da je njihov poklic plemenit.

SOCIALNO VARSTVO IN ZDRAVJE

»Ta pozornost nam veliko pomeni, saj z
Rdečim križem Ilirska Bistrica dobro sodelujemo predvsem na področju prvih posredovalcev – skupaj smo izpeljali evropski
projekt in upam, da se bo ta mreža prvih
posredovalcev širila, da bomo lahko skupaj usposobili še več ljudi. Upam, da bomo
sodelovali še na drugih področjih, kot so
krepitev zdravja občanov in promocija
zdravega življenjskega sloga,« je ob prejetju simboličnih daril za svoje zaposlene v zahvalo bistriškim prostovoljcem
povedala dr. Tamara Štemberger Kolnik, direktorica Zdravstvenega doma
Ilirska Bistrica.
»Obdarili smo vseh 81 zaposlenih v Zdravstvenemu domu Ilirska Bistrica, saj se jim
želimo zahvaliti za njihovo plemenito delo.
Poklonili smo jim čestitko z lepo skladbico
Ide Semolič, Dnevni center Sonček pa jim
je naredil srce, ker imajo veliko srce, da
počnejo, kar počnejo. Želimo, da ostanejo
srčni še naprej, in da bomo vsi skupaj pre-
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magali epidemijo,« je zamisel obdarovanja pojasnila Jožica Vidmar, sekretarka
Rdečega križa Slovenije – Območnega
združenja Ilirska Bistrica.
Jožica Vidmar je v družbi Kristine Šabec, predstavnice DC Sonček, bistri-

škim zdravstvenim delavcem predala
simbolično darilo, besedilo pesmi Hvala
– beseda mala in srce, ki so ga oblikovali
otroci in odrasli iz Sončka.
Na bistriškem Rdečem križu so se sicer
že pred časom skupaj z Dnevnim centrom Sonček odločili, da bodo obdarili najbolj izpostavljene skupine. 120
zaposlenih v Domu starejših občanov
Ilirska Bistrica se je tako razveselilo
cvetlic, s katerimi so jim polepšali dan
in jih spodbudili, da bi bili še naprej
tako prijazni ter ustrežljivi do starostnikov.

Hvala – beseda mala

NAMENITE DEL DOHODNINE ZA DOBER NAMEN!

HVALA,
beseda mala,
a velika,
da gore premika,
ruši bregove,
zida mostove,
sesuva nadutost,
rojeva hvaležnost,
klesti prevzetnost,
gradi prijaznost.
Premalokrat izrečena,
premnogokrat pozabljena,
namerno zamolčana,
preprosta, velika beseda mala –
HVALA.
Ida Semenič

Drage občanke in dragi občani,
namesto v državni proračun lahko 1 % dohodnine, ki jo od vas v vsakem
primeru vzame država, namenite društvu slepih in slabovidnih iz Kopra. Če
se še niste odločili za namenitev dela dohodnine, imate zdaj odlično priložnost. Odločitev vam ne bo predstavljala nikakršne dodatne finančne oziroma davčne obremenitve in velja za nedoločen čas do preklica ali spremembe.
Obrazec za namenitev dela dohodnine lahko oddate osebno, po pošti ali v
elektronski obliki preko eDavkov.
Hvala!

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Koper
Repičeva ulica 4
6000 Koper
Davčna številka: 58985212
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NALEZIMO SE DOBRIH NAVAD –
CEPIMO SE
Epidemija covida-19 je povzročila eno največjih kriz v zadnjem stoletju,
ki je korenito spremenila naša življenja, in učinkovita cepiva so v tem trenutku edino realno upanje, da se epidemija ne bo ponovila tudi v naslednji
hladni sezoni.

Najboljša zaščita je
cepljenje
K preprečevanju širjenja virusa lahko
pomembno prispeva vsak izmed nas.
Pri tem je najpomembnejše, da upoštevamo priporočena zaščitna ravnanja:
vzdržujemo medosebno razdaljo vsaj
dveh metrov, pravilno nosimo masko,
skrbimo za higieno rok, zmanjšamo
medosebne stike z drugimi in v primeru
bolezni ostanemo doma. Najučinkovitejši ukrep za zaščito našega zdravja in
zdravja naših bližnjih pa je cepljenje, ki
predstavlja najboljšo zaščito pred boleznijo ter težavami, tveganji in posledicami, ki jih prinaša covid-19.

Zaščitimo sebe in druge
Odločitev za cepljenje proti covidu-19
je vsekakor v rokah posameznika, odgovornost do drugih pa je v rokah nas

vseh. Ne pozabimo, da je cepljenje proti
covidu-19 tudi izkaz odgovornosti do
tistih, ki so lahko krhkega zdravja in
podvrženi resnim zapletom. Ko bomo
na vrsti, se torej cepimo. S tem namreč
izkazujemo skrb zase in vse okoli nas.
Pomembno je namreč, da za uspešno
obvladovanje epidemije stopimo skupaj.
Zato se čim prej nalezimo dobrih navad
in se cepimo v čim večjem številu.
Dodatne informacije o cepivih in cepljenju lahko najdete tudi na posebni
spletni strani Nacionalnega inštituta za
zdravje: www.cepimose.si.

Z novim koronavirusom se lahko okuži
vsak, tako starejši kot tudi mlajši, izkušnje pa kažejo, da imajo težji potek bolezni starejše osebe in osebe s kroničnimi
obolenji (kot so kronične bolezni dihal,
sladkorna bolezen, srčno-žilne bolezni,
rak ipd.). Med skupinami, ki jim Svetovna zdravstvena organizacija in Centri za
nadzor bolezni še posebej priporočajo
cepljenje, so zato tudi kronični bolniki
in starejši od 60 let, ki predstavljajo več
kot 30 odstotkov vseh okuženih v Sloveniji.

Varnost in učinkovitost cepiv
Skrb glede varnosti in učinkovitosti cepiv je odveč. Vsa cepiva morajo namreč
skozi enake, točno določene postopke
testiranja in ocenjevanja, kjer se preverja njihova učinkovitost in varnost. Cepiva proti covidu-19 so bila preizkušena v
kliničnih testiranjih, v katerih je sodelovalo več deset tisoč ljudi in čeprav je bila
časovnica strnjena, se je upoštevalo vse
pomembne vmesne korake.
BISTRIŠKI ODMEVI – JANUAR-MAREC 2021
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Okuži se lahko vsak izmed nas
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PUSTNE NORČIJE
V PAVLOVČEVI GALERIJI
V Pavlovčevi galeriji so februarja, v mesecu kulture in svoje
čase tudi mesecu pustnega rajanja, pripravili fotografsko razstavo z naslovom Ah, ta nori pust. Na njej so člani domačega
Foto kluba Sušec razstavili posnetke, ki so jih pridno nabirali v
preteklem letu. Na razstavi so predstavili portrete ali maske v gibanju oziroma v skupini, mlade in stare, razigrane, plešoče ali pa že
utrujene like. Seveda barviti nabor ne bi bil vrhunski brez slovenskih
tradicionalnih etnoloških mask.

KULTURA

Prepoznavna članica Foto kluba Sušec
Irena Štembergar je ob razstavi izrazila
željo, da bi pustne šeme letos pregnale
koronavirus in v naša življenja priklicale
pomlad: »… pa bi na povorkah oziroma
karnevalih (ki jih seveda ne bo) blestele raznovrstne skupine ter si na hudomušen način privoščile droben virus, ki je vsem povzročil različne skrbi in je celo ustavil svet.
Ko bi le lahko kurenti, škoromati, šjme in
druge maske prepodile ne le zimo, ampak
omenjeni virus.«
V Pavlovčevi galeriji je termin v pustnem času vedno rezerviran za razstave
ali druge dogodke, primerne temu času,
in Foto klub Sušec skoraj vsako leto
pripravi nekaj novega. Do lanskega leta
so fotografije izbirali prek natečaja in s
sodelovanjem Fotografske zveze Slovenije, tokrat pa so fotografije prispevali le
člani kluba. Izvedli so ocenjevanje in na
ogled postavili najboljše.
Foto klub Sušec, ki mu predseduje Andrej Bergoč, je bil ustanovljen v začetku
leta 2004. Poimenovali so ga po zna-

menitem kraškem izviru oziroma slapu
Sušec, lociranem v zgornjem delu mesta
Ilirska Bistrica, ki se pojavi ob večjih deževjih. Že ob ustanovitvi je bilo v klub
vključenih več kot dvajset članov, približno toliko pa jih šteje tudi danes. Že

prvo leto so organizirali Fotografski extempore Snežnik z zavidljivo udeležbo
skoraj stotih fotografov, pozneje se jih je
zvrstilo še sedem. Letno organizirajo od
osem do deset samostojnih ali skupinskih razstav. Na eni od teh se običajno
predstavijo učenci, ki obiskujejo foto
krožek na Osnovni šoli Knežak, ki ga že
dolga leta uspešno vodi Stojan Spetič. S
skupinskimi razstavami so se predstavili
v več krajih po Sloveniji in Hrvaški ter v
sosednji Italiji. Sodelujejo s klubi in društvi po domovini, pristno sodelovanje
pa so navezali tudi s fotografi Slovenskega doma KPD Bazovica na Reki. Enkrat
letno organizirajo brezplačne začetniške
tečaje fotografije, primerne za vsakogar,
ki si želi osvežiti osnove fotografije ali se
s fotografijo šele spoznava.
Petar Nikolić
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SKUPNA RAZSTAVA OČETA
IN HČERE PANIČ V
PAVLOVIČEVI GALERIJI
Pavlovčeva galerija v Ilirski Bistrici je marca odprla
vrata dvema avtorjema. Svoja umetniška dela sta razstavila oče Dušan Panič iz Kopra in hči Andreja Panič
Omahna iz Lukovice.
Granchija na tamkajšnji
Accademii di Belle Arti. V novem okolju je hitro našla navdih in z
odličnimi rezultati zaključila štiri leta
študija ter diplomirala. Kasneje je sedem let živela in ustvarjala na Ptuju ter
opravila pedagoško-andragoško izobraževanje na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Danes živi in ustvarja v Lukovici
pri Domžalah, kjer si je ustvarila družino.
Dušan Panič v likovnem svetu še ni poznan, saj ima tokrat prvo samostojno
razstavo, obseg njegovih likovnih del pa
je še skromen. Slikarjev izziv so predvsem nežni prehodi senc med svetlobo
in temo tako v barvni kot monokromatski tehniki svinčnika ter pastelnih barvic na barvne kartone. Slikar ne skuša
le ustvariti realističnih senc in detajlov
na papirju, kot jih vidimo, ampak želi
prestaviti osebo, da začutimo njeno
energijo, kot da ta stoji pred nami. Za
ustvarjanje tega občutka se slikar med
ostrimi sencami poigrava s celo paleto
nežnih, včasih komaj opaznih, barvnih
odtenkov, ki tvorijo obliko v celoto.
V ciklu Misteriozna preteklost Andreja
Panič Omahna uresničuje svojo idejo,
da za poglavitno barvo izbere zemljo.

Petar Nikolić

KULTURA

Dušan je po poklicu grafik, ki je izobrazbo pridobil na Srednji grafični šoli
v Ljubljani. Študij je želel nadaljevati na
likovni akademiji, vendar mu takratni
pogoji tega niso dopuščali. Po odsluženem vojaškem roku se je kmalu poročil
in skrb za družino, ki si jo je ustvaril, je
risanje povsem izrinila ob rob. Grafični poklic je sčasoma opustil in se priučil drugih poklicev. Kar nekaj let se je
ukvarjal s kovinsko galanterijo, zadnja
leta pa je zaposlen v kamnoseštvu. Svoje
risarske sposobnosti s pridom uporablja
z upodabljanjem različnih motivov na
granit. Zadnja leta se mu je ponovno
obudila želja po risanju in kdaj pa kdaj
priložnostno nariše tudi kakšen portret.
Sam pravi, da se bo po upokojitvi začel
intenzivneje ukvarjati z risanjem.
Andreja Panič Omahna se je leta 1994
vpisala na Inštitut umetnosti Enrico e
Umberto Nordio v Trstu, kjer je po zaslugi nekaterih profesorjev dobila pomembna izhodišča za svoje nadaljnje
izobraževanje na področju umetnosti.
Pod vodstvom profesorja Livia Schiozija
je obiskovala oddelek Slikarstva in dekoracije in leta 2001 uspešno maturirala.
Še istega leta se je preselila v Firence
in začela obiskovati predavanja Andrea

Proces slikanja je začela s pridobivanjem pigmentov iz
njene neposredne okolice. Na vseh slikah je
primarna in prevladujoča zemlja ob njeni
hiši. Z reliefom je
želela slikam dodati
še dodatno globino,
koncept prostornosti
in tudi na dotik občutek materije. Z zemeljsko
sepijo in vinjeto je svojim
slikam dodala antični ton. Uprizorjeni kamniti elementi arhitekture spominjajo na srednji vek viteštva.
Kamen je ponavljajoči se element njenih slik, hladen, brez duše, življenja, pa
vendar poglavitni del narave. Narava ni
le uprizorjena na samih slikah, temveč je
tudi del slik. Njeno delo temelji na treh
glavnih elementih: prostoru, snovi (materialu) in svetlobnih efektih. Prostor je
neskončen element, neomejen, pogosto
nedoločen, a vendar mogoč. Naslanja se
na nadrealiste, dela Magritta (prostorni
koncept) in Salvadorja Dalija (podobe
iz podzavesti). S strastjo do arhitekture
sledi čistim geometričnim oblikam (linijam) – strogo perspektivne konstrukcije z jasno, precizno, skoraj urezano
linijo. Gibanje kamna je uprizorjeno z
nevidnimi silami, ki prestavljajo, premikajo in porivajo predmete v dano smer,
včasih lebdeče ali vrtinčasto, z značilnostmi, ki so popolnoma nasprotne
njenim naravnim lastnostim. V nekaterih slikah se občuti misteriozni pridih
mračnih senc, ki opazovalcu spodbuja
domišljijo in ga vabi v svojo globino.
Razstava njunih 26 del je bila na voljo za
ogled do 8. aprila.
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JEZIKOVNI NASVETI

Kolektivna svojina – NAŠE
zdravstveno osebje

Naj vsak kupec uporablja njegovo ali svojo masko?

Če je v stavku izražena kolektivna, splošna svojina, moramo namesto povratnega svojilnega zaimka uporabiti osebni
zaimek: Podpiramo naše (in ne svoje)
zdravstveno osebje, ker osebje skrbi/dela/
se žrtvuje za vse nas, za celotno družbo.
To pravilo velja tudi takrat, kadar nagovarjamo več ljudi: Zdravje naših otrok je
na prvem mestu!
Če pa svetujemo prijateljici: Maja, poskrbi za zdravje svojih otrok!, uporabimo
povratni svojilni zaimek.

Nepravilna raba povratnega svojilnega zaimka lahko pomembno spremeni
pomen povedi. Primer: Vsak kupec naj
uporablja njegovo masko. Vsak kupec naj
uporablja svojo masko. Kaj je pravilno, si
preberite v nadaljevanju jezikovne svetovalnice.

Osebni svojilni zamiki MOJ,
TVOJ, NJEGOV, NAJIN, VAJIN, NJUN,
NAŠ, VAŠ, NJIHOV
Osebne svojilne zaimke uporabimo, kadar želimo izraziti pripadnost enemu od
udeleženih ali neudeleženih v pogovoru. Z njimi povemo, čigavo je kaj: Novi
avto je moj. Vabim te na njen koncert. Poslovili smo se od naše psičke.

Povratni svojilni zaimek SVOJ
Povratni svojilni zaimek uporabimo,
kadar želimo izraziti svojino osebka v
stavku. Osebek je stavčni člen, ki izraža
nosilca stanja ali vršilca dejanja. V stav-

ku ga najhitreje prepoznamo tako, da se
vprašamo: kdo ali kaj + povedek.
Če želimo povedati, naj vsak kupec uporablja masko, ki je njegova last, moramo
uporabiti povratni svojilni zaimek svoj
– Vsak kupec naj uporablja svojo masko.

Pomoč petih primerov
Se vam zdi ta razlaga zapletena? Lahko
si pomagate tudi tako, da opazujte ujemanje osebka in svojine:
Vozim se z motorjem. Motor je moj. Vozim
se s svojim motorjem.
Boji se zaprtja trgovine. Trgovina je njegova. Boji se zaprtja svoje trgovine.
Posodi mi knjigo. Knjiga je tvoja. Posodi
mi svojo knjigo.
Vabim te na rojstni dan. Rojstni dan je
moj. Vabim te na svoj rojstni dan.
Ne pozabite vzeti denarja. Denar je vaš.
Ne pozabite vzeti svojega denarja.

Kje vas jezik žuli?
Zadnje tri mesece moj e-poštni nabiralnik poka po šivih, kar je dokaz, da zavestno uporabljate jezik in veliko razmišljate o njegovi rabi. V tokratni jezikovni
svetovalnici si lahko preberete odgovore
na vprašanja o jezikovnih dilemah, s katerimi se srečujete v vsakdanjih situacijah.

KULTURA

Sem ob okužbi s
koronavirusom izgubil »vonj«
ali »voh«?
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Čeprav sta besedi vonj in voh v izhodišču pomensko različni, ju v rabi pogosto
zamenjujemo.
vonj: hlapi, ki jih oddajajo hlapljive snovi: vonj se širi; oddajati vonj; puščati za
seboj neprijeten vonj // značilnost snovi, teles, ki se zaznava z vohom: navzeti
se vonja; vsaka roža ima svoj vonj; zaznati vonj po dimu
voh: čut za zaznavanje vonja: voh mu
peša; pes ima dober voh; zaznavati z vohom; čutilo za voh; voh, vid in drugi čuti

V terminološki rabi, torej v stroki, je ločevanje med obema pojmoma še vedno
eksaktno, o čemer priča tudi Medicinski
terminološki slovar, ki daje prednost
poimenovanju voh, kadar gre za pomen
‚čut za zaznavanje vonja‘.
Na osnovi napisanega bi se povedi glasile takole:
Ob okužbi sem izgubil voh.
Izgubil sem zaznavo vonja.
Oddajal sem še vedno neprijeten vonj.
Nisem več vohal.

Kako naj napišem »civilno
krizno načrtovanje« – skupaj
ali narazen?
Po Uredbi o obrambnem načrtovanju je
civilno krizno načrtovanje razloženo
kot‚ načrtovanje uporabe civilnih (tj.
nevojaških) virov pri odzivanju na krizne razmere v nacionalnem in mednarodnem okolju‘. V tem kontekstu, ki ustreza tudi zadetkom v korpusu Gigafida, ne

Odvečni povratni svojilni
zaimki
Kadar je povratni svojilni zaimek jasno
razpoznaven iz sobesedila, ga lahko izpustimo:
Predstavil ti bom (svojo) ženo. (Razen če
boste predstavili prijateljevo/bratovo/
sosedovo ženo.)
Kupite vstopnico in si zagotovite (svoje)
mesto v prvi vrsti.
V sredo bova praznovala šesto obletnico
(svoje) poroke.
Pišite mi na trojc3@gmail.com. Vesela
bom vaših odzivov.
gre za izpeljanko iz zveze civilna kriza,
ampak za tip kriznega načrtovanja, ki se
nanaša na civilne vire, zato je ustrezen
zapis narazen.
Je ustreznejše uporabiti besedo
»rondo« ali »krožišče«? Kontekst
besedila se nanaša na mestni rondo
oziroma mestno krožišče.
Beseda krožišče je po nastanku prekrivanka, nastala iz zveze krožno križišče.
Beseda rondo je prevzeta in ima več
pomenov. Kot je zapisano v SSKJ2,
jo poznamo tudi kot termin v glasbi
(instrumentalna skladba), vrtnarstvu
(cvetlična greda), literarni vedi (pesem
s posebnim verznim zaporedjem), od
leta 2014 pa je rondo uporabljen tudi
v prometu. Izraz rondo se ni uveljavil v
pomenu ‚krožno križišče‘. Za ta pomen
je uveljavljen izraz krožišče, razložen
kot ‚križišče v obliki kroga z več uvozi
in izvozi, v katerem promet poteka v nasprotni smeri urinega kazalca‘.
Za vsa vprašanja sem vam na voljo na
trojc3@gmail.com.
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V času šolanja na daljavo marsikdo del
dneva preživi na Zoomu. V jezikovni
svetovalnici vam ponujam odgovor na
vprašanje, ki je povezano z uporabo videokonferenčnega orodja ZOOM.

domačenja besede, kot se je zgodilo pri
besedah googlati in guglati, skypati in
skajpati.

Vprašanje:
Zanima me, če bi bila raba besede zoomati/zumati v novem besedišču ustrezna kot izraz dela na konferenčnem
orodju ZOOM. Pri tem bi šlo za verjetno za enako pravilo kot pri besedi
skajpati, ki označuje delo na aplikaciji
Skype.

Glagol zoomati oz. zumati v pomenu ‹komunicirati s pomočjo programa
Zoom› je v rabi že mogoče opaziti, zanj
pa lahko glede na običajni proces tvorbe
in podomačevanja besed v slovenščini
rečemo, da ima potencial, da se ustali podobno kot skajpati. Podomačitev
tega glagola je sistemsko ustrezna, vendar pa njene realizacije v rabi ni mogoče
z gotovostjo napovedati.

Odgovor:
Razvoj tehnologije je v sodobnem času
pogosto hitrejši od razvoja izrazja, zato
se uporabniki novih orodij pri sporazumevanju zatekajo k prevzemanju tujih izrazov. Tako so v rabi lahko najprej
nepodomačene ali delno podomačene
oblike izrazov in tvorjenk iz njih, kasneje pa lahko pride do popolnega po-

Raba kaže, da gre pri glagolu zoomati/
zumati za žargonizem, ki ga v knjižni
(nevtralni) rabi zamenjujemo z besednimi zvezami, kot so: uporabljati
(orodje/program) Zoom, imeti sestanek po Zoomu, dobiti se na Zoomu, srečati se na Zoomu itd. Pri razvoju in ustaljevanju zapisa ima žargon
večjo svobodo od knjižnega jezika. Se-

veda je tudi žargon del knjižnega jezika,
vendar ne njegovega nezaznamovanega
osredja, ki je namenjeno za knjižno sporazumevanje. Pomenski obseg tega glagola se tako kot njegov zapis še ni ustalil,
saj ne vemo, ali zoomati/zumati pomeni
samo uporabo orodja Zoom ali katerega
koli konferenčnega orodja prek internetne povezave. Krovni izraz za tako
dejavnost še manjka –telesestankovati
pa je kar dober poskus v pravo smer. Če
sodimo po drugih podobnih glagolih
(mejlati in esemesati poleg skajpati),
bi glagol zoomati/zumati lahko ostal le
žargonski.
Razvoj tega glagola je posredno odvisen
tudi od pogostnosti rabe komunikacijskega orodja Zoom – že jutri se lahko
zgodi, da bo bolj priljubljeno kakšno
drugo orodje (morda Teams) in se bo
jezik temu stanju prilagodil.
Še naprej mi pišite na trojc3@gmail.
com.
Tamara Rojc, prof. slovenščine

NOVO V KNJIŽNICI MAKSE
SAMSA – ZVOČNE KNJIGE

Vabimo vas tudi k prebiranju časopisov v Pressreader-ju. Izbirate lahko med naslovi svežega časopisja in revij iz več kot
100-ih držav in v več kot 60-ih jezikih sveta. V slovenskem jeziku sta vam na voljo časopisa Dnevnik in Nedeljski dnevnik ter
revija Potovanja in stil. Z januarjem 2021 pa smo našo ponudbo obogatili z novo storitvijo – izposojo zvočnih knjig.

V času epidemije je delovanje knjižnic nekoliko omejeno.
Knjižničarji po vsej Sloveniji se trudimo, da knjižnice ostajajo
odprte, in da v čim večji meri opravljamo svojo osnovno dejavnost, to je izposojo knjižničnega gradiva. Urnike knjižnic
so ponekod skrajšali, pri nas pa ostaja vse od julija lani nespremenjen, ves čas smo vam na voljo. Izposoja je od takrat potekala na različne načine, po pošti, brezstično pred knjižnico oz.
z vstopom v knjižnico le eni osebi do izposojevalnega pulta.
Dostop med knjige na naših policah je žal od novembra 2020
onemogočen, lahko pa pregledujete našo zalogo knjižničnega
gradiva preko sistema Cobiss. Uporabnikom knjižnice svetujemo, da gradivo naročite in ga v knjižnici samo prevzamete.
Naročila lahko opravite preko sistema Cobiss+, po telefonu
05 714 41 88 oz. 051 440 030 in e-naslovu sikilb@knjiznica-ilb.si. Vabljeni ste tudi k izposoji že pripravljenih torbic pri
pultu s knjižnimi zakladi za odrasle in mladino.
Za vas smo nadgradili našo zbirko e-gradiv, podrobnosti najdete na naši spletni strani www.knjiznica-ilb.si pod rubriko
Elektronski viri in povezave. V času epidemije smo že v lanskem
letu dokupili veliko število novih knjig v e-knjižnici Biblos.

Članom Knjižnice Makse Samsa tako z uporabo knjižnične
izkaznice nudimo brezplačno prebiranje časopisov v Pres-
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Podomačen zapis glagola »zoomati« ali »zumati«
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sreader-ju, izposojo elektronskih knjig v Biblosu in, na novo,
izposojo zvočnih knjig preko mobilne aplikacije Audibook.
Izposoja zvočnih e-knjig v slovenskem jeziku se izvaja v mobilni aplikaciji Audibook, ki je dostopna v trgovini Play (za
Android telefone) ali v aplikaciji App Store (za Apple telefone). Postopek izposoje zvočnih e-knjig je enostaven, pogoj za
izposojo pa je le urejeno članstvo v knjižnici in naložena aplikacija Audibook na osebnem mobilnem telefonu. Trenutno
so na voljo leposlovni naslovi za odrasle, mladino in otroke.
Ponudbo zvočnih knjig si lahko ogledate na naši spletni strani.
Zakaj bi brali elektronske oz. poslušali zvočne knjige? Prednosti elektronske knjige so, da jo lahko berete na različnih na-

pravah, računalniku, prenosniku, bralniku, tablici ali telefonu.
Beremo jo lahko povsod, tudi na poti, primerna pa je tudi za
slabovidne bralce, saj je mogoče spreminjati velikost pisave.
Prav tako so zvočne knjige, ki jih lahko poslušate preko svojega telefona, v prvi vrsti namenjene slepim in slabovidnim
oz. tistim, ki imajo različne težave z branjem. Namenjene pa
so tudi bralcem, ki jim zaradi hitrega življenjskega tempa ne
ostane dovolj časa za branje tiskanih knjig. Zvočna knjiga
omogoča poslušanje knjig med domačimi opravili, vožnjo avtomobila, med rekreacijo itn.
Katarina Škrab

KRALJICA BESED

KULTURA

Iz črk so stkane naše besede, iz besed
pa sestavljene pesmi in članki. Nepismenost je baje izkoreninjena (tisto
čustveno pa raje pustimo ob strani). Z
abecedo in besedami se naši šolarčki resno srečajo že v začetku osnovne šole.
A kot ata, b kot balon, c kot cipresa, d
kot dimnik itd. Tudi naši medsebojni
in večkrat zapleteni odnosi so sestavljeni iz pogovora oziroma besed! Sem se
pa tudi večkrat vprašal, katera beseda
je najpomembnejša in katera najlepša.
Med najlepšimi najlepša beseda!? Katero besedo bi izbral za »kraljico besed«,
ko pa jih je toliko? Črk je sicer nekaj
čez dvajset, a besed, sestavljenih iz njih,
je mnogo, mnogo več! Koliko sem jih
samo jaz vtkal v verze in misli vsa minula plodovita glasbena leta. Nešteto.
Poznamo številne lepe slovenske besede, a težko se odločimo za najboljšo in
najlepšo med njimi, čeprav je splošno
znano, da lepa beseda lepo mesto najde!
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Pa malo poglejmo med stare osnovnošolske spomine. Ali je to morda beseda
jutro? Beseda je sicer lepa, a je ne bi uvrstil na prvo mesto. Ali je to morda prva
in zelo zelo lepa beseda mama? Pred
vrati plinske celice Auschwitza je bila
gotovo glavna in skoraj edina, a tukaj
in zdaj je ne bi postavil na prvo mesto!
Morda beseda rosa? Ne, tudi ne. Vera?
Morda njena sestra Maša? Hmm? Morda zanimiva beseda seks? Ne vem sicer,

kaj prav točno pomeni oz. opisuje, a že
večkrat sem jo slišal po televiziji in v
pogovoru ter mi zveni zelo zelo lepo!
Podobno kot keks? Sladka beseda, a ne
najlepša! Prijateljstvo? Ne! Ne? Ne! Kaj
pa svoboda? Sicer lepa, a naj ne bo nikoli nikomur samoumevna. Morda beseda
zdravje? Tudi lepa beseda, a prav prvega mesta si ne zasluži. Alkohol? Dajmo
vsaj danes brez, no. Virus – brrrr. Denar? Sicer zelo pomembna beseda, a ni
na vrhu! Tiste »obšankovske« stalnice
pi, fu, ku, dr, faf itd. pustimo tokrat ob
strani! Morda pomlad? Ena najlepših
besed, a ni najlepša. Morda pa huda beseda odgovornost? Grozljiva beseda –
ob njej prav vedno dobim »purjo kolt«
po hrbtu. »Falšarija«? Sicer pogosta,
a prvo mesto dobi v neki drugi »medsosedski« skupini. Ali je beseda otrok
morda najlepša? Ne, je sicer lepa, a ne
za prvo mesto! Diamanti? Ne. Ljubezen? Lepa beseda, a ne najpomembnejša! Starši? Ne. Ženska? Hmmm … ufff.
Pričakovanje? Nekje v času je žal ostalo.
Morda lepa beseda spoznanje? Ne, a je
pa že bližje. Najbližje! Empatija? Skoraj!
Na prvo mesto bi uvrstil lepo slovensko
besedo spoštovanje! Z njo se vse začne in vse konča! Ena in edina kraljica
besed! Tudi moje dolgoletno pisanje
za ta časopis brez nje gotovo ne bi šlo
»skozi«. Kakor ne nekoč davno pri Katji, tako tudi zagotovo zdaj ne pri Tjaši!

SPOŠTOVANJE! Karkoli že počneš v
življenju, jo moraš vedno uporabljati in
upoštevati. Mojster je bil tisti človek, ki
jo je iznašel. SPOŠTOVANJE! Zanimiva je tokratna tematika. Besede. Besede.
A »držale« naj bi tudi brez »papirja«!
Naj bi …

BESEDE
Besede gradijo mostove
in pletejo vez med ljudmi.
Ko gredo čez ustnice tvoje,
vrnitve za njih nikdar ni.
Kdaj plovejo tja čez viharje,
kdaj sončna pomlad jih zlati,
spominjajo kdaj na mornar je
predolgih osamljenih dni.
REFREN
Besede ... besede,
kdaj božajo nežno srce.
Besede ... besede,
porušijo kdaj prav vse.
Najboljša pa kdaj je tišina,
pove se z njo nemo prav vse,
takrat, ko je v srcu sedmina,
praznina in tiho gorje.

BISTRIŠKI ODMEVI – JANUAR-MAREC 2021

Od 10. do 14. novembra 2020 je skupina vedoželjnih in ustvarjalnih učencev
OŠ Dragotina Ketteja aktivno sodelovala na »Podjetniškem taboru za osnovnošolce pod sloganom »Mladim se dogaja«.
Učencem smo lahko ponudili zanimive
vsebine in delavnice s področja podjetništva, saj je bila šola izbrana na razpisu
Javne agencije Republike Slovenije za
spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije
(SPIRIT).
Delavnice je vodil Nejc Konjevič, domačin, ki je na področju podjetništva
zelo prodoren in inovativen ter zna svoje znanje uspešno prenašati na mlajše
generacije.
»V 21. stoletju ne obstajajo problemi, le
izzivi, ki jih je treba uspešno rešiti,« je
začel svoje predavanje Nejc Konjevič in
dodal: »Kriviti okolico in ostale za neuspeh je nesmiselno, saj živimo v svetu, ko
smo en klik proč od vsega, in v katerem je
nešteto priložnosti.«
Sprva smo tabor načrtovali kot dvodnevni »start up vikend«, vendar smo
ga zaradi okoliščin, povezanih s koronavirusom, izvedli na daljavo prek videokonferenčnih sistemov. Pod mentorstvom Nejca Konjeviča je tako 20
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učencev višjih razredov razvijalo kompetence samoiniciativnosti, podjetnosti, sposobnosti kompleksnega mišljenja, načrtovanja, eksperimentiranja in
vrednotenja.
Učenci so bili razporejeni v pet skupin,
vsaka pa je morala ustvariti poslovno
idejo. Skupina si je najprej zastavila problem oz. izpostavila potrebo, nato pa
so učenci iskali rešitve, zasnovali idejo,
analizirali stanje na trgu in ponudbo
konkurence, se poglobili v značilnosti
kupca, naredili načrt, na kašen način
in po kakšni ceni bodo izdelek prodali. Svojo poslovno idejo so prek videa
predstavili na zaključnem srečanju vsem
udeležencem tabora.
Predstavitve in izvirnost idej je vrednotila komisija Podjetniškega tabora.
V kategoriji najboljša predstavitev je
zmagala najmlajša skupina deklet v zasedbi Naje Vičič, Zale Barbiš, Vite Vičič
in Žane Šajn, ki je predstavila zložljive
»Top dog« pasje posode. Za najboljšo
idejo je bila razglašena inovacija osmo-

šolcev v zasedbi Marka Iskre, Matica
Iskre, Jana Franka in Marka Sanabora.
Fantje želijo s pomočjo posebnega čipa,
ki je nameščen v žogi in na košarkarski
tabli, razviti košarkarsko igro na daljavo
in aplikacijo, ki bi omogočila izmenjavo
podatkov med različnimi igralci po svetu.
Marko Sanabor, predstavnik ekipe, ki
je dobila nagrado za Naj idejo, je takole
strnil misli: »Sprva smo bili v ekipi napeti, saj je bila kljub majhnemu številu ekip
konkurenca zelo močna. Dobri smo bili
vsi, vendar je na koncu komisijo prepričala prav naša inovativnost in spodbujanje
športa tudi v »lock down« času. S prejeto
nagrado bomo izdelali svoj prototip in se
povezali s podjetjem, ki v nas vidi potencial.«
Tudi ideje ostalih skupin so bile zanimive in zelo aktualne, zato gre pohvala
prav vsem učencem in mentorju, ki jih
je usmerjal in spodbujal pri prvih podjetniških razmišljanjih.
»Podjetniški tabor nam je bil zelo všeč,
saj smo se naučili veliko novega o podjetništvu, in to na izjemno zabaven način,
čeprav na daljavo. Za nas je bila to prijetna in koristna izkušnja, pridobili pa smo
predvsem drugačna znanja,« so povedali
učenci Črt in Vid Vičič ter Matic Barbiš;
pri tem je Črt v šali dodal: »Če bi bila
šola takšna vsak dan, bi hodil vanjo tudi
čez vikende. Hvala šoli za Podjetniški tabor.«
Vsi smo se strinjali, da so dragocene
predvsem izkušnje in veščine sodelovanja, skupnega načrtovanja, izmenjave
mnenj in razvijanja strpnosti v sodelovalnem učenju.
Srečanje smo zaključili z mislijo oz. željo, da Podjetniški tabor še kdaj ponovimo, seveda pa si vsi želimo izkusiti tudi
vikend tabor v živo.
OŠ DK

ŠOLSTVO IN ŠPORT

UČENCI OŠ DRAGOTINA KETTEJA
ILIRSKA BISTRICA SO SE
PODJETNEGA RAZMIŠLJANJA UČILI
NA DALJAVO
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ŠOLSKO TEKMOVANJE V HOJI
Na Osnovni šoli Antona Žnideršiča v Ilirski Bistrici in Osnovni šoli Podgora Kuteževo je bilo februarja tekmovanje v hoji. Ker je bil v minulih
mesecih pouk na daljavo, so učenci in učitelji veliko časa presedli pred računalniki, telefoni in tablicami. Aktiv učiteljev športa je zato organiziral
tekmovanje v hoji za učence od 6. do 9. razreda in njihove učitelje. Gibanje
na prostem namreč izboljšuje počutje in zdravje.

Na OŠ Antona Žnideršiča so tekmovanje organizirali tako, da so učenci eno
uro v tednu namenili hoji. Hodili so 45
minut, kot bi trajala šolska ura. Z aplikacijo so na telefonu beležili, koliko
kilometrov so prehodili. Posnetek za-

slona aplikacije, na katerem je bil viden
čas hoje in razdalja v metrih ali kilometrih, so učenci in učitelji oddali v spletni
učilnici. Bili so navdušeni in pridno so
zbirali kilometre. V 45 minutah so najhitrejši prehodili tudi šest kilometrov,

povprečni sprehajalci pa tri ali štiri kilometre. Učitelji športa so rezultate beležili vsak teden. Ker je število učencev
po razredih različno, so izračunali tudi
povprečje posameznega razreda. Že v
prvem tednu februarja so vsi učenci in
učitelji skupaj prehodili več kot 417 kilometrov. Skoraj do Milana bi prišli!
Na OŠ Podgora Kuteževo pa so tekmovanje zastavili nekoliko drugače. Čas
hoje ni bil omejen, zbirali so le čim več
kilometrov. Najboljša učenca sta po treh
tednih prehodila več kot 30 kilometrov!
Naj deklica je bila Manca Kreft s 33.860
metri, naj deček pa Jan Prosen z 31100
metri. Vseh 31 učencev je prehodilo več
kot 540 kilometrov. Če državne meje ne
bi bile zaprte, bi tako prehodili pot do
Dubrovnika!
Na Osnovni šoli Antona Žnideršiča so
se najbolje odrezali sedmošolci. 7. b je
zmagal s povprečno 9.036 prehojenimi
kilometri na učenca, drugi pa so bili 7.
a z 8,255 kilometri na učenca. Na tretje mesto se je uvrstil 6. a razred s povprečno 8.123 kilometri na posameznika. Najboljše dekle na šoli je bila Lana
Počkaj iz 6. a, najboljši deček pa Anže
Moličnik iz 8. a. Zmagovalci so prejeli
rumene majice!
Vsem sodelujočim izrekamo pohvale in naj
vam hoja za zdravje in kondicijo postane
vsakodnevna navada!
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Rihard Udovič, učitelj ŠPO
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SRNICE SO SE ODELE
V MAVRICO
Letos v Vrtcu Jožefe Maslo Ilirska Bistrica nismo pozabili na
našo tradicijo in smo kljub epidemiji in vsem nevšečnostim,
ki jih prinaša, v pustnem času pripravili pravo maškarado. V
skupini Srnice, ki jo obiskujejo najmlajši otroci, smo si naredili pustne kostume in se našemili v čudovite pisane mavrice.
Z njimi smo želeli pokazati, da svet vseeno ni tako črno-bel,
in da po vsakem dežju vedno posije sonce ter ustvari prelepo
mavrico. V igralnici smo ob glasbi zaplesali in si priredili pravo pustno zabavo, nato pa smo se sprehodili po bližnji okolici

vrtca, da bi pregnali zimo in nadležni virus ter v deželo spet
privabili sonce, pomlad in lepše čase …
Sabina in Petra, vzgojiteljici
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PUSTNO RAJANJE
V VRTCU
Letošnje pustovanje je bilo malo drugačno, pa vendar je bilo
veliko dobre volje in veselja. Najmlajši otroci iz Vrtca Jožefe
Maslo Ilirska Bistrica so se skupaj z vzgojiteljicama Cilko in
Damijano spremenili v vesele snežake. S pesmijo in plesom
jim je uspelo pregnati mrzlo zimo!
Damijana in Cilka, vzgojiteljici

LJUDSKA UNIVERZA ILIRSKA BISTRICA VABI
V SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE

Učenje in uporaba različnih gradiv ter pripomočkov je v
Središču za samostojno učenje za udeležence brezplačna.
Zakaj obiskati Središče za samostojno učenje?
• Pridobite znanja in spretnosti s področja uporabe računalnika, pametnega telefona …).

•
•
•
•

Osvežite ali pridobite znanje tujih jezikov in slovenščine.
Uporabljate internet za svoje hobije in prosti čas.
Iščete informacije.
Napišete prijavo za zaposlitev, seminarsko ali zaključno nalogo.
• Učna pomoč pri osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju.
V Središče za samostojno učenje so vabljeni vsi občani in občanke, ki so starejši od 15 let.
Vedno je na voljo mentor, ki vam z veseljem pomaga pri iskanju primernih vsebin in vam svetuje ali pomaga pri usvajanju
novih znanj in spretnosti, iskanju informacij ter izbiri primernega gradiva.
Med letom pa vas vabimo tudi na različne delavnice, s katerimi udeleženci pridobivajo različna znanja in spretnosti.
V času epidemije žal osebni obisk središča za učenje ni mogoč. Z vami se povezujemo in sodelujemo po elektronski pošti, telefonu ali prek aplikacije Zoom.
Telefon: 05 714 50 22
E-pošta: info@lu-ilirska-bistrica.si
Spletna stran: https://www.lu-ilirska-bistrica.si/
V Središču za samostojno učenje je učenje v »vaših
rokah«. Sami si izberete vsebino, hitrost in način učenja. Obiščite nas!
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Potrebujete takojšnjo pomoč pri uporabi računalnika ali pametnega telefona?
Bi želeli brskati po internetu v mirnem kotičku?
Vse to in mnogo več vam nudimo v Središču za samostojno
učenje.
Vsakemu posamezniku je omogočeno usvajanje različnih
spretnosti in znanja, popolnoma prilagojeno njegovim potrebam in interesom, saj si sam izbere čas, način ter ritem učenja
ob skrbnem vodenju ali nudenju pomoči mentorja.
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LEPO JE PISATI NA ROKE
Pod okriljem organizatorjev Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport, Zavoda za šolstvo in Društva Radi
pišemo z roko smo se tudi na OŠ Knežak v šolskem letu
2020/21 vključili v projekt »Radi pišemo z roko 2020/21«.
Teden pisanja je bil na Slovenskem med 18. in 22. januarjem
letos že šestič.
omogočanje dolgotrajnejše pozornosti, upočasnitev mentalnega staranja,
zagotovitev večje vztrajnosti
pri delu, pisec se domisli več idej
kot pri pisanju na tipkovnico …
K sodelovanju smo poleg učencev povabili tudi odrasle, ki so s šolo neposredno ali posredno povezani. Odzvalo se
je 78 ljudi, od tega 69 učencev. Na nižji stopnji 44, na višji pa 25. Ker je bila
letošnja tema pisanja pismo prijatelju
v najširšem pomenu besede, smo svetovali, da avtorji pisma tudi v resnici
odpošljejo, tako v ovojnici in z znamko.
Verjamemo, da je to komu polepšalo
dan. Prejeli smo mnogo zanimivih pisem, ki so se po vsebini pogosto dotikala aktualne teme covida-19, različno
dolgih, nekatera pa so bila tudi zelo
lepa, estetsko dovršena. Posebna so
tudi pisma mame, ki jo zanima kaligra-

fija, in učiteljic ter vzgojiteljic. Žirija v
sestavi Alenke Biščak in Martine Batiste
Jenko bo dodelila tudi nekaj nagrad za
najboljša pisma v različnih kategorijah.
Nagrajenci in pisma v filmčku bodo objavljeni na šolski spletni strani.
Veselilo bi nas, če smo komu rokopis
uspeli približati kot neko posebno, lepo
dejavnost; kot nekaj dragocenega in
vrednega; saj je pisati s peresom, na papir, uporabiti črtalnik, prilepiti znamko
in razveseliti nekoga z navadno pošto
žlahtno ter plemenito in ne le mučno,
zoprno in odveč kot nujno zlo v šoli.
Olga Novak, OŠ Knežak
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»Pisanje z roko je več kot uporaba pisala, je pomembna, izvirna človekova
spretnost /…/ in spretnosti razvijamo
z vajo«, so zapisali na Društvu Radi pišemo z roko v prvem povabilu. Namen
projekta je ozaveščati mlade in odrasle
o pomenu pisanja z roko, ga spodbuditi, vzpostaviti pozitiven odnos do rokopisov in nemara celo povleči nekaj z
naftalina kot nekaj vrednega. Morda bo
povečana uporaba računalnikov in izobraževalno-komunikacijske tehnologije
tudi pripomogla k temu. Kot je v pismu
zapisala učenka 8. razreda, češ: »Ko ti
pišem to starinsko pismo, počnem pravzaprav nekaj novega«.
Počasi, lepo počasi pisalo po papirju
drsi, nam črke ustvarja in misli umiri.
Prednosti pisanja na roko so: zagotavljanje kompleksnejšega delovanja možganov, spodbujanje kreativnosti, informacija se dlje časa zadrži v spominu,
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Devetošolke in devetošolce kmalu čaka pomembna in težka odločitev o izbiri nadaljnje šolske poti. Da ne bi bili prepuščeni iskanju odgovorov na svoja
vprašanja zgolj z raziskovanjem po spletu, smo 12. in 13. februarja organizirali virtualna srečanja z našimi profesorji in dijaki ter jim na ta način omogočili pridobitev ključnih informacij, preden zapečatijo svojo izbiro z vpisnim
listom.
V petek, 12. februarja, smo ob enajstih
pričeli z ogledom uvodnega posnetka,
ki se je v živo predvajal na šolski spletni
strani. Tam sta zbrane najprej pozdravili profesorici Katja Koren Valenčič
in Ariana Jurca. Po uvodnem nagovoru
sta besedo predali ravnateljici Šolskega
centra Postojna Heleni Posega Dolenc
in predstojniku Gimnazije Ilirska Bistrica Gorazdu Brnetu.
Nato so se devetošolci lahko udeležili
video konference na Zoomu. Predstojnik je obiskovalcem podal splošne informacije o šoli in gimnazijskem programu. Na vrsto so prišli aktualni dijaki
drugega in tretjega letnika gimnazije.
Po besedah Sare Počkaj je naša mala,
aktivna, ambiciozna in ustvarjalna šola
več kot samo bitka z datumi ocenjevanja
in drugimi obveznostmi. Srednja šola je
doba, v kateri posameznik iz nekoga postaja nekdo. So zgodbe, o katerih šolski
dnevniki in redovalnice ne vedo veliko.
Tako nam je o zgodbah izven učilnic na
spoznavnih dneh na Vojskem in v šoli v
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naravi v Prekmurju pripovedovala Maja
Volk. Timotej Krebelj, dijak s statusom
športnika, je obiskovalcem predstavil
status dijaka s prilagoditvami šolskih
obveznosti, ki ga šola nudi perspektivnim športnikom in nadarjenim glasbenikom ter jim omogoča lažje usklajevanje šolskih in obšolskih dejavnosti.
Nika Milavec je predstavila popotniški
krožek, ki je eden izmed najbolj priljubljenih krožkov na šoli. V sklopu tega
veliko potujemo in spoznavamo svet,
pridobivamo mednarodne izkušnje in

tkemo nove prijateljske vezi z učenci iz
drugih razredov.
Marja Oberstar, profesorica matematike,
Erika Gombač, profesorica angleščine in
italijanščine, in Mihaela Stražišar, profesorica psihologije, so predstavile dodatne
dijaške dejavnosti na svojih predmetnih
področjih (npr. tekmovanja) in nekatere
mednarodne ter nacionalne projekte, v
katere je vključena naša šola.
V nadaljevanju so imeli obiskovalci možnost zastaviti vprašanja prisotnim dija-

kom in profesorjem. Po ugotovitvah, da
imamo na šoli zelo dobro malico, in da,
seveda, brez učenja ni uspeha, nas je Jan
Prosen popeljal skozi virtualno predstavitev Gimnazije Ilirska Bistrica.
Informativni dan Gimnazije Ilirska Bistrica je podobno potekal istega dne v
popoldanskem terminu in v soboto, 13.
februarja, ob 9. uri.
Na Gimnaziji Ilirska Bistrica smo želeli
javnosti približati našo šolo že z različnimi dejavnostmi in dogodki na različnih – letos, seveda, v glavnem spletnih
– platformah. Tako smo decembra organizirali dan odprtih vrat, januarja smo
nastopili in se predstavili na Informativi,
vseslovenskem sejmu izobraževanja in
poklicev, predstavljamo pa se tudi na
portalu Zveze srednjih šol Slovenije,
katere člani smo (slovenskesrednjesole.
si). Vabimo vas, da nas virtualno obiščete na naši šolski spletni strani www.ilb.
scpo.si in si ogledate, kaj vse počnemo.
Spremljate nas lahko tudi na šolskih
profilih na Facebooku in Instagramu.
Vsem devetošolcem želimo, da bi se pravilno odločili o svoji nadaljnji izobraževalni poti in upamo, da se septembra
vidimo na naši šoli.
Nika Milavec,
dijakinja 3. letnika gimnazije
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KAM NAPREJ? OSNOVNOŠOLCI,
DOBRODOŠLI!
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KAKO SE ZOPERSTAVITI
POSPEŠENIM PODNEBNIM
SPREMEMBAM?
V petek, 12. februarja, smo se dijaki 3. letnika gimnazije udeležili videokonference oziroma spletne razprave, ki je potekala v okviru projekta
»Šola ambasadorka Evropskega parlamenta (EPAS)«. Tema spletne razprave je bil boj proti globalnemu segrevanju. Evropa je namreč po izpustih
toplogrednih plinov tretja, takoj za Kitajsko in Ameriko, in proizvede 9 %
globalnih izpustov. Dijaki devetih srednjih šol s cele Slovenije smo predstavili svoje predloge rešitev in naš pogled na problematiko globalnega
segrevanja.
Na razpravi je gostoval evropski poslanec, gospod Franc Bogovič, ki je
predstavil, kakšen problem predstavlja
globalno segrevanje in kako se s tem
spopada Evropska unija. Komentiral
je tudi predloge dijakov, ki so se mu
zdeli zanimivi in inovativni. Beseda je
nanesla tudi na mlado aktivistko Greto

Thunberg, ki osvešča svet o podnebnih
problemih.
Na razpravi je Gimnazijo Ilirska Bistrica zastopal Timon Bubnič. Predlagal je,
da bi zmanjšali oziroma spremenili naš
način kmetovanja, še posebej živinoreja precej prispeva k segrevanju ozračja.
Zato bi morali pravno-formalno urediti

DIJAKI 3. LETNIKA GIMNAZIJE
O ENAKOSTI SPOLOV Z
EVROPOSLANKO IRENO JOVEVO
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V petek, 5. marca, smo se dijaki 3. letnika gimnazije udeležili spletne
razprave, ki je potekala v sklopu projekta Šola ambasadorka Evropskega
parlamenta (EPAS). Govorili smo o enakopravnosti spolov.
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V današnji družbi je neenakopravnost
med spoloma še vedno prisotna na različnih področjih. Na področju dela na
primer ženske dobivajo nižje plače za
enako delo in le malo žensk je na vodstvenih položajih podjetij. Tudi v politiki je prisotna neenakost, saj imajo moški večjo moč in zasedajo višje politične
funkcije kot ženske itd. Na neenakost
spolov pomembno vplivajo spolni stereotipi, ki tradicionalno in poenostavljeno dojemajo ženske in moške ter
njihove družbene vloge.
Na razpravi je sodelovala tudi poslanka
Evropskega parlamenta Irena Joveva.

Podala je svoje mnenje o problemu in
poskušala komentirati ideje in predloge
dijakov. Na koncu je tudi obljubila, da
bo predloge in ugotovitve dijakov – npr.
o tem, kakšne so razlike med spoloma
na področju športa, s kakšnimi problemi se soočajo športnice, katerih tekmovanja so občutno manj prisotna v medijih, malo žensk je na višjih položajih
športnih organizacij itn. – posredovala
svojemu možu oziroma partnerju, ki je
športni novinar.
Na razpravi je našo šolo zastopala Ana
Velenik, ki je podala odlične ideje o rešitvah glede neenakosti plač, neenaki

spremembe prehrane goveda na ravni
Evropske unije, ki bi po raziskavah vidno zmanjšale izpuste metana v ozračje. Eden izmed predlogov je bil tudi
elektrifikacija mobilnosti, saj promet
predstavlja približno 50 % vseh izpustov
toplogrednih plinov. Posledično bi morali znižati cene električnih avtomobilov
in povečati obdavčitev avtomobilov, ki
jih poganjajo motorji na fosilna goriva.
Države bi morale tudi posodobiti infrastrukturo in državljane spodbujati k
uporabi javnega prevoza.
Ana Velenik,
dijakinja 3. letnika gimnazije

zastopanosti v politiki in drugih
problemov, ki
so povezani z
neenakostjo
med spoloma.
Enako plačilo
za enako delo
bi lahko dosegli
tako z vzgojno-izobraževalno dejavnostjo
v šolah kot s pravno-formalnimi predpisi, predvsem pa s povečanim nadzorom
nad njihovim spoštovanjem. Bolj uravnoteženo zastopanost spolov na področju dela bi lahko dosegli s spodbujanjem
žensk, da si prizadevajo za višje plače in
položaje v podjetjih. Raziskave so namreč pokazale, da ženske v primerjavi z
moškimi manjkrat zaprosijo za povišanje plače ali za višje delovno mesto. Na
kratko, ne vnašajmo spolnih stereotipov
v naše življenje in življenja naših otrok,
učimo jih enakopravnosti med spoloma
od malega.
Timon Bubnič,
dijak 3. letnika gimnazije
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PREDSTAVITEV FAKULTET
MALO DRUGAČE

da kljub dani situaciji še vedno ustvarjamo nove in zanimive
projekte ter vsebine.
Sara Logar, Klub študentov Ilirska Bistrica

Kljub izzivom, s katerimi se spopadamo v današnjih časih, smo v Klubu študentov Ilirska Bistrica pripravili že
tradicionalno predstavitev fakultet za dijake, ki jo organiziramo v sodelovanju z Gimnazijo Ilirska Bistrica.
Letos smo dogodek izvedli v drugačnem okolju in tudi pod
drugačnim imenom. Ker internetno okolje omogoča veliko
prilagodljivosti, smo dogodek Bistriški študenti bodočim brucem izvedli v dveh delih. Prvi del je bil v petek, 8. 1. 2021, drugi pa v soboto, 9. 1. 2021. V sklopu prvega dela so študentje
predstavili ključne informacije o fakulteti, ki jo obiskujejo.
Predstavitev je vključevala informacije o izpitih in kolokvijih,
tutorstvu, nekaj malega pa so spregovorili tudi o izdelovanju
zapiskov in pristopu k učenju.
Drugi del je bil namenjen predajanju tistih informacij, ki so
za bruce ob vstopu v študentski svet najnujnejše. To so na
primer informacije o načinih prevoza in kartah, študentskih
stanovanjih in domovih pa tudi vse potrebne informacije o
štipendijah in subvencionirani prehrani. Beseda je tekla tudi o
številnih športnih aktivnostih in ustanovah, ki so na voljo študentom v Ljubljani. Pozabili pa nismo omeniti niti družabnih
aktivnosti in kam se odpraviti na dober žur. Zanimanje je bilo
veliko in pohval smo bili deležni tako od dijakov kot študentov, ki so predstavljali svoje fakultete. To nam daje nov zagon,
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DAN EKONOMSKE, POLITIČNE IN
SOCIALNE ENAKOPRAVNOSTI
ŽENSK
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Dan žena praznujemo že od leta 1917 in na ta dan se spomnimo vseh pogumnih, močnih, neodvisnih žensk, mater, deklet
in vsega, za kar so se ženske borile v preteklosti.
Na prav poseben način pa ta praznik obeležujemo tudi v Klubu študentov Ilirska
Bistrica. Letos smo aktivisti vsem ženskam, ki so na praznični dan delale, poklonili vrtnico z lepo mislijo. Zaradi epidemiološke situacije jim vrtnic tokrat žal
nismo mogli izročiti osebno, smo pa to
nalogo prepustili vodjem, ki so poskrbeli,
da je prav vsaka izmed slavljenk prejela
darilce. Tokrat smo to majhno pozornost

namenili ženskemu kolektivu OŠ Dragotina Ketteja, OŠ
Antona Žnideršiča, Gimnazije
Ilirska Bistrica, Vrtca Jožefe Maslo,
Knjižnice Makse Samsa, Zdravstvenega
doma Ilirska Bistrica in Doma starejših
občanov Ilirska Bistrica.
Veseli smo, da smo kljub izzivom, s katerimi se soočamo v zadnjem času, vseeno

izpeljali projekt in ženskam polepšali
njihov dan.
Sara Logar,
Klub študentov Ilirska Bistrica
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Tišina in mir.
Odnesli so jo v deželo življenja.
Čemu zastavljati vprašanja?
Odslej je njeno bivališče počitek
in njena obleka luč.
Za vedno. Tišina in mir.
Kaj mi vemo?
Boja je konec. Zanjo je konec solza, joka,
trepeta. Na njenem čelu bo vekomaj sijalo
sonce in neuničljivi mir bo dokončno zavaroval
vse njene meje.
Tišina in mir.
(I. Larrnaga)

ZAHVALA
Ob koncu leta 2020 se je poslovila naša mama

ANTONIJA BARBA
Hvala vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečena
sožalja, besede spodbude, darovane sveče in sv. maše. Iskrena
hvala vsem, ki ste se v teh hudih razmerah poslovili od nje in
bili z nami v težkih trenutkih. Iskrena hvala g. župniku Andreju za lepo opravljen pogrebni obred. Še enkrat hvala osebju
DSO Ilirska Bistrica, kjer je preživela zadnja leta svojega življenja, za skrb in nego.
Žalujoči: Lojze; Franc, Boris in Majda z družinami
Hrušica, Ilirska Bistrica, Podbeže, Podgrad
januar 2021
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V nebesih sem doma,
to oznanjujeta
mi zemlja in nebo
in vsaka stvar lepo.
(Anton Martin Slomšek)

ZAHVALA
Od nas se je poslovil dragi mož, oče in nono

DANIJEL REBEC
(29. 9. 1941 – 14. 2. 2021)
iz Ilirske Bistrice
Hvala vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, nam
pomagali s spodbudnimi besedami in dobrimi dejanji.
Za pomoč in skrb v času njegove bolezni se še posebej zahvaljujemo dr. Barbari Dekleva in medicinski sestri Marjani Modic iz ZD Ilirska Bistrica, v času bolnišničnega zdravljenja v
Splošni bolnišnici Izola pa medicinskemu osebju 3. in 4. nadstropja ter dr. Matjažu Grbcu. Hvala delavcem Komunale Ilirska Bistrica, gospodu župniku Stanku Fajdigi in vsem drugim,
ki ste kakorkoli pripomogli k izvedbi pogrebne slovesnosti.
Iskrena hvala sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem
za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče ter denarna sredstva. Hvala vsem, ki ste našega Danijela pospremili na njegovi
zadnji poti in ga boste za vedno ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: žena Marija, sin David in hči Helena z družino
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Nad grobom tvojim burja brije,
a v njem miruje vsak vihar.
(S. Gregorčič)

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

ZAHVALA
V 102. letu se je v začetku januarja od nas poslovil,
naš dragi mož, oče, tast, stari ate in prastari ate

FRANC POKLAR

ZAHVALA
Zapustil nas je naš dragi mož, oče in stari oče

univ. dipl. pravnik
iz Podgraj

JONUS JAŠAREVSKI

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in
znancem, ki ste nam nudili oporo, za izrečena sožalja, poslane
sožalnice in ostale darove.
Posebna zahvala gre celotnemu osebju ZD Ilirska Bistrica in
negovalkam Zavoda Pristan. Iskrena hvala tudi kolektivu JP
Komunala Ilirska Bistrica in g. župniku Petru Pipanu za opravljen obred.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in
znancem za darovano cvetje in sveče. Zahvala gre tudi zdravnicama Anji Štemberger in Jasni Taučer Mičetić, medicinski
sestri Nataliji Šenkinc Hrenovec, reševalcem, Ribiški družini
Bistrica, trobentaču Dušanu Grmšku in kolektivu komunalnega podjetja.

Žalujoči: žena Cecilija, sin Bogdan
in hči Irena z družinama

Je čas setve,
in čas žetve,
vse ob svojem času …
A kadar odide
draga oseba
je vedno prezgodaj.

(2. 5. 1937 – 9. 3. 2021)

Žalujoči: žena Danijela,
sinova Samo in Dean z družino

Je čas življenja in je čas smrti.
Za zdaj pa ostajajo
vera, upanje in ljubezen.

ZAHVALA
Tiho nas je zapustil

JOŽEF FIDEL – JOŠKO
(11. 1. 1934 – 13. 12. 2020)
rojen v Sušaku
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, znancem, prijateljem za izraženo sožalje. Prisrčna hvala za pomoč
in oskrbo Domu upokojencev Izola, Splošni bolnišnici Izola
za lajšanje bolečin in g. župniku za obred. Hvala vsem, ki ste
mojega strica spoštovali in imeli radi.
Žalujoči: nečakinja Dragica z družino in ostali sorodniki

ZAHVALA
V 88. letu starosti se je tiho in mirno poslovila

KARLA TOMAŽIČ
upokojena učiteljica

Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo spoštovali, imeli radi
in ji pomagali.

Žalujoči: hčeri Jasna in Nadja Tomažič z družino,
vnuki in pravnuka

Koper, Sušak, Klana, Reka, New Jersey (ZDA)
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Za dobroto tvojih rok,
ostala je beseda hvala,
ki v srcih bo ostala
in večno lep spomin nate.

Draga stara mama!
December je prišel,
a tebe k sebi
Bog je vzel!
Hudo nam je zelo,
saj med nami
te več ne bo!

ZAHVALA
Zapustila nas je naša draga žena, mama, stara mama,
prastara mama

MARIJA ŠTEMBERGAR
(28. 2. 1936 – 20. 3. 2021)
Izrekamo iskreno zahvalo vsem sorodnikom, znancem, vaščanom, prijateljem (njenim in našim) za izrečena sožalja in
darove. Zahvaljujemo se dr. Sonji Lovrić Kiselić in medicinski
sestri Janji Benigar, osebju NMP Ilirska Bistrica in dr. Sunčani
M. Tomić. Posebna zahvala gre zaposlenim v Domu starejših
občanov Ilirska Bistrica in dr. Barbari Dekleva, ker so ji nudili
vso ustrezno pomoč in nego.
Hvala ga. Vilmi za zvonjenje v domači cerkvi v Kosezah, g. župniku Stanku Fajdigi za opravljen obred, JP Komunala Ilirska
Bistrica, ga. Majdi Vučina Juriševič za čustvene besede slovesa. Hvala tudi tebi Nejc Frank, ker si ji zaigral Tišino v slovo.
Hvala vsem, ki ste jo poznali in bili del njenega življenja.
Žalujoči: mož Mile, sin Leon s Heleno,
hčeri Katja in Metka z družinama

… in zdaj sem tu,
kjer ni strahu in ne
bolečine, le rahel vetrič
pride in mi boža lice …

A verjamemo
v to, da zopet
se nekje spet
srečamo!

ZAHVALA
Mirno in spokojno je zaspala naša draga mama, stara mama,
prababica in tašča

STANISLAVA NEMEC
(1925-2020)
s Prema
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom,
prijateljem in znancem. Hvala vsem, ki ste jo pospremili k
večnemu počitku in jo ohranjate v lepem spominu. Naša draga stara mama je sedaj našla svoj mir in večni počitek.
Naj počiva v miru!
Žalujoči: sin Franc z ženo Ivanko, hči Božica z Neli,
vnukinji Melita in Nataša z družinama
ter pravnuki Lara, Maja, Jaka in Luka

Glejte, že sonce zahaja,
skoraj za goro bo šlo …

ZAHVALA

ZAHVALA

Tiho je odšla od nas naša draga mama, nona, pranona,
tašča in sestra

V teh težkih časih je zašlo življenjsko sonce naše

ZORA HRVATIN

DANICE – DANIJELE MRŠNIK

(1933–2021)
iz Račic

(25. 10. 1937 – 12. 12. 2020)

Iskrena hvala vsem, ki ste bili kadarkoli in kakorkoli s svojo
dobroto in sočutjem del njenega življenja.

Hvala vsem in vsakemu posebej za izražena pisna in ustna sožalja, vse besede podpore in prižgane lučke spomina. Hvala
trobentaču za zaigrani žalostinki in župniku Antonu Ličanu
za opravljen pogrebni obred.

Žalujoči: vsi njeni
Žalujoči: vsi njeni
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KATALOG ponudbe izdelkov in storitev

KATALOG

v občini Ilirska Bistrica
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KATALOG

MIZARSTVO MATKO
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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 10. maja 2021 ali na elektronski naslov: odmevi@ilirska-bistrica.si
»Mesnica Klepac« poklanja 3 nagrade:
1. nagrada: pršut 2. nagrada: panceta 3. nagrada: klobase
Geslo prejšnje križanke: »Pedi plus«. Izžrebali smo tri nagrajence:
1. darilni bon v vrednosti 25€ prejme MATEJA VALENČIČ, Zarečje 46a, 6250 Ilirska Bistrica,
2. darilni bon v vrednosti 15€ prejme JOŽICA KANDARE, Zarečje 28, 6250 Ilirska Bistrica,
3. darilni bon v vrednosti 10€ prejme METKA ŠESTAN, Kuteževo 5b, 6250 Ilirska Bistrica.

