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Pred vami je nova in obsežna številka Bistriških odmevov, v kateri vam predstavljamo veliko različnih tem in vas vabimo k branju.

CEPLJENJE PROTI COVIDU-19

Tokratno naslovnico krasi zemljevid vasi, kjer bo z mobilno
cepilno enoto potekalo cepljenje občank in občanov proti covidu-19. Vsak torek od 3. avgusta do 7. septembra bo mobilna
cepilna enota obiskala enega od predelov bistriške občine.

LETOŠNJI OBČINSKI NAGRAJENCI

V naslednji rubriki si lahko preberete vse o letošnjem sprejemu
občinskih nagrajencev, ki je potekal v skromnem obsegu. Po priporočilih NIJZ je bila v pogostitvenem prostoru Doma na Vidmu izvedena krajša podelitev za nagrajence.
Bistriški gasilci so postali ponosni lastniki novih avtolestev z
dvižno košaro, ki omogoča intervencije kar na 32 metrih višine!
Kako je potekala predaja vozila, si preberite na strani 12.
V tokratni številki vam predstavljamo, kako je bilo na Poletni muzejski noči na gradu Prem in kaj je novega v Kettejevi hiši. Lepo
vabljeni!
V začetku junija sta občino Ilirska Bistrica obiskala visoka predstavnika ruskega veleposlaništva. Naše kraje sta prvič obiskala
direktor Ruskega centra za znanost in kulturo Nikolaj Gusev in
prvi sekretar Veleposlaništva Ruske federacije Aleksander Stepanov. Ogledala sta si ruske grobove v občini in navdušeno raziskala Partizansko bolnico Zalesje ter spominsko sobo na Ostrožnem
Brdu.
Občina Ilirska Bistrica si že dlje časa prizadeva za trajnostno mobilnost, eden od njenih ciljev pa je postati kolesarjem prijazna
občina, zato je postala projektni partnerji na projektu SABRINA
– Safer Bicycle Routes in Danube Area (Varnejše kolesarske povezave na območju Podonavja). Glavni namen projekta je izboljšati varnost kolesarske infrastrukture na obstoječih, načrtovanih in
manjkajočih kolesarskih povezavah v devetih državah Podonavja, ki so vključene v projekt.
Občina Ilirska Bistrica pa je v okviru trajnostne mobilnosti uvedla tudi mestni potniški promet in izposojo električnih koles.
Kako poteka mestni potniški promet, si preberite v nadaljevanju.
V tokratni številki objavljamo tudi odsotnost zdravnic in zdravnikov v ambulantah Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica in odsotnost zaposlenih v zobnih ambulantah.
Lepe počitniške dni vam želim! Naberite si moči za nove zmage! 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
pričakujemo najpozneje do 10. septembra 2021
na elektronski naslov: odmevi@ilirska-bistrica.si
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OBČANKE IN OBČANI
SE BODO LAHKO CEPILI
V DOMAČIH VASEH
Občina Ilirska Bistrica bo v sodelovanju z Zdravstvenim
domom Ilirska Bistrica občankam in občanom bistriške
občine olajšala dostop do cepljenja, saj bo mobilna cepilna
enota vsak torek od 3. avgusta do 7. septembra 2021 obiskala
enega od predelov bistriške občine.
Občanke in občani, ki se do sedaj še
niso uspeli cepiti v cepilni ambulanti
Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica,
bodo lahko cepljenje opravili skoraj
pred hišnim pragom. V bistriški občini
bo namreč gostovala Mobilna cepilna
enota Zdravstvenega doma Kočevje, ki bo
vsak torek od 3. avgusta pa do vključno
7. septembra 2021 obiskala vasi v različnih koncih naše občine.

Vsak zdrav občan, ki ima s seboj veljavno kartico ZZZS, se lahko cepi na katerikoli od navedenih lokacij. Za cepljenje
naročanje ni potrebno!

Zakaj se priporoča cepljenje?

Cepljenje proti covidu-19 bo pripomoglo, da bomo spet v polni meri zagnali
vsa področja življenja. Ključno je, da
zaščitimo svoje zdravje in tudi zdravje
družine, prijateljev, sosedov, znancev
in sodelavcev. S cepljenjem bomo zaščitili občanke in občane, ki so najbolj
izpostavljeni okužbam, razbremenili pa
bomo tudi zdravstveni sistem in zmanjšali umrljivost zaradi covida-19.

Cepljenje je najučinkovitejši ukrep za
zaščito pred covidom-19, saj s cepljenjem ne zaščitimo le sebe, temveč tudi
zdravje družinskih članov, prijateljev,
sosedov, znancev, sodelavcev in drugih
prebivalcev.

CEPLJENJE PROTI COVIDU-19

Prvi torek v avgustu bo cepljenje na voljo v Jasenu, Vrbovem, Vrbici, Kuteževem in Podgrajah. Naslednji torek bo
mobilna cepilna enota prisotna v Kosezah, na Dolnjem Zemonu in Veliki Bukovici ter v Jelšanah in Novokračinah.
17. avgusta bodo na vrsti naslednje vasi:
Dobropolje, Harije, Tominje, Pregarje
in Gabrk; predzadnji torek v avgustu

pa se bodo ljudje lahko cepili na
Topolcu, v Podstenjah, na Premu in
v Čeljah. Zadnji avgustovski dan bo rezerviran za Knežak, Bač in Koritnice, 7.
septembra pa se bo možno cepiti v Hrušici, Podgradu, Sabonjah in na Velikem
Brdu.
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URA

VELIKO BRDO, PAVLICA, STUDENA GORA

SABONJE

PODGRAD, PODBEŽE, RAČICE, STAROD

HRUŠICA, MALE LOČE

KORITNICE

BAČ

KNEŽAK, ŠEMBIJE

ČELJE, PRELOŽE, OSTROŽNO BRDO

PREM, SMRJE

GORNJA BITNJA, DOLNJA BITNJA, JANEŽEVO BRDO, RATEČEVO BRDO, KILOVČE
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KUTEŽEVO, TRPČANE

VRBICA, JABLANICA

VRBOVO

JASEN

ZA NASELJA:

KOORDINACIJA SAMOSTOJNIH
RAZISKOVALNIH INŠTITUTOV SLOVENIJE
ODLOČNO POZIVA K ODLOČITVI ZA CEPLJENJE
PROTI COVIDU-19
Skoraj leto in pol je že, odkar se je človeštvo soočilo z eno najhujših kriz moderne dobe. Koronakriza je močno posegla
v naš vsakdan, šteli smo žrtve, trpelo je zdravstvo, gospodarstvo, zaprte so bile šole in vrtci, kulturne ustanove, ustavilo
se je javno življenje. Ker epidemije še zdaleč ni konec, grozijo nam namreč nove različice koronavirusa, smo se slovenski raziskovalni inštituti pridružili h glasnemu pozivu slovenski javnosti – pozivu k cepljenju.

Sporočilo svetovne znanosti, ki temelji na konsenzu, je jasno: Iz epidemije se bomo izvili le z zadostno precepljenostjo. S cepljenjem, ki je še posebej
priporočljivo za ranljive skupine, denimo starejše in
kronično bolne, zavarujemo v prvi vrsti sebe in preprečimo hujše posledice, ki lahko prizadenejo tudi
mlade in zdrave ljudi. Istočasno omejimo širjenje
bolezni in tako zaščitimo zdravje naših najbližjih ter
vseh tistih, ki se iz kakršnegakoli razloga ne smejo ali
ne morejo cepiti. Odločitev za cepljenje je torej tudi
odgovorno in solidarno dejanje.

preobremenjenimi zdravstvenimi delavci, z otroci, ki ne bodo mogli
v šolo, zastojem gospodarskih dejavnosti in ustavljenim kulturnim
dogajanjem. Cepiv imamo v Sloveniji dovolj, cepilnih mest prav tako,
potrebna je le še odločitev ZA. Da bomo živeli varneje, bolj sproščeno,
da bo koronakriza karseda hitro stvar preteklosti.
prof. dr. Gregor Anderluh,
predsednik KOSRIS

Naj ob tem posebej poudarimo, da je cepljenje tako
znanstveni kot tudi civilizacijski dosežek, cepiva so
namreč doslej rešila več življenj kot katerokoli drugo zdravilo. Prav moč znanosti je tista, ki je v tej koronakrizi prišla na plano, in česar smo se še toliko
bolj zavedli. Žal pa je koronakriza sprožila tudi vrsto neznanstvenih informacij in mnenj, teh so polna
predvsem družbena omrežja. A izsledki znanstvenih
raziskav o virusu in učinkovanju cepiv so zelo jasni,
transparentni in vsem na voljo. Tudi znotraj slovenske znanstvene sfere je kar nekaj priznanih strokovnjakov, ki so se angažirali in se aktivno vključili
v komuniciranje z epidemijo in s cepivi povezanih
znanstvenih dognanj. Prisluhnimo jim.
Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov
Slovenije torej izraža odločno podporo cepljenju,
ki je naše edino orodje za zaustavitev epidemije. V
nasprotnem primeru se nam v prihodnjih mesecih
najverjetneje znova obeta življenje z omejitvami, s
BISTRIŠKI ODMEVI – JUNIJ-JULIJ 2021

CEPLJENJE PROTI COVIDU-19

Visoka precepljenost bo pripomogla tudi k normalizaciji in ponovnemu zagonu vsakdanjega življenja,
spet se bomo lahko družili, obiskovali prireditve,
odprte bodo šole, vrtci, normalno bodo delovala
podjetja. In kar je še posebej pomembno – cepljeni bomo zaščiteni pred novimi sevi koronavirusa, ki
že hromijo nekatere predele sveta in se širijo tudi k
nam.
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ZAHVALE OBČINSKIH NAGRAJENCEV
PLAKETA OBČINE ILIRSKA BISTRICA
ZA PODROČJE KULTURE

Stanko Fajdiga
Vsem, ki ste opazili skrb Župnije Ilirska Bistrica
za ohranjanje naše kulturne dediščine, se iz srca
zahvaljujem. To je priznanje za vse, ki so kakorkoli sodelovali pri obnovi cerkve sv. Petra. »Skupaj
zmoremo« je bilo naše vodilo pri obnovi cerkve;
da skupaj res zmoremo, se pokaže tudi pri vzdrževanju in obnovah cerkva po naših vaseh. Kjer je
skupno sodelovanje, pridobijo vsi. Hvala!
Stanko Fajdiga

LETOŠNJI OBČINSKI NAGRAJENCI

PLAKETA OBČINE ILIRSKA BISTRICA ZA DRUŽBENE
DEJAVNOSTI
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»Klub študentov
Ilirska Bistrica«
Najlepša hvala za to priznanje, ki je lepa
spodbuda za naše delovanje. Še naprej
bomo organizirali dogodke za mlade v naši
občini. Hvala!
Anja Tomažič, predsednica
Kluba študentov Ilirska Bistrica
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ZAHVALE OBČINSKIH NAGRAJENCEV
SPOMINSKA PLAKETA OBČINE
ILIRSKA BISTRICA

Maksimiljan
Modic
To priznanje je zame veliko presenečenje. Vesel
sem, da kolektiv Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica in moji pacienti cenijo moje delo. Šest let
sem bil štipendist Občine Ilirska Bistrica, najprej sem imel ordinacijo v Lesonitu, kasneje pa
v dislociranih enotah po občini, poskrbel pa sem
tudi za pediatrijo in medicino dela. Po 47. letih
sem odšel v zasluženi pokoj. Iskreno se zahvaljujem gospodu županu Emilu Rojcu in vsem, ki
so prepoznali moj prispevek k ilirskobistriškemu zdravstvu in mi podelili spominsko plaketo.
Hvala!
Maksimiljan Modic

Dom starejših
občanov
Ilirska Bistrica
V imenu vseh stanovalcev in zaposlenih Doma starejših
občanov Ilirska Bistrica se zahvaljujem spoštovanemu
županu Emilu Rojcu za priznanje ob naši 30-letnici delovanja, ki ga bomo uradno obeležili v mesecu oktobru.
Vsem obljubljam, da se bomo tako kot do sedaj še naprej
trudili za naše stanovalce; prizadevali si bomo za čim večji delež evropskih sredstev, ki nam bo omogočil nadaljevanje prenove bivalnega standarda v eno- in dvoposteljnih sobah ter boljše in bolj stimulativne delovne pogoje
našim zaposlenim. Iskrena hvala!
Jasmina Tomažič,
direktorica Doma starejših občanov Ilirska Bistrica
BISTRIŠKI ODMEVI – JUNIJ-JULIJ 2021
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SPOMINSKA PLAKETA OBČINE ILIRSKA BISTRICA
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ZAHVALE OBČINSKIH NAGRAJENCEV
SPOMINSKA PLAKETA OBČINE ILIRSKA BISTRICA

Glasbena šola
Ilirska Bistrica
Spoštovani gospod župan, v imenu zaposlenih v Glasbeni šoli Ilirska Bistrica se vam zahvaljujem za podeljeno spominsko plaketo
ob 70. obletnici delovanja naše šole. Počaščeni smo in veseli, da je naše delo opaženo
in cenjeno, zato se bomo še naprej trudili
bogatiti kulturno ponudbo našega mesta
in glasbeno popestriti marsikateri dogodek
v občini. Zahvaljujem se tudi predlagateljici
gospe Sonji Čosič, naši dolgoletni članici sveta šole. Čestitam tudi vsem ostalim nagrajencem. Hvala.
Martin Lenarčič,
ravnatelj Glasbene šole Ilirska Bistrica

LETOŠNJI OBČINSKI NAGRAJENCI

SPOMINSKA PLAKETA OBČINE
ILIRSKA BISTRICA
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»Koronarno
društvo
Ilirska Bistrica«
Dragi župan, prisrčno se vam zahvaljujem, da
ste prepoznali naše delo. Hvala Društvu invalidov Ilirska Bistrica, ki nas je predlagalo. Dajem
vam besedo in zavezo, da bomo tudi v naslednjem desetletju delali v korist naših občank in
občanov.
Jože Valenčič,
predsednik Koronarnega društva Ilirska Bistrica
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OBČINA ILIRSKA BISTRICA
PODELILA PRIZNANJA LETOŠNJIM
OBČINSKIM NAGRAJENCEM

Župnik Stanko Fajdiga je z motom
»Skupaj zmoremo« pogumno, uspešno in izredno odgovorno vodil prenovo farne cerkve v Trnovem. Obnova, ki
je vredna skoraj pol milijona evrov, je
bila zaključena v dobrem letu. Stanko
Fajdiga se je lotil rekonstrukcije cerkve,
ki je zadnjo večjo prenovo doživela pred
60 leti na pobudo Župnijskega gospodarskega sveta in prošnje župljanov, ki
so to zavezo za sodelovanje potrdili soglasno. Njegova velika želja je bila, da bi
ta sakralni objekt vzpostavili v prvotno
stanje. Pri delu se je posvetoval z Odborom za prenovo, Župnijskim gospodarskim svetom in župljani. Velika pohvala
gre njegovi odgovornosti, ker je celotno
delo potekalo v skladu z usmeritvami in
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s tesnim sodelovanjem Zavoda za kulturno dediščino.
Cerkev sv. Petra se prvič omenja leta
1272 in ima status kulturnega spomenika. Spada med tiste objekte, ki jim je
celovito podobo dal slikar Tone Kralj. Z
obnovo, ki je trajala od 6. maja 2019 do
uradnega blagoslova 29. avgusta 2020,
je bogatejša tudi za arheološka in zgodovinska odkritja, saj so v prezbiteriju
cerkve odslej vidni tudi novoodkriti
gotski elementi. Načrtovana in izvedena
je bila celovita prenova notranjosti, orgel in tlaka. Vrednost projekta je z vsemi
dodatnimi deli znašala približno 440 tisoč evrov. Sredstva so zbrali s pomočjo
darov župljanov, posameznih dobrotnikov, nekdanjih duhovnikov, Občine Ilir-

ska Bistrica in nekaterih podjetij; v času
prenove pa je bilo opravljenih tudi več
kot 1600 ur prostovoljnega dela.
Klub študentov Ilirska Bistrica je samostojna, nepridobitna in nepolitična
organizacija, ki zastopa interese bistriških študentov in dijakov ter si prizadeva za izboljšanje kakovosti študentskega
življenja. Njihov glavni cilj je ustvariti in
organizirati čim bolj raznolike projekte, ki se jih dijaki in študenti udeležijo
zaradi izobraževalnih namenov ali popestritve prostega časa. Bistriški klub
študentov je dejaven na različnih področjih, in sicer na področju kulture, športa, zdravja, sociale, humanitarnosti in –
kar je najpomembneje – izobraževanja.
Čeprav so njihova ciljna publika dijaki
in študentje, si prizadevajo organizirati
tudi projekte, ki bi pritegnili še ostale
generacije – vse od otrok do starejših.
Plaketa Občine Ilirska Bistrica za področje družbenih dejavnosti je za aktiviste kluba študentov lepa popotnica
in spodbuda za nadaljnje delovanje, pa
tudi nagrada za požrtvovalne ter idej
polne dijake in študente, ki se z delovanjem v klubu trudijo obarvati lokalno
okolje.
Maksimiljan Modic je v Ilirski Bistrici začel službovati leta 1967, sprva le v
obliki dežurstev. Njegova prva redna
ordinacija je bila obratna ambulanta v
Lesonitu, leta 1970 pa se je vpisal na
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Občina Ilirska Bistrica je letos prepoznala šest odličnih, ki so s svojo strokovnostjo, delovanjem in vizijo prispevali k boljši prepoznavnosti občine
Ilirska Bistrica na državnem nivoju. Priznanja sta letošnjim nagrajencem
podelila bistriški župan Emil Rojc in predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Marjan Tavčar. Plaketa Občine Ilirska Bistrica za kulturo je šla v roke župniku Stanku Fajdigi; Plaketo Občine Ilirska Bistrica za družbene
dejavnosti je prejel Klub študentov Ilirska Bistrica; Spominsko plaketo Občine Ilirska Bistrica je za življenjsko delo prejel zdravnik Maksimiljan Modic; ostali trije nagrajenci, ki so dobili Spominsko
plaketo Občine Ilirska Bistrica, pa so: Dom starejših občanov Ilirska Bistrica, Glasbena šola Ilirska Bistrica in Koronarno društvo Ilirska Bistrica. Sprejem nagrajencev je bil ob strogem upoštevanju ukrepov ob koronavirusu v ožjem
krogu in s krajšim kulturnim programom.
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specializacijo iz splošne medicine. Po
opravljeni specializaciji je vodil ambulante v dislociranih enotah v Podgradu,
Zabičah in na Pregarjah. Ko je leta 1989
Zdravstveni dom Ilirska Bistrica zapustil njegov dolgoletni prijatelj Aleksander Merlo, dr. med., spec. spl. med., je
prevzel njegovo ambulanto v dislocirani
enoti v Knežaku, dvakrat tedensko pa je
ohranjal tudi ambulanto v Ilirski Bistrici. Leta 2013 je po 47 letih dela odšel v
zasluženi pokoj.
Poleg opravljanja zdravniškega dela je
že od začetka deloval tudi širše, in sicer
na področju oblikovanja in nadaljnjega razvoja sistema zdravstvene oskrbe.
Njegov pomemben prispevek gre vodenju in organizaciji zdravstva v občini,
ko je bil med leti 1979 in 1985 direktor
Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica,
pozneje pa tudi predsednik Sveta zavoda Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica.
Ves čas je ostajal trdno v operativnem
delu stroke, kar mu je omogočalo, da je
v direktnem stiku s pacienti prepoznaval
njihove potrebe in jih v želji po čim večji funkcionalnosti, razvejanosti in strokovnosti zavoda uspešno vključeval v
načrte poslovanja. S svojim dolgoletnim
delovanjem kot direktor zdravstvenega
doma, zdravnik in človek je v naši občini pustil močan pečat. Kljub visoki strokovnosti in prizadevnosti kot zdravnik
– specialist pa ostaja skromen, preprost
in srčen človek, ki je vedno pripravljen
pomagati.
Dom starejših občanov Ilirska Bistrica letos praznuje častitljivih 30 let delovanja. Svoja vrata je odprl 11. oktobra
1991, leta 1997 in 2001 pa sta bila do-

grajena prizidka z eno- in dvoposteljnimi garsonjerami, s katerimi zagotavljajo
višji bivalni standard stanovalcem. Za
kvalitetno bivanje in življenje stanovalcev je bila konec leta 2019 zaključena
več kot dva in pol milijonska investicija
celovite prenove vseh treh nadstropij
polovice matične stavbe, ki nudi stimulativnejše delovno okolje zaposlenim.
Dom starejših občanov v svojo popolno
oskrbo lahko sprejme 231 stanovalcev,
dnevni center pa 15 oseb. Za dobro počutje stanovalcev skrbi 129 prijaznih in
strokovno usposobljenih zaposlenih. V
svojo stalno, začasno ali dnevno oskrbo
lahko sprejme starostnike, stare nad 65
let, za katere je predvidenih 178 mest,
odrasle osebe z motnjami v duševnem
razvoju, s senzornimi motnjami ali z
motnjami v gibanju (odrasle s posebnimi potrebami), za katere je predvidenih
53 mest. Organiziran je tudi varovani
oddelek, kjer so nastanjene osebe z najhujšo obliko demence.
Dom svojo dejavnost izvaja z zagotavljanjem institucionalnega varstva na kakovosten način, z upoštevanjem in s postopnim uvajanjem sodobnih konceptov
dela ter ohranjanja socialne vključenosti
v lokalno okolje z ohranjanjem socialne
mreže.
Dom je ponosni lastnik mednarodnega
certifikata vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2015 in polnega certifikata Družini prijazno podjetje.
Razvoj Doma se intenzivno nadaljuje.
Za zagotovitev ustreznih bivalnih prostorov se načrtuje prenova še preostale
matične stavbe, izgradnja novega objek-

ta za nastanitev 32 oseb v dveh bivalnih
skupinah, prenova 30 let stare kurilnice
in s tem zamenjava cenejšega ter okolju
bolj sprejemljivega energenta in ureditev športno-rekreativnega ter parkovnega kompleksa za potrebe gibanja stanovalcev v naravi. Bistriški dom starejših je
s svojim uspešnim in kvalitetnim delom
prepoznaven kot eden izmed najboljših
in najuspešnejših domov ter je zgled
drugim domovom v Sloveniji. Vedno
bolj so vidni njegovi dosežki, rast in vedno večji družbeni pomen.
Glasbena šola Ilirska Bistrica v letu
2021 praznuje 70. obletnico delovanja. Je vodilna glasbeno-izobraževalna
ustanova v občini, ki skrbi za kvalitetno pedagoško delo in glasbeni razvoj
več kot 350 učencev pri instrumentalnem pouku, nauku o glasbi, predšolski
glasbeni vzgoji, glasbeni pripravnici,
baletu in plesni pripravnici. Številni
učenci so prejemniki najvišjih priznanj
in nagrad na državnih in mednarodnih
tekmovanjih, nekateri med njimi uspešno nadaljujejo glasbeno pot na srednji
in kasneje univerzitetni stopnji. Poleg
pedagoškega dela Glasbena šola Ilirska
Bistrica bogati kulturno ponudbo mesta
in s Koncertnimi napovedniki širši publiki ponudi kvalitetne glasbene dogodke,
koncerte in baletne predstave svojih
učencev.
Bistriška glasbena šola sodeluje tudi z
ostalimi priznanimi glasbeniki in ustanovami – konservatoriji, umetniškimi
gimnazijami, Akademijo za glasbo in
koncertnimi inštitucijami. Je aktivna
članica Zveze primorskih in slovenskih
glasbenih šol, ki skupaj predstavljajo
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Koronarno društvo Ilirska Bistrica je
bilo ustanovljeno 15. oktobra 2011. 209
članov je razdeljenih v devet skupin, ki
delujejo v Kuteževem, Jelšanah, Podgra-

du, Knežaku, Jasenu in na Pregarjah, tri
pa v Ilirski Bistrici.
Društvo združuje bolnike s srčno-žilnimi zapleti in zanje organizira program
vseživljenjske rehabilitacijske podpore,
ki vključuje redno telesno vadbo po programu kardiološke stroke, usposabljanje
bolnikov in njihovih svojcev za varno
življenje s koronarnimi boleznimi, ozaveščanje javnosti o pomenu dejavnikov
tveganja za nastanek in razvoj srčno-žilnih obolenj, usmerjanje v zdrave
načine življenja s pomočjo programov
gibanja v naravi, pohodništva, druženja
in zdravega načina prehranjevanja. Posebno pozornost društvo namenja tudi
vsem oblikam svetovanja in podpore pri
premagovanju stisk, v katerih se znajde
koronarni bolnik, če nima možnosti za
redne stike s kardiologom, in usposablja
člane za samopomoč ter skupinske oblike medsebojne pomoči. S svojim razvejanim in uspešnim delovanjem v preteklem desetletju je društvo pomembno
prispevalo h kvaliteti življenja velikega
števila občanov, k utrjevanju zdravja za
vse in za splošno dobrobit vsem, ki živimo v bistriški občini. V ta namen so
vodstvo društva in številni njihovi člani opravili na tisoče ur prostovoljnega
dela. Z inovativnimi pristopi in vedno
novimi projekti, ki jih predstavljajo širši
slovenski javnosti, pa promovirajo tudi
preostala prizadevanja v občini Ilirska
Bistrica na področju zdravja.

Sprejem občinskih
nagrajencev v Domu na Vidmu
Občina Ilirska Bistrica se je po preklicani epidemiji koronavirusa odločila za
pripravo krajše slovesnosti za podelitev
BISTRIŠKI ODMEVI – JUNIJ-JULIJ 2021

Občina praznuje svoj občinski
praznik 4. junija
Občina Ilirska Bistrica praznuje občinski praznik 4. junija v spomin na hude
zločine, ki so se dogajali med 4. in 5.
junijem 1942. Takrat so se na območju
Reške doline in Brkinov naši predniki
spopadli z italijansko okupatorsko vojsko. Patrulja Brkinske čete je 4. junija
napadla italijansko vojaško posadko v
Merečah in se tako pogumno postavila
za svoje ideale. V znak maščevanja so
fašisti še istega dne požgali sedem vasi:
Kilovče, Ratečevo Brdo, Dolnjo in Gornjo Bitnjo, Mereče, Podstenje in Podstenjšek. Zgorele so 103 hiše od skupno
131 naseljenih. V Jerandovi ogradi pod
Kilovčami so ustrelili 28 talcev, okrog
400 prebivalcev pa izselili in razporedili
po raznih krajih v severni Italiji. V spomin na ta tragični dogodek vsako leto
Občina Ilirska Bistrica pripravi osrednjo slovesnost na predvečer praznika.
Ob grožnji s koronavirusom pa so se na
Občini Ilirska Bistrica odločili za skromnejši dogodek podelitve občinskih
priznanj in počastitve odličnjakov, ki so
prispevali k uspešnosti domače občine v
celotni državi.
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slovenski glasbeno-izobraževalni sistem
z več kot 200-letno tradicijo. Zelo uspešno sodeluje z vsemi javnimi zavodi in
društvi v občini, šolami, vrtci, Pavlovčevo galerijo ter domom starejših občanov na Medenovem hribu. S svojimi
učenci glasbeno obogati številne dogodke, otvoritve, sprejeme in srečanja.
Skupaj z ustanoviteljico Občino Ilirska
Bistrica si prizadeva za nadaljnji razvoj
(skupni projekt je bil nakup koncertnega klavirja za potrebe Kettejeve dvorane
v Domu na Vidmu), v načrtu pa je tudi
prostorska rešitev, ki bi v prihodnosti
z ureditvijo enotne stavbe za celoten
vzgojno-izobraževalni proces nudila
številnim učencem še boljše pogoje za
njihov glasbeni razvoj. Vse to pa še dodatno izboljšuje kvaliteto življenja v naši
občini.

občinskih priznanj, ki so bila letos podeljena v četrtek, 17. junija 2021, v ožjem
krogu s predstavniki občinske uprave,
nagrajenci in njihovimi spremljevalci.
Slavnostne podelitve priznanj se zaradi
neodložljivih obveznosti ni mogel udeležiti župnik Stanko Fajdiga, zato sta
priznanje v njegovem imenu prevzela
člana Župnijskega gospodarskega sveta
in Odbora za obnovo cerkve gospoda
Janko Mikuletič in Danijel Janežič. Za
glasbeno popestritev k uradnemu delu
dogodka sta poskrbeli Maruška Lenarčič, učenka kitare iz razreda profesorja
Vlatka Bocevskega, ki je na šestem mednarodnem tekmovanju Diapason d‘oro
v Italiji osvojila zlato priznanje in prvo
nagrado, in učenka diatonične harmonike Klara Stopar iz razreda učitelja Manuela Šavrona, ki je na mednarodnem
tekmovanju Pannoni accordion v Murski
Soboti prejela zlato plaketo in zmagala v
svoji kategoriji. Občinski sprejem, ki je
bil v pogostitvenem prostoru Doma na
Vidmu, je vodila Tjaša Kaluža.
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BISTRIŠKI GASILCI
BOGATEJŠI ZA NOVE
AVTOLESTVE S KOŠARO
23-12
Nova pridobitev bistriških gasilcev v vrednosti 363 tisoč
evrov bo omogočala reševanje, gašenje in tehnične intervencije na 32 metrih višine.

»Občina Ilirska Bistrica se dobro zaveda
pomena civilne zaščite. V preteklosti smo
že večkrat dokazali, da se lahko skupaj
uspešno spopadamo z naravnimi nesrečami. Vaša oprema je izredno pomembna za
vaše delovanje in varnost občank ter občanov. V zadnjih sedmih letih smo močno
okrepili opremljenost gasilskih enot v naši
občini. Velika želja vseh je bila, da dobimo
tudi gasilsko lestev, ki je danes tukaj,« je
na slovesnem sprejemu novega vozila
dejal župan Občine Ilirska Bistrica Emil
Rojc.

»Predsednik PGD Ilirska Bistrica Matej
Ličan nam je uspel pridobiti izjemno ugodno ponudbo za to vozilo, za katero smo na
občini ocenili, da je sprejemljiva. Izkoristili
smo priložnost in zato imamo danes tu avtolestve s košaro kot zadnji manjkajoči kos
opreme. Vedno, ko dobimo novo opremo,
si želimo, da jo bil čim manj potrebovali.
Če jo bomo potrebovali, pa sem prepričan,
da jo boste uporabljali v skladu s potreba-

mi,« je svoj
nagovor o novi
gasilski pridobitvi zaključil župan Rojc.
Leta 2014 je Gasilska zveza Ilirska Bistrica sprejela novo Strategijo nabave
vozil in opreme, njena realizacija pa je
bila odvisna od finančnih sredstev, ki jih
zagotavljata Občina Ilirska Bistrica in
Požarni sklad Republike Slovenije. »Od
leta 2015 smo kupili osem vozil: PGD
Podgrad je dobil gasilsko cisterno za gozdne požare (GCGP 2); PGD Knežak gasilsko cisterno za gozdne požare (GCGP
1); PGD Podgora–Podgraje, PDG Vrbovo, PGD Jelšane, PGD Ilirska Bistrica so
postali lastniki gasilskih vozil za gozdne
požare (GVGP 1); PGD Ilirska Bistrica

AKTUALNO

»Ko še nisem bil na tej funkciji, sem gasilce prosil za izposojo lestev in tedaj so mi
zapali, da jih nimajo, ker so predrage in
si jih ne morejo privoščiti. Ko sem postal

župan, se je zopet porodilo vprašanje
gasilske lestve in postalo mi je jasno, zakaj občina gasilcem take opreme ne more
privoščiti, saj je 750 tisoč evrov tudi danes
visok in težko dosegljiv znesek,« se težav z
nabavo opreme za reševanje in gašenje z
višin spominja župan Emil Rojc.
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je prejel gasilsko vozilo s cisterno (GVC);
PDG Koritnice pa bo letos prevzel gasilsko
vozilo za gozdne požare (GVGP 1). V
tem obdobju smo po društvih kupili novo
osebno zaščitno opremo in kompresor za
polnjenje dihalnih aparatov na Gasilski
zvezi,« posodobitev voznega parka gasilskih vozil v vseh društvih v občini
podrobno opiše Radojko Fabec, predsednik Gasilske zveze Ilirska Bistrica.
Vremenske ujme v zadnjih letih – orkanska burja, žledolom, toča in tudi
večji požari na industrijskih objektih v
bližnjih občinah – so opozarjale, da gasilci potrebujejo vozilo za gašenje in reševanje z višin. Upravni odbor Gasilske
zveze Ilirska Bistrica je leta 2020 v soglasju z županom Občine Ilirska Bistrica Emilom Rojcem sprejel dogovor, da
se ob morebitni ugodni ponudbi (tudi
rabljenih avtolestev) nabava avtolestev
prednostno uvrsti v Strategijo nabave
vozil in opreme.
»Letos se nam je ponudila priložnost, da
nabavimo gasilsko vozilo za gašenje in reševanje z višin. Z našo idejo smo seznanili
župana Emila Rojca, ki nam je potrdil,
da bo Občina Ilirska Bistrica zagotovila
finančna sredstva za nabavo gasilskega vozila. Od začetnih aktivnosti do današnjega
dne je minilo pet mesecev aktivnega dela
in pred nami je vozilo, vredno 363 tisoč
evrov,« je dejal Matej Ličan, predsednik
PGD Ilirska Bistrica.

Avtolestve s košaro 23-12

Lestev je sestavljena iz petih lestvenikov,
ki so izdelani iz visoko kakovostnega votlega profilnega jekla, korozijsko zaščiteni in prašno lakirani. Prvi lestvenik, ki je
pregiben, omogoča, da se košara postavi
neposredno pred kabino vozila. Lestev
je opremljena z računalniškim nadzornim sistemom, ki spremlja delovanje lestvenikov. Reševalna višina lestve je 32
m, za postavitev in dvig košare pa lestev
potrebuje le 70 sekund.
Vozilo je opremljeno s štirimi hidravličnimi podporniki, ki omogočajo izravnavo nivoja postavitve. Sistem podpornikov je povezan z glavnim računalnikom
naprave in glede na širino podpiranja

določi maksimalno višino ter naklon
lestve. Vsak ima senzor obremenitve,
ki ves čas obratovanja nadzoruje stabilnost podlage in podpornikov. Te lahko
namestimo tudi pod razne ovire, kot so
ograje, fiksno nameščene klopi, parkirana vozila in podobne ovire. Glavno krmilno mesto je nameščeno na vrtljivem
vretenu na levi strani, ki strojniku omogoča enostavno in varno uporabo.
Reševalna košara ima nosilnost 500 kg
in omogoča prenos štirih popolnoma
opremljenih gasilcev z dodatno gasilsko
opremo. V košaro se dostopa s sprednje
strani ali prek lestve. Košara je opremljena s krmilno konzolo in z dodatnimi pritrdilnimi mesti, ki omogočajo
namestitev reševalnih nosil, nadtlačnega prezračevalnika ali sidrišča za vrvno
tehniko. V košari je priključek za dovod
vode za gašenja, na košaro pa se lahko
namesti vodni monitor s kapaciteto
2000 l/m, s katerim se lahko upravlja iz

AKTUALNO

Osnovni namen vrtljive dvižne lestve
je reševanje oseb iz nevarnih situacij na
višini, uporablja pa se tudi za gašenje na
višini in tehnične intervencije.

Gasilska nadgradnja, pod katero se podpisuje podjetje Rosenbauer, je izdelana
na vozilu Mercedes Benz Actros z močjo motorja 410 konjev in avtomatskim
menjalnikom. Vozilo je dolgo 10,4 m,
široko 2,5 m in v višino meri 3,8 m. Teža
vozila znaša nekaj več kot 17 ton.
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košare ali glavnega krmilnega mesta. Do
košare je napeljana električna inštalacija, ki omogoča oskrbo košare z električno energijo.
V nadgradnji je prostor za shranjevanje
različne gasilske opreme, kot so gasilske armature za gašenje požarov, ročno
orodje, dihalni aparati, oprema za vrvno
tehniko, oprema za prvo pomoč, nosila
za prenos oseb, nadtlačni prezračevalnik, vodni monitor, elektroagregat in
druga drobna oprema.
Za delo v nočnem času je na vozilu nameščena ustrezna razsvetljava v LED-tehniki, za boljšo vidljivost pa so na
vozilu nalepljene odsevne nalepke.

Slavnostni sprejem vozila

sta dva mladinca prinesla ključe vozila županu Emilu Rojcu, ki jih je predal
poveljniku PGD Ilirska Bistrica Klemnu
Škrabu. Poveljnik Škrab jih je nato izročil vozniku Jaki Fidelu, ki je vžgal vozilo
in prižgal modre luči ter sirene. Čast prvega dviga z novo reševalno košaro je na
slovesni predaji vozila pripadla županu
Emilu Rojcu, Luki Špilarju, Mateju Ličanu in Radojku Fabcu.
V okviru dogodka so gasilci poskrbeli tudi za glasbeno kuliso, ki sta jo pričarala Miha Kapelj, učenec 7. razreda
Osnovne šole Toneta Tomšiča Knežak,
ki obiskuje gasilski krožek in je član
PGD Knežak, ter Gašper Rutar, osmošolec iz Osnovne šole Podgora Kuteževo, ki obiskuje gasilski krožek in je član
PGD Podgora–Podgraje.

AKTUALNO

Na čelu gasilske kolone, ki se je v Ilirsko Bistrico spustila iz Knežaka, so bile

avtolestve s košaro, naslednje vozilo pa
je bil veteran TAM 5500 PGD Ilirska
Bistrica, ki so mu sledila gasilska vozila
ostalih gasilskih društev v občini. Nove
avtolestve s košaro je pričakalo tradicionalno brizganje z vodo pri avtobusni
postaji ob Domu na Vidmu. Za postroj
gasilcev in praporjev je skrbel poveljnik GZ Ilirska Bistrica Janez Kastelic,
dogodka pa so se udeležili tudi: Denis
Slavec, predstavnik obalno-kraške regije
– namestnik poveljnika, Srečko Šestan,
poveljnik Štaba civilne zaščite, Luka
Špilar, poveljnik štaba Civilne zaščite
Občine Ilirska Bistrica, Uroš Frol, predsednik Uprave za zaščito in reševanje
Republike Slovenije, in Jože Celin, direktor Zavarovalnice Triglav, območna
enota Postojna.
Za slovesni prevzem vozila so gasilci
pripravili poseben protokol, v katerem
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POKLON POGUMNIM, KI SO DALI
ŽIVLJENJE ZA DOMOVINO
V petek, 4. junija 2021, se je delegacija Občine Ilirska Bistrica na čelu z županom Emilom Rojcem in predstavniki zveze borcev znova poklonila spominu
na žrtve v Kilovčah.
Občina Ilirska Bistrica praznuje občinski praznik v spomin na žrtve boja
za svobodo naših prednikov, ki so se 4.
junija 1942 na območju Reške doline
in Brkinov spopadli z italijansko okupatorsko vojsko. Patrulja Brkinske čete
je 4. junija napadla italijansko vojaško
posadko v Merečah. V znak maščevanja
so fašisti še istega dne požgali sedem
vasi: Kilovče, Ratečevo Brdo, Dolnjo
in Gornjo Bitnjo, Mereče, Podstenje in
Podstenjšek. Pogorele so 103 hiše od
skupno 131. V Jerandovi ogradi pod
Kilovčami so ustrelili 28 talcev, okrog
400 prebivalcev pa izselili in razporedili
po raznih krajih v severni Italiji. Na te
tragične dogodke tudi danes opominja
napis na spomeniku padlim talcem pod
Kilovčami, ki je posvečen spominu »na
strašen dan, ko ste odšli od nas v temo
po luč za novi čas«.

valstvom, je dan, ki ga v bistriški občini obeležujemo s polaganjem vencev
in počastitvijo spomina na umrle na
predvečer praznika. V letošnjem letu

se je komemoracija izpeljala točno na
dan, ko občina praznuje svoj praznik.
Župan Emil Rojc je z občinsko delegacijo in predstavniki zveze borcev izrazil
svoje globoko spoštovanje žrtvam v vasi
Kilovče. Hrabrim domačinom, ki so žrtvovali svoja življenja, so se poklonili s
svečami, z venci in s poklonom.
Program je popestrila Karmen Ličan z
recitalom Karla Destovnika Kajuha z
naslovom Mrtvim tovarišem, za glasbeno popestritev dogodka pa je poskrbel
Moški pevski zbor Dragotin Kette. Program je vodila Tjaša Kaluža.

AKTUALNO

Tragični dogodek, ko so fašisti leta 1942
izlili svoj bes nad neoboroženim prebi-
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OBČINO ILIRSKA
BISTRICA OBISKALA
VISOKA RUSKA
DELEGATA
Občina Ilirska Bistrica z uspelo rekonstrukcijo Partizanske bolnice Zalesje pod Ostrožnim Brdom, ki je
v maju praznovala svojo tretjo obletnico obstoja, skrbi
za čvrste prijateljske vezi z Rusko federacijo.
govorili s predstavniki Ruske
federacije za zgodnejši obisk.
V torek, 8. junija 2021, sta občino Ilirska
Bistrica obiskala dva visoka predstavnika ruskega veleposlaništva. Naše kraje
sta prvič obiskala direktor Ruskega centra za znanost in kulturo Nikolaj Gusev
in prvi sekretar Veleposlaništva Ruske
federacije Aleksander Stepanov. Po
uradnem pozdravu z županom Občine
Ilirska Bistrica so se v spremstvu direktorice TIC Ilirska Bistrica Maje Uljan in

predstavnikov ZB Ilirska Bistrica odpravili v
Dletu pri Zabičah, kjer so se poklonili
ruskemu vojaku, ki je v teh gozdovih kot
vojni ujetnik opravljal težaška dela in od
izčrpanosti umrl 18. decembra 1916. Za
spomenik v Dletu so vsa leta vestno skrbeli gozdarji. Čeprav se sprva ni vedelo,
kdo je tam pokopan, so zgodovinski
zapisi razkrili, da v omenjenem grobu
počiva Panfil Gladkij Savov iz Ukrajine.

AKTUALNO

Dobro sodelovanje med državama dodatno utrjuje tradicionalno ohranjanje spomina na padle ruske vojake, ki
so umrli na slovenskih tleh. Vsako leto
namreč bistriško občino obiščejo predstavniki ruskega veleposlaništva, ki se
poklonijo padlim ruskim vojakom in
tako počastijo spomin na preminule
ruske državljane. V lanskem letu je epidemija koronavirusa preprečila tradicionalno srečanje v jeseni, zato so se letos
predstavniki Občine Ilirska Bistrica do-
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dali operacijsko mizo, kjer je zdravnik
dr. Magomed Gadžijev v izrednih razmerah izvajal zahtevne operacije. Kot
zadnjo pa so videli še osrednjo stavbo
Partizanske bolnice Zalesje: barako za
ranjence.
Ogled Zalesja so zaključili na Ostrožnem Brdu, kjer je v prostorih nekdanje
osnovne šole urejena spominska soba
Partizanske bolnice Zalesje in muzejska
zbirka druge svetovne vojne, ki obiskovalcu predstavi, kako je bila organizirana bolnišnica v Brkinih, ki je delovala
po načelih sovjetske frontne kirurgije.

Visoka gosta sta izvedela, da je bilo zdravljenje v bolnici Zalesje zelo uspešno po
zaslugi vodje bolnišnice in majorja Rdeče armade dr. Magomeda Gadžijeva, ki
je v osrčju Brkinov z nadčloveškimi napori zanesljive smrti rešil veliko število
ranjencev.
Pred spominsko sobo sta si obe strani
izmenjali priložnostna darila in srečanje sklenili z mislijo na nove dogodke,
ki bodo še bolj utrdili pristne prijateljske vezi med Občino Ilirska Bistrica in
Ruskim veleposlaništvom v Ljubljani.

AKTUALNO

Kljub temu spoznanju tamkajšnji del
gozda še vedno imenujejo Pri Rusu. Žalne vence so položili tudi na zadnje počivališče padlih ruskih vojakov iz prve
svetovne vojne, ki ležijo v Črnem dolu,
nato pa so se odpravili v rekonstruirano
Partizansko bolnico Zalesje.
V Borštu nad Šmagorsko dolino so si
ogledali kuhinjo, kjer je dimnik iz štedilnika speljan pod zemljo, stran od barake, odprtina pa je zasuta z vejami, da se
je dim razpršil. V strmem bregu nedaleč
stan v dobro skriti zemljanki so vstopili
v skrivališče za hudo ranjene in si ogle-
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BISTRIŠKI MESTNI POTNIŠKI
PROMET OBRATUJE TUDI
V SOBOTO
Krožna linija s 14 postajališči po mestu obratuje od ponedeljka do sobote med 8. in 19. uro z intervalom voženj na 30 minut. Začetna in končna
postaja vožnje je postajališče Občina – pri odcepu za občinsko stavbo na
Bazoviški cesti. Na željo občanov je uvedeno novo postajališče na Gregorčičevi cesti, ukinjeni pa sta postajališči na Tomšičevi ulici in pred samostanom.

AKTUALNO

Avtobus odpelje s postajališča Občina pri odcepu za občinsko stavbo na
Bazoviški cesti proti Placu, kjer pobira
potnike pri ribarnici in pelje do Doma
starejših občanov Ilirska Bistrica. Nato
se spusti do avtobusnega postajališča pri
Domu na Vidmu in pelje proti Trnovemu. V krožišču pri Gostilni pri Matetu
zavije v ulico Toneta Tomšiča in pelje
do avtobusnega postajališča pri Železniški postaji Ilirska Bistrica. Od tam ga
pot vodi v Ulico 7. maja, ustavi pa se pri
Romi baru. Naslednja postaja mestnega
potniškega prometa je vhod na Hoferjevo parkirišče, nato pa avtobus odpelje
v naselje Novo Gabrje na postajališče
pri Franku, se spusti po klancu navzdol
in nadaljuje do Gregorčičeve ceste, kjer
se ustavi nasproti Agrine. Z Gregorči-
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čeve zavije na Jurčičevo in se ustavi pri
mrliški vežici, nato pa se spusti do Avtobusne postaje Ilirska Bistrica in pelje
do nekdanje policijske postaje na Rozmanovi ulici. Na Podgrajski cesti zavije
levo in pelje do Osnovne šole Antona
Žnideršiča, nato pa se vrne na izhodiščno točko pri Občini Ilirska Bistrica.
Avtobus v popoldanskem času na pokopališče ne vozi, za vse obiskovalce
prostočasnih aktivnosti pa je uvedeno
tudi novo postajališče pri Osnovni šoli
Antona Žnideršiča.
Občanom bo brezplačni mestni potniški promet na voljo predvidoma do
marca 2022.
Vabljeni na vožnjo po mestu z 20-sedežnim avtobusom podjetja Laris!

Postajališča:
1.
2.
3.
4.

Občina,
Plac (pri ribarnici),
Dom starejših občanov,
Zdravstveni dom (avtobusno postajališče pri Domu na Vidmu),
5. Železniška postaja (avtobusno
postajališče),
6. Stadion (pri Romi baru),
7. Industrijska cona (ob vhodu na
Hoferjevo parkirišče),
8. Pod Stražico (pri Franku),
9. Gabrje 16,
10. Agrina (avtobusno postajališče
na Gregorčičevi cesti – nasproti
bivše Agrine),
11. Pokopališče (mrliška vežica),
12. Avtobusna postaja Ilirska Bistrica,
13. Rozmanova ulica (pri bivši policijski postaji),
14. Osnovna šola Antona Žnideršiča.
Bistriški mestni promet je skupaj z električnimi kolesi, ki so na voljo za izposojo
v TIC-u Ilirska Bistrica, del strateškega
projekta CROSSMOBY, ki je začrtan
program sodelovanja z naslovom Interreg V–A Italija–Slovenija za obdobje od
2014 do 2020. Njegov glavni cilj je oblikovanje novih, trajnostnih storitev za
potnike in izboljšanje prometnega načrtovanja znotraj programskega območja.
Občina Ilirska Bistrica skupaj z Urbanističnim inštitutom Republike Slovenije,
Regionalnim razvojnim centrom Koper
in Posoškim razvojnim centrom ter italijanskimi partnerji sledi novim smernicam, ki stremijo k boljšim in človeku ter
okolju prijaznim rešitvam v prometu.
CROSSMOBY se sofinancira prek programa Interreg Italija–Slovenija 2014–
2020, prednostna os 2 – prednostna naložba 4e – mobilnost in intermodalnost, ki
prispeva tudi k izboljšanju zmogljivosti
načrtovanja intermodalnih storitev potniškega prometa z namenom zmanjšanja emisij CO2 znotraj programskega
območja. Projekt CROSSMOBY je pripomogel k oblikovanju skupne strategije za čezmejno mobilnost, da se zagotovi primernejšo čezmejno mobilnost na
celotnem območju in izboljša možnosti
za čezmejno trajnostno mobilnost.
BISTRIŠKI ODMEVI – JUNIJ-JULIJ 2021
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SKOZI OBČINO ILIRSKA BISTRICA
BO STEKLA KOLESARSKA
POVEZAVA MED TRSTOM
IN REKO

AKTUALNO

Občina Ilirska Bistrica si že dlje časa
prizadeva za trajnostno mobilnost, eden
od njenih ciljev pa je postati kolesarjem
prijazna občina. Zato smo veseli, da
smo projektni partnerji na projektu SABRINA – Safer Bicycle Routes in Danube
Area (Varnejše kolesarske povezave na
območju Podonavja). Glavni namen
projekta je izboljšati varnost kolesarske
infrastrukture na obstoječih, načrtovanih in manjkajočih kolesarskih povezavah v devetih državah Podonavja, ki so
vključene v projekt. Poleg Slovenije so
to še Avstrija, Bolgarija, Češka, Hrvaška, Madžarska, Moldavija, Romunija
in Slovaška. Vodilni partner projekta
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je Evropski inštitut za
ocenjevanje cest, ki ima
sedež v Ljubljani. Projekt
ima še štiri pridružene strateške partnerje, med katerimi je tudi Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije.
Projekt poteka v sklopu programa
Podonavje, sofinancirata pa ga Republika Slovenija in Evropska unija iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj
in Evropskega instrumenta sosedstva.
Skupna vrednost projekta sta dobra dva
milijona evrov.
Ena od pobud za osnovanje projekta SABRINA so bili rezultati projekta

SENSOR, ki so leta 2014 razkrili, da je
približno 80 % cest v 14 državah jugovzhodne Evrope nevarnih za kolesarje.
V skladu s protokolom Evropskega programa za ocenjevanje cest (EuroRAP –
European Road Assessment Programme)
sta bili cestam dodeljeni največ dve od
maksimalno petih zvezdic za varnost. Z
naraščanjem priljubljenosti kolesarjenja v državah Podonavja postaja jasno,
da je treba več pozornosti posvetiti kolesarski infrastrukturi in njeni varnosti.
Dodatna, boljša in predvsem varnejša
kolesarska infrastruktura, ki je še precej nerazvita predvsem izven mestnih
središč, ne bo le privabila več ljudi k aktivni mobilnosti in preživljanju prostega
časa, temveč bo predvsem preprečila
resne poškodbe in žrtve med kolesarji na naših cestah. V sklopu projekta
bomo zato predstavili orodja in rešitve,
ki bodo omogočale varno in trajnostno
izboljšanje kolesarske infrastrukture na
področju Podonavja.
Ker gre za mednarodni evropski projekt,
se SABRINA osredotoča na ustreznost
daljinskih EuroVelo (EV) povezav, ki
so namenjene potovanju s kolesom po
Evropi. Kjer so te primerno urejene, jih
pogosto uporablja tudi lokalno prebivalstvo. Lep primer je obalna Parenzana, ki
je del povezave EV 8, t. i. Mediteranske
BISTRIŠKI ODMEVI – JUNIJ-JULIJ 2021

ka manjkajoče kolesarske povezave med
Trstom in Reko. V načrtu je, da bo potekala od Rodika do Artviž, se nadaljevala
po slemenski brkinski cesti preko Tater,
Pregarij in Harij, se čez Veliko Bukovico
spustila v Koseze in Ilirsko Bistrico ter
nato šla mimo Jablanice, Kuteževega in
Zabič v Novokračine, kjer bo prečkala
slovensko-hrvaško mejo in se zaključila na Reki. Glede na analizo podatkov
s snemanja bo nastalo poročilo, ki bo
podlaga za pripravo dokumentacije in
primerno ureditev kolesarske povezave, ki se jo načrtuje v prihodnjih letih.
Z dograditvijo manjkajočih delov kolesarskih povezav se bo občina Ilirska
Bistrica vnesla na zemljevid EV povezav, hkrati pa bo obogatila turistično ponudbo na Bistriškem. Ureditev varnih
kolesarskih povezav bo dobrodošla za
prijetno rekreacijo lokalnega prebivalstva in bo omogočala pogostejšo uporabo kolesa kot prevoznega sredstva za
vsakodnevne opravke.
S snemanjem kolesarske infrastrukture se torej ugotavlja in opozarja, kaj je
treba še postoriti, da bo kolesarska trasa
dovolj varna. Tako kot vsaka pot ni primerna za avtomobile ali pešce, tudi vsaka pot ni primerna za kolesarje. Partnerji na projektu SABRINA verjamemo, da
bo kolesarjenje kot način prevoza postalo še bolj priljubljeno, ko bo kolesarska

infrastruktura načrtovana, zgrajena in
vzdrževana z mislijo na varnost kolesarjev. Vse to pa bo imelo pozitiven vpliv na
zdravje kolesarjev, okolje in trajnostni
razvoj.
Več o projektu si lahko preberete na
spletni strani: http://www.interreg-danube.eu/SABRINA. Sledite pa nam
lahko na Facebooku: https://www.
facebook.com/SABRINAproject
in
Twitterju https://twitter.com/SABRINA_project.
Aneja Rože

AKTUALNO

poti. Poleg te imamo v Sloveniji tudi
del EV 13, t. i. Pot železne zavese, vzpostavlja pa se še EV 9, ki
povezuje Jadransko morje in
Baltik.
Vzpostavljanje kolesarskih povezav je daljnosežni proces, pri čemer je
izvedba vsake faze pomembna: od načrtovanja do izgradnje ter nato
vzdrževanja. Tako so
se pretekli konec tedna
predstavnikom občine
Ilirska Bistrica na terenu
pridružili projektni partnerji s Fakultete za prometne znanosti Univerze v Zagrebu. Da bi pridobili podatke, kako
varne so EV kolesarske povezave v
Sloveniji, so jih preverili s kolesom in
z vozilom, ki sta posebej opremljena za
terenska snemanja. Pregledali so več kot
450 km cest, med katerimi so tudi manjkajoče kolesarske povezave. Ena od aktivnosti Občine Ilirska Bistrica v sklopu
projekta je namreč tudi uskladitev pote-
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ILIRSKA BISTRICA
SPODBUJA MLADE
PODJETNIKE
Že drugo leto zapored so v TIC-u Ilirska Bistrica organizirali podjetne počitnice za najmlajše.
V roku enega tedna so se učenci osnovnih šol
učili podjetnih veščin, ki jih ne slišijo v šoli.
Usvojili so prve korake v svet podjetništva in se
pri tem zabavali.

bo kasneje
v življenju
koristilo, četudi ne bodo imeli
svojega podjetja.

Počitnice je vodil izkušeni podjetniški
mentor in podjetnik Nejc Konjevič, ki
nam je zaupal recept dobre udeležbe
in dobrih rezultatov: »Otroci so najbolj

direktno občinstvo, saj takoj začutijo, kdaj
nekdo govori iz teorije in kdaj iz prakse.
Želijo si hitrih rezultatov in prenosa znanja iz prakse na zabaven način brez papirja, zato mi je še toliko pomembneje, da
mentorsko ekipo sestavljamo podjetniki.«
Vsem mladim želimo uspešne podjetniške ideje in jih podpiramo pri snovanju
novih zamisli.
Nejc Konjevič

AKTUALNO

»Po odličnem lanskem uspehu smo enostavno morali ponoviti podjetne počitnice.
V veliko veselje mi je, ko otroci razmišljajo
čisto izven okvirjev in niso omejeni z zakoni. Takrat se porodijo najboljše rešitve, ki
jih bomo podprli tudi pri njihovi izvedbi,«
nam je zaupala Maja Uljan, direktorica
TIC-a Ilirska Bistrica.
Učenci so se med petdnevnimi delavnicami soočili s številnimi novimi izzivi,
se zabavali z različnimi družabnimi igrami, naučili pa so se tudi novih veščin in
rokovanja z video opremo. Pridobili so
smernice, ki so prvi korak k pridobivanju poslovne ideje. Novo znanje pa jim

Eden od mnogih izzivov
na terenu je bilo tudi fotografiranje učencev z županom Občine
Ilirska Bistrica Emilom Rojcem. Slednji
jih je sprejel v svoji pisarni in pozorno
prisluhnil idejam najmlajših. »Priznam,
ko mi je mentor dal nalogo, da imamo eno
uro, da pridobimo sliko z županom, nas je
bilo precej strah,« nam je zaupal udeleženec Taj in pri tem dodal: »Ko pa smo
stopili skozi vrata županove pisarne, pa
smo izgubili ves strah in pridobili nekaj
dragocenih informacij.«
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V »Podjetniškem krožku«, ki je
v Domu na Vidmu potekal od
5. do 9. julija 2021, sta se
rodili odlični ideji. Otroci bi vožnjo z mestnim
avtobusom popestrili
s fotografijami turističnih zanimivosti v
občini in tako poskrbeli za promocijo domačega kraja. V okviru humanitarne note
pa bodo starejšim, ki
se težje premikajo, zadnja dva tedna v avgustu
odšli v lekarno ali trgovino
in tako pomagali našim občankam in občanom.
Udeleženci Podjetniškega krožka 2021
Nejka, Neža in Nour ter Taj, Veronika,
Nina in Vanesa so želeli nadgraditi krožno vožnjo mestnega avtobusa z ogledi
turističnih točk v občini. Mestni avtobus, ki občanke in občane med drugim
popelje v zdravstveni dom, upravno
enoto, dom starejših na Medenovem
hribu, šole, trgovske centre in na pokopališče, bi po zamisli podjetnih osnovnošolcev krasili tudi panoji s fotografijami gradu Prem, Kettejeve spominske
sobe, Zalesja in ostalih znamenitosti, ki
so ponos našega kraja. Upodobitve bi
bile nameščene na hrbtni strani sedežev mestnega avtobusa in postajališčih
mestnega avtobusa po mestu. Tako bi
si potniki med vožnjo ali ob čakanju na
avtobus spočili oči na lepotah domačega kraja in bi se lahko odločili za obisk
morda že malce pozabljenih biserov občine. Omenjena novost bo pripomogla
k promociji vožnje z mestnim avtobusom in prepoznavnosti turističnih biserov, ki jih premore naša občina.
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Druga ideja, ki se je utrnila učencem od
3. do 8. razreda iz OŠ Dragotina Ketteja, OŠ Antona Žnideršiča, OŠ Podgora

Kuteževo in OŠ Rudolfa Ukoviča pod
mentorstvom Nejca Konjeviča, pa je
bolj humanitarne narave, saj v ospredje
postavlja pomoč starejšim, ki sami ne
zmorejo na pošto ali v trgovino po hrano. Otroci, stari od 9. do 14. let, so želeli
priskočiti na pomoč težko pokretnim
starejšim, ki jim obisk trgovine ali pošte
predstavlja težavo. Zato so se odločili,
da bodo zadnjih 14 dni pred začetkom
novega šolskega leta na voljo za pomoč
pri nabavi jestvin v trgovini in oddaji paketa ali pisma na pošti.
Ostarele občanke in občani občine
Ilirska Bistrica, ki sami ne zmorete po
opravkih, boste lahko na telefonsko številko 05 711 23 00 vsak delovni dan od
16. do 31. avgusta 2021 med 9. in 10.
uro dopoldan sporočili, kaj potrebujete
iz trgovine ali pošte in sodelujoči učenci
vam bodo na dom dostavili želene reči.
Vsi udeleženci Podjetniškega krožka
2021 so v petek, 9. julija, obiskali župana Občine Ilirska Bistrica Emila Rojca
in mu predstavili ideji. Župan Emil Rojc
je pohvalil otroško podjetniško žilico
in humanitarno noto ter sklenil, da bo
otrokom pri prostovoljnemu delu s
prevozom priskočil na pomoč občinski
redar Jože Ludvik. Za zaključek sestanka so se odločili za skupinski posnetek
pred občinsko hišo in tako napovedali
začetek uspešnega sodelovanja.

AKTUALNO

V »PODJETNIŠKEM KROŽKU«
PODPRLI PROMOCIJO
TURISTIČNIH TOČK IN POMOČ
STAREJŠIM, KI ŽIVIJO SAMI
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Spoštovane občanke in spoštovani občani
občine Ilirska Bistrica!
detih zaradi epidemije. Civilna zaščita
je ob koordinaciji s Centrom za socialno delo aktivno izvajala oskrbo bolnih
občanov. Ob tem gre pohvala in iskrena
zahvala vsem zdravstvenim delavcem in
zaposlenim v domovih starejših.
Zgodba o uspehu je bila in še vedno
je tudi redno množično testiranje prebivalstva. Ob pomoči ministrstva za
zdravje in v sodelovanju z mobilnimi
zdravstvenimi ekipami ter ekipami zdravstvenih domov v naši regiji je bilo testiranih več kot 60 tisoč občank in občanov naše regije. Od začetka testiranj
do danes ohranjamo redno testiranje na
območju vseh desetih občin.
S prihodom cepiva prihaja tudi olajšanje, v katerem vidimo optimizem
jutrišnjega dne. Zdravstveni domovi v
Postojni, Cerknici, Ilirski Bistrici in Sežani so med prvimi v državi pristopili
k načrtovanemu cepljenju. V začetku,
ko je cepiva primanjkovalo, smo skupaj
uspeli cepiti najranljivejše skupine.
Štab civilne zaščite za Notranjsko je
skupaj z občinskimi štabi, županjama
in župani pristopil k projektu cepljenja
zaposlenih v gospodarstvu. Poveljniki

Splošna precepljenost prebivalstva nam
daje veliko upanja, da se jeseni ne bo
ponovil nov val okužb, kakršnega smo
doživeli lansko jesen. Brez sodelovanja
slehernega med nami, torej ohranjanja
razdalje do drugih ljudi, odgovornega
druženja, uporabe zaščitne maske, se
lahko hitro znova znajdemo v položaju,
ki bi od nas zahteval uvedbo novih omejitvenih ukrepov.
Pandemijska utrujenost je na vseh nas
pustila posledice in upravičeno si vsi želimo ter zaslužimo mirno in sproščeno
poletje. Vendar moramo ob tem ostati
odgovorni in storiti vse, da bi zaščitili
naše zdravje. Brez vas, spoštovane občanke in občani občine Ilirska Bistrica, bi bili
v boju proti epidemiji nemočni, zato se
vam iskreno zahvaljujemo za vso pomoč,
podporo in odgovorno obnašanje. Enako
smo hvaležni tudi vsem, ki so nas v minulih mesecih poklicali in nam ponudili
osebno ali materialno pomoč.
Sandi Curk,
poveljnik civilne zaščite za Notranjsko

AKTUALNO

Za nami je 15 mesecev od razglasitve
epidemije ob prvem in dobrih osem
mesecev od razglasitve epidemije ob
drugem valu okužb z novim koronavirusom. V tem času smo doživeli veliko
težkih preizkušenj, bili priča številnim
kriznim dogodkom, obenem pa spoznali tudi neizmerno dobroto in velikodušnost prebivalcev naše regije.
Obdobje drugega vala je prineslo nove
izzive v delovanju civilne zaščite. Na
območju občine Ilirska Bistrica brez pomoči poveljnika občinske civilne zaščite
Luke Špilarja, članov štaba, številnih prostovoljcev in župana Emila Rojca vseh
teh nalog ne bi zmogli opraviti. Medsebojna povezanost in odlično sodelovanje
pripadnikov civilne zaščite ter drugih organizacij se je najbolj pokazalo ob množičnih okužbah v domovih za starejše. V
naši regiji so ekipe civilne zaščite izvajale
logistično in organizacijsko pomoč pri
postavljanju rdečih con na šestih lokacijah. Z zunanjimi partnerji so občinski
štabi dosegali odlične rezultate in v 36
urah po aktivaciji zagotavljali pogoje za
namestitev varovancev domov starejših.
V celotnem drugem valu se je izkazala
velika solidarnost do bolnih in priza-

občinskih civilnih zaščit in župani so
s svojimi obiski pri vodstvih podjetij
spodbudili odličen odziv zaposlenih, ki
se cepijo na sedežih cepilnih mest ali v
samih gospodarskih družbah. Ocenjujemo, da bo s to kampanjo precepljenost
zaposlenih v gospodarstvu v naši regiji
kmalu več kot 50-odstotna.
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S KOPALNIM AVTOBUSOM
NA SLOVENSKO OBALO
Občina Ilirska Bistrica občanke in občane obvešča, da kopalni avtobus vozi v Simonov zaliv. Avtobus iz avtobusnega postajališča pri Domu na Vidmu odpelje vsak delovni
dan ob 8. uri, iz Simonovega zaliva pa se vrača ob 17.30.
Vozovnice lahko kupite v prostorih TIC-a v Pavlovčevi
galeriji pol ure pred odhodom.
Cene vozovnic (z DDV-jem), ki jih subvencionira Občina Ilirska Bistrica, so:
– otroci do 10 let: 0 EUR (brezplačno) enosmerna; 0 EUR
(brezplačno) povratna,
– otroci nad 10 let do vključno 16 let in dijaki ter študenti do
27. leta: 4 EUR enosmerna; 6 EUR povratna,
– upokojenci: 4 EUR enosmerna; 6 EUR povratna,
– osebe, ki se ne uvrščajo v prejšnje kategorije:
6 EUR enosmerna; 10 EUR povratna.
Minimalno število potnikov za jutranji odhod počitniškega
avtobusa je 10 potnikov. Maksimalno število potnikov za jutranji odhod ni opredeljeno.

Občanke in občane vljudno naprošamo, da nosijo maske, si
dosledno razkužujejo roke in zagotavljajo zadostno razdaljo
med potniki!
Ostanimo odgovorni, poskrbimo za svoje zdravje in spremljajmo aktualne objave v medijih!

OBVESTILO O ZAČETKU POSTOPKA IZDELAVE SPREMEMB IN
DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE
ILIRSKA BISTRICA – OPN (zbiranje pobud do 10. septembra 2021)

Občina Ilirska Bistrica obvešča vse občanke in občane ter
druge lastnike nepremičnin na območju občine, da bo občina pričela s postopkom sprememb in dopolnitev OPN.
S tem namenom vse lastnike zemljišč vabimo k podajanju
pobud za spremembo prostorskega akta. Pobudo mora
vložiti lastnik zemljišča.
BISTRIŠKI ODMEVI – JUNIJ-JULIJ 2021

Vse podrobnejše informacije so na občinski spletni strani
https://www.ilirska-bistrica.si/obcinska-uprava/urejanje-prostora/.

Pobude ali pripombe na pripravljenem obrazcu lahko pošljete po pošti na naslov:
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14,
6250 Ilirska Bistrica,
na elektronsko pošto:
obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si
ali jih oddate osebno na občini v času uradnih ur.
Sprejemali jih bomo do 10. 9. 2021.

AKTUALNO

Občinski prostorski načrt (v nadaljevanju OPN) je osnovni in
najpomembnejši prostorski akt občine, ki med drugim določa
namensko rabo zemljišč (stavbna, kmetijska, vodna in druga
zemljišča) za celotno območje občine. Kjer ni podrobnih načrtov pa določa tudi pogoje za oblikovanje stavb, dopustne
velikosti stavb, potrebne odmike od sosednjih parcel, pogoje
za parcelacijo, priključevanje objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo, pogoje za upoštevanje varstvenih režimov, varovanje zdravja ipd.
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PRILOŽNOSTI IN SPODBUDE
NA PODROČJU PODJETNIŠTVA
Mrežni podjetniški inkubator Perspektiva je z dvema dogodkoma zaokrožil nadvse uspešen prvi del letošnjega leta.

V torek, 15. junija, je prek Zooma
potekal spletni dogodek za mlade
Odskočna deska. Študentom, praktikantom, mladim podjetnikom, mladim brezposelnim in vsem ostalim
zainteresiranim so bile predstavljene
možnosti in priložnosti, ki so mladim
na voljo v podjetništvu. Svoje izkušnje
in spodbudne informacije so z mladimi delili predstavniki Cmepiusa, RRA
Zeleni kras (program PONI), lanskoletni zmagovalec Naše perspektive, ki je
svojo podjetniško pot začel ravno pri
Erasmusovem programu za podjetnike, ter drugi.
Na trati pred stavbo Mrežnega podjetniškega inkubatorja Perspektiva je
bilo v torek, 22. junija, srečanje, namenjeno mreženju. Poudarek prvega dogodka Na mreženju se učimo o mreženju,

ki je bil izveden v živo, je bil na spoznavanju vseh članov podjetniške skupnosti in tako imenovanem networkingu,
ki ga je vodila izkušena trenerka mehkih veščin, psihologinja Nina Dušić
Hren. Na dogodek so bili vabljeni vsi
zainteresirani posamezniki, saj Mrežni
podjetniški inkubator Perspektiva na
široko odpira vrata vsem, ki si želijo
spodbud in pomoči ob začetnih podjetniških korakih.
Zadovoljstvo nad vzdušjem, ki veje v
podjetniškem inkubatorju, predvsem
pa uspešne rezultate, potrjuje tudi vodja Mrežnega podjetniškega inkubatorja Perspektiva, dr. Jana Nadoh Bergoč:
»V zadnjem letu smo kljub velikim
izzivom zaradi epidemije resnično zadovoljni z napredkom – v naši skupnosti je vedno več podjetnikov, širimo

mreže sodelovanja tudi izven meja,
uspešno smo izpeljali dva podjetniška
programa, tretjega, novega, pa načrtujemo v jeseni. Med večjimi dogodki
zadnjega leta je zagotovo vzpostavitev
mrežnega inkubatorja na ravni celotne
Primorsko-notranjske regije, ki kaže
na podporo lokalnih skupnosti naši
aktivnosti. Za koronsko leto so rezultati
pravzaprav nad pričakovanji, kar nam
daje zagon tudi za v prihodnje.«
Poleg že omenjenega novega programa
bodo v Mrežnem podjetniškem inkubatorju Perspektiva v jeseni nadaljevali
z individualno obravnavo obstoječih
in novih podjetnikov, s širjenjem mrež
predvsem v gospodarstvu, z načrtovanjem novih programov, izvedbo
programov za mlade in ostalimi aktivnostmi v njihovih krogih. Kot poudarja vodja inkubatorja se v MPIP z velikim veseljem odzivajo tudi na pobude
iz okolja, saj je njihov skupni interes
predvsem ustvariti realen učinek v
okolju, spodbuditi podjetniško dejavnost in pospešiti ustvarjanje kakovostnih novih delovnih mest.

Mrežni podjetniški inkubator
Perspektiva

POROČILO O DOSEŽENEM PRIHODKU IZ OSEBNEGA
DOPOLNILNEGA DELA

AKTUALNO

Zavezanec, ki opravlja osebno dopolnilno delo (popoldanski
s. p.), mora poleg napovedi za odmero akontacije dohodnine
polletno vložiti tudi Poročilo o doseženem prihodku iz osebnega
dopolnilnega dela – PORODD. V njem poroča o doseženem
prihodku v koledarskem polletju.
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Poročilo je treba predložiti do desetega dne v mesecu po preteku koledarskega polletja (do 10. julija za prvo in do 10. januarja za drugo polletje leta).
Če posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo, v koledarskem polletju ni dosegel nobenega prihodka iz tega naslova, finančni upravi predloži podpisan obrazec poročila, na
katerem navede znesek nič (0).

Poročilo o dohodku od osebnega dopolnilnega dela zavezanec odda:
– elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS
eDavki (ime obrazca PORODD),
– elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS
eDavki kot lastni dokument,
– osebno ali po pošti, sicer pri finančnem uradu, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register.
FURS,
Finančni urad Postojna
BISTRIŠKI ODMEVI – JUNIJ-JULIJ 2021

PROJEKT »BITI NA KONJU«
ZA OTROKE S TEŽAVAMI IN MANJ
PRILOŽNOSTMI
Z novim projektom »Biti na konju« bodo otrokom iz socialno šibkih družin
in otrokom z različnimi težavami na območju občin Ilirska Bistrica, Pivka in
Postojna približali konje in jahanje.
konje in jahanje približali otrokom in
mladim, ki imajo gibalne ali socialno
vedenjske težave. S 360-stopinjskimi
posnetki jahanja v naravnem okolju bo
gibalno oviranim omogočena virtualna
izkušnja jahanja.
Projekt Biti na konju je obenem odziv
na aktualne razmere v družbi, saj se
povečuje povpraševanje po različnih
storitvah s konji, ki imajo zdravstvene
oziroma terapevtske učinke, in storitvah
za osebe s posebnimi potrebami.

Operacija Oblikovanje novega produkta
– biti na konju je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Izbrana je bila na petem javnem
pozivu za sofinanciranje operacij SLR iz
EKSRP, ki ga je objavil LAS med Snežnikom in Nanosom.
RRA Zeleni kras
Foto: Dejan Damiš

AKTUALNO

V projektu bodo združili svoja znanja
in izkušnje Zavod Konji na Bregu iz
Šembij, Srečna kmetija, Uroš Lipanje
iz Trnja, Terapevtsko-konjeniški zavod
Olsen iz Zagorja, Konjeniški klub Postojna, Osnovna šola Pivka in RRA Zeleni kras.
Z različnimi aktivnostmi, od krožka za
delo s konji na OŠ Pivka, izobraževalne
slikanice o konjih, obiska Konjeniškega
kluba Postojna in kmetije s konji, vodenih sprehodov s konji v naravi do skupinskih terapij s konji, bodo partnerji

V prvi polovici letošnjega leta so partnerji že izvedli več aktivnosti. Nabavili
so opremo, ki bo v pomoč gibalno oviranim pri jahanju, z učenci prve triade
OŠ Pivka pa so izvedli krožek za delo s
konji, ki je potekal na daljavo in v živo.
Zavod Olsen je kot novost v Sloveniji
razvil štiri programe skupinskih terapij, ki bodo pilotno izvedeni. Nastali so
različni 360-stopinjski posnetki jahanja
na več lokacijah, med drugim pri gradu
Prem, Podtaborski steni in gradu Kalc.
Rezultat projekta bo tudi nova šola jahanja, ki jo bo vzpostavil Zavod Konji
na bregu v Šembijah, kar bo za občino
Ilirska Bistrica nova ponudba.

Snemanje 360-stopinjskih posnetkov jahanja na gradu Prem
BISTRIŠKI ODMEVI – JUNIJ-JULIJ 2021
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LETOŠNJA »POLETNA MUZEJSKA
NOČ« NA GRADU PREM
V ZNAMENJU PRENOVLJENE
RAZSTAVE O DRAGOTINU
KETTEJU IN NJEGOVE
UGLASBLJENE POEZIJE

GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN TURIZEM

»Poletna muzejska noč« na gradu Prem, ki je v soboto, 19. junija 2021,
na Prem privabila obiskovalce, željne kulturnih vsebin, je postregla z novo
razstavo o življenju domačega pesnika slovenske moderne Dragotina Ketteja, in
s krstno izvedbo njegovih zadnjih desetih pesmi, ki jih je uglasbil Zdravko Pleše.
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Leta 1968 je Odbor za ureditev Kettejeve spominske sobe na občinski praznik
otvoril Kettejevo spominsko sobo v
njegovi rojstni stavbi v takratni osnovni
šoli na Premu. Pri prvi prenovi razstave,
nad katero je leta 2000 bdela upokojena kustosinja Pokrajinskega muzeja
Koper Zvona Ciglič, je sodeloval velik
poznavalec Dragotina Ketteja gospod
Silvo Fatur. Po dveh desetletjih je bila
ta razstava dotrajana in potrebna osvežitve, zato so se priprave na nov koncept
razstavnega prostora v čast največjemu
poetu slovenske moderne pričele že v
lanskem letu, ko je bila avtorica razstave
Aneja Rože začasno zaposlena kot kustosinja v Pokrajinskem muzeju Koper,
na enoti Ilirska Bistrica.
»Razstava se ne posveča le času, ki ga je
Kette preživel na Premu, temveč prikazuje njegovo celotno življenje od prihoda
njegovega očeta Filipa na Prem leta 1871

do pesnikove smrti leta 1899 in obeleženj
po njej,« pojasni avtorica razstave »Ne
bom se vdal: življenje Dragotina Ketteja«
Aneja Rože, ki je pri osvežitvi razstave
sodelovala s TIC-om Ilirska Bistrica,
oskrbnico Hermino Kirn, Pokrajinskim
muzejem Koper in njegovimi kustosinjami ter z restavratorjem Juretom Čehom in Občino Ilirska Bistrica.
»Pri Dragotinu Ketteju me je najbolj fasciniralo to, da se kljub številnim oviram,
ki mu jih je prineslo življenje, ni dal, temveč je strmel k enemu cilju postati dober
pesnik in pisatelj. Zato se razstava imenuje
»Ne bom se vdal: življenje Dragotina Ketteja«, in mislim, da nam je pesnik s svojo
življenjsko zgodbo dober zgled,« pripomni Aneja Rože.
Zgodba o Dragotinu Ketteju se na prenovljeni razstavi prične leta 1871, ko je
pesnikov oče Filip Kette prišel službovat

kot učitelj iz Trnovega na Prem. Kmalu
se je seznanil z Marijo Špilar, ki je bila
dekla na eni od premskih kmetij in rodila se jima je hči Frančiška. Nato se je Filip Kette poročil z Ano Valenčič iz Trnovega. Kot tretji od njunih štirih otrok se
jima je 19. januarja 1876 rodil Dragotin
Kette, ki pa je bil v krstno knjigo vpisan
kot Karel in šele v oklepaju kot Dragotin. Ime Dragotin mu je dal oče Filip;
gre pa za slovansko različico nemškega
imena Karel ali Karol. Dve leti po Kettejevem rojstvu se je družina preselila v
Col pri Vipavi, nato pa v Zagorje.
Kmalu po prihodu je Dragotinova
mama Ana zbolela za jetiko in umrla.
Oče Filip se je kmalu poročil s Frančiško Fatur iz ugledne zagorske družine.
Dragotina je sprva v ljudski šoli poučeval oče, nato pa je v zadnjem (petem)
razredu odšel v Ljubljano, da bi se bolje
pripravil na gimnazijo. Da bi Filip sina
lažje financiral, je bil na lastno željo premeščen za nadučitelja v Dolnjo Košano.
Ko je šel Filip popisovat prebivalstvo na
Ostrožno Brdo, se je močno prehladil
in začel bljuvati kri. Sinu je svetoval, da
se prepiše na učiteljišče, saj bo tako prej
prišel do poklica in svojega kruha. Kmalu zatem je tudi on umrl za jetiko.
Po očetovi smrti je Dragotina začel finančno podpirati stric Janez Valenčič
iz Trnovega, ki je želel da bi Dragotin
postal duhovnik in ga zato pozval, naj se
ponovno vpiše na gimnazijo. Na gimnaBISTRIŠKI ODMEVI – JUNIJ-JULIJ 2021

za spomeniško varstvo postavil spominsko
ploščo, ki jo je izdelalo podjetje Marmor
Sežana. Leta 1968 pa je bila odprta Kettejeva spominska soba. Predmeti, ki si
jih obiskovalci razstave lahko ogledajo,
so tisti, ki jih je zbral odbor za ureditev
Kettejeve spominske sobe, med njimi pa
izstopa klavir, ki je edini predmet iz dejanske zapuščine družine Kette.
Otvoritev prenovljene razstave o Dragotinu Ketteju sta z odlomki njegovih
del popestrili Lara Stopar, ki je občinstvu predstavila del pravljice Šivilja in
škarjice, in Lana Božič, ki je deklamirala
kitice pesmi Na trgu in Ob smrti očetovi.
Dogajanje letošnje Poletne muzejske noči
na gradu Prem se je nato preselilo za graj-

sko obzidje, kjer so obiskovalci prisluhnili celovečernemu koncertu Zdravka
Plešeta, ki je uglasbil Kettejevo poezijo.
Violinist in vokalist Zdravko Pleše je v
sodelovanju s pianistko Snježano Pleše
Žagar osemnajstim Kettejevim pesmim,
ki so novo glasbeno preobleko dobile lani, dodal še nove skladbe velikega
pesnika slovenske moderne. Prvič je
pred občinstvom v zanimivih zvočnih
odtenkih zadonelo še deset pesmi: Na
otčevem grobu, Pijanec, Na Krki, Pred
krčmo, V mlinu, Osameli, Na Blejskem
otoku, Starčkova pesem, Naš Mesija in
V gostilni.
Kettejeve pesmi so zazvenele v popularnih ritmih popa, hip-hopa, valčka in polke ter poslušalcem približale zapuščino
Dragotina Ketteja. Kette nas povezuje
je projekt štirih partnerjev: Glasbenega društva Viola, Tic-a Ilirska Bistrica,
Glasbene šole Postojna in družbe Kragul, projekt pa je sofinanciran s sredstvi
Evropskega sklada za regionalni razvoj
in z državnimi sredstvi.
Poletna muzejska noč na gradu Prem se
je zaključila z vodenim ogledom po
grajskih sobanah in razgledom na poletno zvezdnato nebo nad hribovitimi
Brkini.
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ziji je spoznal Otona Župančiča, Josipa
Murna - Aleksandrova in Ivana Cankarja, s katerim je tudi nekaj časa živel. Dijaki so ure in ure preživeli pri Josipu
Murnu - Aleksandrovu in njegovi
oskrbnici Polonici Kalanovi v stanovanju v Cukrarni, ki velja za
rojstni kraj slovenske moderne.
Dragotina je dočakala kazen, ko
je napisal satirično pesem Naš
mesija ljubljanskemu knezoškofu
Jakobu Missii, saj mu je sorodnik
Janez Valenčič začasno odvzel vso
finančno podporo in se je moral
preživljati sam. Nato pa so ga izključili še iz gimnazije, ker je bil obtožen,
da je pisal neprimerne pesmi enemu od
ljubljanski deklet.
Odšel je v Novo mesto, se vpisal na tamkajšnjo gimnazijo in se nesrečno zaljubil
v sodnikovo hčer Angelo Smola. Zadnje
počitnice po maturi je preživel v krajih,
kjer je preživljal otroštvo, med drugim
tudi v Trnovem in na Premu. Počitnice
pa mu je grenila misel na vojaščino, saj je
hotel oditi na študij na Dunaj. Ko so ga
potrdili pri vojaškemu odboru, je postal
pripadnik 4. stotnije 97. pešpolka v Trstu. Tam je tudi zbolel za jetiko. Hudo
bolan se je iz vojaške bolnice zatekel k
prijatelju Josipu Murnu - Aleksandrovu v
Cukrarno, kjer je 19. januarja 1899 umrl.
Danes je Kette pokopan skupaj s svojimi
tremi prijatelji na ljubljanskih Žalah.
V poslednjih trenutkih življenja je bil ob
njem Anton Aškerc, ki je leta 1900 s Franom Govekarjem izdal Kettejeve Poezije,
s katerimi pa Cankar ni bil zadovoljen.
Leta 1907 je izšla dopolnjena izdaja Poezij, ki jo je ilustriral Maksim Gaspari.
Po drugi svetovni vojni je na pročelje
nekdanje premske osnovne šole Zavod
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SREDNJEVEŠKI DAN
NA GRADU PREM
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11. julija 2021 je na gradu Prem gostovalo »Kulturno-umetniško društvo Galiarda«, ki je obiskovalce popeljalo v zgodovino. Glasba, ples, predstave in kostumi iz
takratnega obdobja so uspešno dočarali utrinek preteklosti in poskrbeli za navdušenje med številnimi obiskovalci.
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TIC Ilirska Bistrica je obiskovalkam
in obiskovalcem pripravil nepozabno
popoldne v srednjeveški družbi. Nastopajoči gostje s Celjskega so pripravili
pravo spektakularno plesno predstavo.
Galiarda namreč pomeni prav to – plesni korak – in gostujoči plesalci so pripravili zanimiv kolaž starinskih plesov iz
14., 15. in 16. stoletja, ki so jih običajno
plesali na italijanskih, francoskih in angleških dvorih. Srednjeveški ples pa so
odlično dopolnjevala tudi srednjeveška
oblačila, ki so gledalce ponesla v resnično čarobnost in skrivnost tistega obdobja.
KUD Galiarda je za publiko pripravil
pravcato presenečenje, saj so se predstavili z napetim obračunom v mečevanju
in avtentično prikazali bojni spopad
dvojic za princesino naklonjenost.
Nastopajoči so se predstavili tudi z
umetelno pisavo in obiskovalci so se
lahko preizkusili v lepopisu. Kaligrafija, ki posnema stare pisave na različnih
vabilih, čestitkah, priznanjih, listinah
in okrasnih predmetih, je privabila
številne obiskovalce, ki so s posebnim

kovinskim peresom
s prirezano konico
ustvarjali unikatne črke.
Vešči streljanja so se pomerili v napenjanju loka in streljanju, gostujoči Štajerci pa so prikazali tudi met sekir v tarčo. Za mlajši del
publike je bila izjemno atraktivna hoja
s hoduljami, ki izboljšuje koordinacijo
rok, nog in ravnotežja. Mladi nadobudneži pa so popoldan preživeli tudi ob
igranju starih družabnih iger.
Zgodovinski dan v osrčju Brkinov je poskrbel tudi za razgibavanje možganskih
krivulj, saj je sodelujoče čakala posebna
uganka. S sosledjem pravilnih odgovorov so le uspeli razrešiti zahtevno zagonetko in grajska princesa je bila končno
osvobojena vseh okovov.
Vse dogajanje pa je za bogato obloženo mizo budno spremljala hči celjskega grofa Hermana II., kraljica Barbara
Celjska, ki si je z zanimanjem ogledala
nastopajoče. Za konec druženja z društvom iz Knežjega mesta, ki letos obe-
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ležuje že dve desetletji obstoja, pa je prelepa kraljica
dvema najpogumnejšima izkazala veliko čast in jima
podelila Priznanje zmajevega reda.
TIC Ilirska Bistrica je s prikazom žive zgodovine vse obiskovalce uspešno popeljal v srednjeveški čas, ki bo zagotovo
vabil na grad Prem tudi v naslednji sezoni.

BISTRIŠKI ODMEVI – JUNIJ-JULIJ 2021

31

PORAST MIŠJE
MRZLICE

Simptomi in znaki bolezni
Bolezen poteka v več fazah, znaki so deloma odvisni tudi od vrste virusa, ki je
okužbo povzročil.

Zadnji dve leti sta minili v znamenju pandemije
covida-19, pa vendar to ne pomeni, da so ostale
bolezni izginile. Kot kaže, bomo letos v Sloveniji imeli tudi t. i. »mišje leto« – zelo namreč narašča število prijav mišje mrzlice.

Mišja mrzlica (hemoragična
mrzlica z renalnim
sindromom – HMRS)
Mišja mrzlica (hemoragična mrzlica z
renalnim sindromom – HMRS) je akutna nalezljiva bolezen, ki jo povzročajo
virusi, imenovani hantavirusi. Prvi primer te bolezni so pri nas zabeležili leta
1954. Pojavlja se zlasti na Dolenjskem
in v Prekmurju, vsako leto kot posamični primeri, ciklično pa tudi kot kopičenje na nekaj let.

Način prenosa

ODMEVI IZ NAŠIH KRAJEV

Virus kroži v naravnih žariščih predvsem med glodavci, kot so miši, voluharji in podgane, ki so kronični nosilci.
Povečano število obolenj je običajno
povezano s povečanim številom glodavcev. Ljudje smo naključni gostitelji
virusa. Bolezen se z glodavca na človeka prenese preko vdihavanja virusov, ki
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se nahajajo v delcih izločkov glodavcev
(seč, iztrebki, slina). S temi izločki se
okuži hrana, voda in okolje. Bolezen se
ne prenaša s človeka na človeka.

Dovzetnost za okužbe
Bolezen se običajno pojavlja v pomladansko-poletnih in jesenskih mesecih.
Pogosto je povezana z opravili na vrtu
in polju, dejavnostmi v naravi (taborjenjem, kopanjem – zlasti na divjih kopališčih), rekreacijo in čiščenjem mest,
kjer so vidni sledovi in/ali iztrebki glodavcev (pospravljanje podstrešij, kleti).
Pogosteje se pojavlja na podeželju, možna je pa tudi v mestih, kjer glodavci z
iztrebki onesnažijo predmete in hrano v
kleteh, skladiščih.

Inkubacijska doba
Čas od okužbe do nastanka znakov bolezni je običajno od 2 do 4 tedne, lahko
pa vse od nekaj dni do dveh mesecev.

V prvi fazi, ki traja nekaj dni, je prisotna
predvsem visoka vročina, mrzlica, močan glavobol, močne bolečine v ledvenem predelu in trebuhu. Pojavijo se bolečine pri gibanju očesnih zrkel, očesne
veznice so močno pordele, bolnik je v
obraz rdeč, kot bi bil opečen po sončenju. Pri lažji obliki se v tej fazi obolenje
tudi konča in pride do ozdravljenja brez
posledic.
V težkih primerih bolezni pa po nekaj
dneh visoke vročine nastopi faza, ko
pride do nenadnega padca krvnega pritiska. Bolnik postane nemiren, pojavijo
se motnje zavesti, krči, krvavitve v koži
in sluznicah.
Temu obdobju sledi obdobje, kjer prevladujejo znaki odpovedi ledvic (skromno izločanje urina, prisotnost beljakovin in krvi v urinu). V tem obdobju
je tudi velika nagnjenost h krvavitvam.
To obdobje traja nekaj dni, v tej fazi pa
lahko bolnik tudi umre.
Smrtnost po okužbi z virusom Puumala
je nizka (0,1–0,04 %), višja je pri bolnikih, okuženih z virusom Dobrava.

Zdravljenje
Pojav povečanega izločanja seča (poliurija) oznanja obdobje
okrevanja, ki lahko traja več
tednov ali mesecev.
Cepivo proti tej bolezni zaenkrat še ni na voljo.
Zdravljenje je simptomatsko in podporno. Bolnikom
znižujejo telesno temperaturo, skrbijo, da ne dehidrirajo oziroma jih po potrebi
priključijo na dializo.
Pri bolnikih, ki so preboleli mišjo mrzlico, se razvije
doživljenjska zaščitna imunost. Ponovne okužbe niso
opisane.

Preprečevanje okužb
Ker se hantavirus, ki povzroča mišjo mrzlico, preBISTRIŠKI ODMEVI – JUNIJ-JULIJ 2021

Kužnost
Bolezen se ne prenaša s človeka na človeka.

Nasveti za preprečevanje
okužb z virusom mišje mrzlice
V domačem okolju:
• poskrbimo, da glodavcem preprečimo vstop v hišo,
• poskrbimo za varno odstranjevanje
odpadkov hrane, da ne privabljamo
glodavcev,
• živila in pijačo hranimo v zaprtih posodah,
• pri čiščenju dalj časa zaprtih prostorov upoštevamo naslednje:
– pred začetkom čiščenja temeljito
prezračimo prostor tako, da na stežaj odpremo vsa okna in vrata za
najmanj 30 minut. Med prezračevanjem nismo v prostoru.
– med tem pripravimo raztopino
klornega razkužila, kjer enoto razkužila (npr. varekine) zmešamo z
devetimi enotami vode. Če uporabimo že pripravljeno razkužilo,
upoštevamo navodila proizvajalca.
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– površine, kjer so iztrebki ali mrtve
miši, razkužimo s pomočjo razpršila, v katerem je pripravljeno razkužilo. Lahko uporabimo pršilke
porabljenih čistilnih sredstev. Minimalni čas delovanja razkužila je
pet minut.
– pri delu si zaščitimo roke z rokavicami iz lateksa, uporabljamo masko. Razkužene iztrebke ali mrtve
glodavce poberemo s papirnato
brisačo, jih damo v vrečko in odvržemo med komunalne odpadke. Po odstranitvi poginulih glodavcev in iztrebkov razkužimo še
ostale površine in predmete, ki so
lahko onesnaženi z iztrebki in so
zato kužni.
– po razkuževanju je treba prostor in
površine še mokro očistiti. Pri tem
pazimo, da ne pride do dvigovanja
prahu, v katerem so iztrebki glodavcev, in njihovih ostankov.
– po končanem razkuževanju in čiščenju odstranimo uporabljene
rokavice v vrečko za smeti med
splošne komunalne odpadke ter si
roke temeljito umijemo z vodo in
milom.
– če najdemo veliko poginulih miši
v prostorih, kjer se nahajajo rejne
živali (hlevi), obvestimo pristojnega veterinarja.

Pri bivanju v naravi:
• pazimo, da zaščitimo hrano in pijačo
pred glodavci,
• hrane ne puščamo na tleh,
• ne pijemo vode iz izvirov v naravi,
• ne poležavamo na golih tleh,
• skrbimo za higieno rok.
Pri opravljanju dela v naravi:
• pazimo na svoje osebne stvari in jih
ne puščamo dlje časa nezaščitene na
tleh,
• ne poležavamo in posedamo na golih
tleh,
• pri delu, pri katerem se zelo praši,
uporabljamo zaščitno masko,
• ne pijemo vode iz izvirov v naravi,
• skrbimo za higieno rok, predvsem
po opravljeni potrebi in pred hranjenjem,
• poskrbimo, da odstranimo ostanke
hrane, ki privabljajo glodavce.
Kako ravnati s poginulimi mišmi?
Pogin miši v letih, ko je populacija le-teh
povečana, ni nenavaden pojav. Posamezno poginulo miš ali drugega poginulega glodavca lahko občani zakopljejo,
sežgejo ali odložijo med preostanek komunalnih odpadkov. Večje količine
poginulih miši naj občani zapakirajo v
biološko razgradljivo neprepustno embalažo in se obrnejo na veterinarsko-higiensko službo Nacionalnega veterinarskega inštituta.
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naša z vdihavanjem
izločkov glodavcev,
je pomemben ukrep
preprečevanja bolezni predvsem zatiranje
glodavcev
oziroma deratizacija.
Pomembna je tudi
splošna in osebna higiena ter higiena okolja in prostorov. Roke
si moramo umivati
po vsakem opravilu,
pri katerem pridemo
v stik z zemljo ali s
prahom, predvsem v
naravi. V domačem
okolju pa poskrbimo,
da glodavcem preprečimo vstop v hišo.
Poskrbimo za varno
odstranjevanje odpadkov hrane, da ne
privabljamo glodavcev, živila in pijačo
pa hranimo v zaprtih posodah, da preprečimo morebitne okužbe. Izvajamo
redno deratizacijo.
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»ZDRUŽENJE ŠOFERJEV IN
AVTOMEHANIKOV« JE OB SPROSTITVI
UKREPOV PRIPRAVILO CELODNEVNO
SREČANJE OB JEZERU MOLA
»ZŠAM Ilirska Bistrica« ostaja zvest svojemu poslanstvu varovanja prvih šolskih dni, ki
je bilo v lanskem letu odlično izpeljano. Za svoj prispevek k delovanju združenja sta priznanji prejela Bernard Oblak in Cvetka Jenko. Članice in člani so preživeli nepozaben dan v naravi, spomnili pa so se tudi lanskega izleta po domačih krajih in izdaje preglednega zbornika
o njihovem delovanju.
»Ko sem vsak dan sprejemal vaše prijave
za srečanje, sem bil izredno vesel, da ste se
odzvali v tako velikem številu. V teh negotovih časih je to izredno velik uspeh za
vse nas in velika vzpodbuda za nadaljnje
uspešno delovanje društva,« je za uvod
povedal predsednik združenja Franc
Pugelj.

Vodstvo ZŠAM Ilirska Bistrica je ob tej
priložnosti podelilo priznanji zaslužnima članoma: Bernardu Oblaku in Cvetki Jenko.
Bernard Oblak je član ZŠAM Ilirska Bistrica od leta 1968, predsednik združenja pa je bil dva mandata: od leta 1999
do leta 2007. Je poveljnik uniformirancev ZŠAM Ilirska Bistrica in ZŠAM primorsko-notranjske regije ter dolgoletni

član upravnega odbora
združenja, ki se vedno udeleži vseh cestnoprometnih akcij
in pomembno prispeva k delovanju
društva.
Cvetka Jenko pa je članica ZŠAM Ilirska Bistrica od leta 1976. Že od samega
začetka je zapisničarka vseh sestankov
združenja, vedno je skrbela za administracijo v društvu in opravljala delo
blagajničarke. Je članica upravnega odbora in je vedno v veliko pomoč predsedniku. Cvetka Jenko je zelo aktivna v cestnoprometnih akcijah, hkrati pa je tudi
predstavnica ZŠAM-a v Svetu preventive in vzgoje v cestnem prometu Občine
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»Zaradi omejitev, ki jih je prinesla epidemija, občni zbor ni bil izpeljan, so pa bili
zelo uspešno izpeljani prvi šolski dnevi,
saj se jih je udeležilo kar 24 naših članov.
To je rekordno število udeležencev in vaše
sodelovanje je pohvale vredno,« je dobro
usklajenost društva kljub negotovim
razmeram izpostavil predsednik Pugelj

in sklenil, da bo ZŠAM Ilirska Bistrica
še naprej izpolnjeval svoje poslanstvo
ter tudi v prihodnje varoval otroke na
vseh sedmih osnovnih šolah v občini
in skrbel za varnost vseh udeležencev v
prometu.
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Sproščeno druženje ob Moli
Dan po dnevu državnosti smo se v društvu odločili, da ob sprostitvi ukrepov
pripravimo srečanje na prostem. Na
parkirišču za Domom na Vidmu so se
zbrale vse članice nežnejšega spola, ki
so jih naši gostje – člani Moto kluba Bistrc – popeljali na panoramsko vožnjo
po mestu. Po predahu in sladkanju z
najboljšim sladoledom daleč naokrog
se je kolona starodobnikov pripeljala na
končno postajo k jezeru Mola, kjer so
jih pričakali člani združenja. Za začetek
smo prisluhnili Radu Juraču, ki nas je
seznanil z nastankom in razvojem jezera Mola, po zasluženem kosilu pa so se
člani razdelili v tri skupine. Prva skupina
si je ogledala lepote neokrnjene narave
in jezera s čolnom, druga skupina se je
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podala na popoldansko raziskovanje
vasi Soze z okolico, tretja skupina pa se
je prepustila balinanju. Po aktivno preživetem popoldnevu je nastopil čas za
okrepčilo in druženje ob zvokih priložnostnega ansambla aktivnih članov.
Vodstvo združenja verjame, da je poletno srečanje uvod v svetlejšo prihodnost in aktivnejše delovanje društva.

Minulo leto v znamenju
ekskurzij po bližnji okolici in
zbornika o združenju
Lani smo se člani društva ob zaključku
prvih šolskih dni zbrali na kneški šoli,
kjer nas je sprejela ravnateljica Klavdija
Sotlar. Nato pa nam je naša članica Jožica Kastelic razkazala cerkve v Knežaku,
na Baču in v Koritnicah, nam predstavila zgodovino kneških gasilcev, ogledali
pa smo si tudi bačko žago in zanimivo
zbirko stare kuhinje in starih vozil. Presenečeni smo ugotovili, da imamo veliko zanimivosti nedaleč od našega doma

in sklenili, da bomo tudi v prihodnje
organizirali raziskovanje domačega terena.
Ob koncu leta 2020 smo v društvu izdali zbornik delovanja, ki predstavlja
pregled aktivnosti članov v zadnjem obdobju delovanja. V njem lahko najdemo
praznovanje 60. obletnice združenja, ki
smo jo praznovali v Domu na Vidmu
leta 2016, prihod praporja primorsko-notranjske regije in opis pestrega kulturnega programa. Podrobno je predstavljeno delovanje društva in osnovna
dejavnost društva – varna pot v šolo.
V bistriškem združenju šoferjev in avtomehanikov redno obiskujemo naše
člane, ki se srečanj ne morejo udeležiti, članice in člani pa smo se leta 2019
zbrali tudi na martinovanju, kjer smo
skupaj nazdravili mlademu vinu. Do sedaj je bilo v okviru združenja organizirano lepo število izletov, saj smo obiskali
Kras in zamejstvo, Obalo, Brione, Reko
in se družili na Mareli.
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Ilirska Bistrica in soorganizatorka vseh prireditev ZŠAM Ilirska Bistrica.
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MAŠA ZA DOMOVINO
NA AHCU
Ahec, domače ime za hrib nad Jasenom, ki se v topografskih
kartah imenuje Ahac, je tudi letos privabil kar lepo število
obiskovalcev.
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V sončnem vremenu sta Društvo Ahec in
KS Jasen ob podpori Občine Ilirska Bistrica pripravili pohod na ta kraški vrh,
visok 799 metrov. Tradicija je bila, da
so Jasenci in sosednje vasi vsako leto na
god sv. Ahaca pripravili procesijo iz vasi
na vrh, s katero so se Bogu priporočili
za dež.
Ob dnevu državnosti in 30. obletnici
osamosvojitve je na ostankih božjepotne cerkve sv. Ahaca bistriški župnik
Stanko Fajdiga daroval sv. mašo za domovino. Z obširno pridigo, ki je bila namenjena temu času in dnevu na Ahcu,
se je dotaknil tudi želje tisočerih rodov
Slovencev po lastni državi. Bistriški cerkveni pevci so s sodelovanjem obogatili
sv. mašo in zapeli Zdravljico v kulturnem
programu. Diana Dovgan je prisotne
pozdravila v imenu društva in v kratkem uvodu omenila uresničitev ideje o
lastni državi. Venčka Božič je povedala
anekdoto o svoji izdelavi zastave na dan

osamosvojitve in Majda Ferlež recitacije o domovini Sloveniji. Jasenci smo tokrat medse

povabili Jožeta Roliha, takratnega predsednika Izvršnega sveta Občine Ilirska
Bistrica, ki nam je opisal trenutke izpred
30 let. Zelo znan pivški muzikant Marjan Frank je v kulturnem programu odigral in zapel venček domovinskih viž.
Vaški »trubadurji« Kergelci izpod Ahca
pa so vedno kot pika na i, da popestrijo
vsako dogajanje, ki se zgodi v društvu in
na vasi, ter s pesmijo zaključijo kulturni
program.
Praznovanje dogodkov zaradi epidemije covida-19 je letos v Jasenu odpadlo,
zato smo za pohodnike pod vrhom pripravili manjšo osvežitev.
Društvo Ahec
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INTERVJU S PODPOLKOVNIKOM
DANILOM KORČETOM

kaj se dogaja po svetu. Na to, kar smo
dosegli z osamosvojitveno vojno, sem
izredno ponosen in menim, da bodo
naši otroci in naslednje generacije ponosni na to, kar smo si izborili leta 1991.

Ob 30. obletnici samostojne države smo se o procesu osamosvajanja pogovorili s podpolkovnikom Danilom Korčetom, ki je izpostavil odlično sodelovanje milice, TO in civilnega prebivalstva pri doseganju skupnih sanj o svobodi.

Ste si kot vojak zamišljali, kako bi potekale operacije proti jugoslovanski armadi?

Kje in kdaj ste začeli delati v TO in koliko let ste bili tam zaposleni?
V Teritorialni obrambi Slovenije sem
začel delati decembra 1979, kjer sem
opravljal dolžnost komandanta v Občinskem štabu TO s sedežem v Postojni.
Zaposleni smo bili štirje. Sedež štaba je
bil na Kolodvorski cesti, kjer sta bila Regijski center za obveščanje in Regijska
uprava za obrambo.

Kako ste gledali na težnje slovenskega
naroda po osamosvojitvi?
Mislim, da si vsak narod še danes želi
svojo samostojno državo. Poglejte samo,

Kako ste se pripravljali na osamosvojitveno vojno?
Priprave oziroma sumi na osamosvojitev so bili že leta 1989 in 1990. Najpomembnejši pokazatelj, da se ta dan
bliža, je bil 15. maj 1990, ko smo v TO
povsod po Sloveniji dobili ukaz o predaji orožja iz skladišč, ki pa so bila v večini

SPOMINI NA OSAMOSTVOJITEV

Leta 1990, ko so bile prve demokratične volitve v Republiki Sloveniji, me
je g. Jože Mlakar, takratni mandatar za
predsednika Izvršnega sveta Občine
Postojna, prosil, če bi prevzel dolžnost
sekretarja Sekretariata za obrambo. Ni
mi bilo ravno prav, vendar sem glede
na njegovo vztrajanje naposled pristal.
Septembra 1990 sem prevzel tudi funkcijo organizatorja Manevrske strukture
narodne zaščite, bil pa sem tudi član

koordinacijske podskupine za Južnoprimorsko pokrajino, ki je delovala v Postojni in od konca junija v Kopru. Kot
sekretar sem bil zaposlen do leta 1994,
potem sem odšel nazaj v četrti pokrajinski štab TO, kjer sem opravljal funkcijo
referenta za usposabljanje in operativo.
Isto leto, avgusta 1994, sem bil premeščen v Ilirsko Bistrico na mesto namestnika poveljnika 42. brigade. Leta 1998
pa sem bil razporejen v 47. OŠTO Ilirska Bistrica. Leta 2003, ko so ukinili naborni sistem, sem bil imenovan za vodjo
skupine za pridobivanje kadra pri generalštabu in to funkcijo sem opravljal do
upokojitve leta 2012.

Vojaški rok sem služil v Šoli za rezervne
pehotne oficirje v Bileči v letih 1977–
1978. Šola je bila mednarodno priznana, saj so jo nekateri najvišji častniki iz
zahodnih držav primerjali z ameriškim
West Pointom. Kmalu po končanem
služenja sem prejel čin podporočnika.
Nikoli si nisem mislil, da se bom boril
proti vojski, v kateri sem služil in kateri sem dal tudi svečano prisego. Kdo bi
takrat sploh pomislil, da se bom moral
čez dobrih 12 let boriti ravno proti jugoslovanski armadi, ki me je usposobila
za bojevanje proti drugim sovražnikom.
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Kakšne so bile prioritete TO v Južnoprimorski pokrajini? Kateri objekti so
bili strateško varovani?
Takrat se je moralo zavarovati občinske
organe, stavbe, skladišča Petrola, pošto,
elektro, vodovodni sistem, železnico in
prehrambne objekte. Vsi ti objekti so
imeli poseben pomen za obrambo. Varovanje teh objektov so opravljala tudi
poveljstva štabov – pokrajinskega in
občinskega. Vse pomembne objekte za
življenje in varnost ljudi se je varovalo,
nekatere tudi do odhoda zadnjega vojaka iz Slovenije.
Varovalo se je tudi sedeže krajevnih skupnosti, kjer se je izvajala mobilizacija
enot in je potekalo obveščanje o aktivnostih JLA na njihovih področjih. Varovanje krajevnih skupnosti so izvajali
pripadniki narodne zaščite.

SPOMINI NA OSAMOSTVOJITEV

primerov v objektih JLA. To je bilo zelo
sumljivo od JLA in bivše države. To se
je izkazalo tudi v sporih med Slovenijo
in vodstvom v Beogradu. Istega leta je
bila ustanovljena Manevrska struktura
narodne zaščite.
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Drugi pomembni pokazatelj pa je bil, ko
je JLA zasedla republiški štab v Ljubljani.
To je kazalo na pritisk, da bo prišlo do
konfliktov. Volitve 23. decembra, objava
uradnih rezultatov plebiscita 26. decembra in številni pritiski, ki so se nadaljevali
v leto 1991, so kazali na to, da bo prišlo
do oboroženih konfliktov z JLA.
Kdaj ste spoznali, da se je začela vojna?
To je bilo nakazano leta 1990. Sumili
smo, da se nam obeta vojaški spopad,
da bo pa tako resno, pa nismo pričakovali. Prepričani smo bili, da se bodo
predstavniki državnih oblasti vendarle
dogovorili o mirni rešitvi in dovolili, da
se Slovenija po tedanji Ustavi SFRJ lahko s samoodločbo mirno loči od tedaj
skupne države.
Na Primorskem govorimo o 26. juniju
1991 kot o »dnevu prej«, saj ta datum

ni uradno priznan kot prvi dan vojne
za Slovenijo. Dejansko pa se je zgodila okupacija Primorske s tanki, ki so
zapustili vojašnici v Pivki in Ilirski Bistrici ter se prebili do mejnih prehodov
z Italijo. Kaj se je z vojaškega vidika
takrat dogajalo?
JLA je želela Slovenijo zapreti pred zahodom. Italijani so takrat poslali veliko
vojske na mejne prehode. Enote 14.
korpusa s sedežem v Ljubljani so iz vojašnic v Pivki in Postojni ter enote 13.
korpusa s sedežem na Reki so iz Ilirska
Bistrice na dan proslave dneva državnosti prišle na mejne prehode z Italijo. Cilj
je bil zavzeti vse mejne prehode in obvarovati mejo pred NATO paktom. JLA ni
želela konfliktov z Italijo. V Pivki so bile
povečane aktivnosti od jutra. Ob 11.10
so tanki krenili proti Prestranku. Preko
vasi pod Nanosom so prišli v Vipavsko
dolino in na mejni prehod Rožna dolina. V koloni je bilo 20 ali 21 tankov in
nekaj oklepnikov. Močna kolona je prodirala mimo Rakitnika, Landola in preko Nanosa v vipavsko dolino. Iz Ilirske
Bistrice pa so se tanki prebili mimo Kozine in okupirali mejna prehoda Škofije
in Krvavi potok.

Oddajniki so v domove Slovencev prek
radijskih in televizijskih ekranov prinašali resnične in verodostojne informacije o dogajanju v Sloveniji, zato
so postali logične tarče za napad. 28.
junija je JLA napadla oddajnike na
Kumu, Boču in Krvavcu. Je bil napad
na Nanos pričakovan?
Nismo pričakovali napada na Nanos.
Njihov namen je bil onemogočenje
obveščanja javnosti in Slovencev o aktualnem dogajanju. Iz avionov so metali letake z napisom Slovenci, predajte
se. Objavljali so reklame po časopisih.
Logično je, da so bombardirali oziroma
napadali oddajnike, saj so želeli prekiniti realno in verodostojno poročanje.
Želeli so, da bi bili čim manj informirani
o vsem dogajanju. Manjši oddajniki so
ostali, veliki pa so bili tarče. Nanos je
oddajnik za celo Primorsko, izvidniška
letala so krožila in odločili so se za onesposobljenje oddajnika. Oddajnika jim
ni uspelo v celoti uničiti, saj so ga uspeli
usposobiti za osnovno delovanje.
V osamosvojitveni vojni so pomembno
vlogo odigrali tudi različni civilisti in
organi, ki so zbirali informacije o premikih enot. Kako je izgledalo spremljanje sovražnika?
Na pomembnih točkah oziroma vzpetinah so bile v vseh KS vizualne opaBISTRIŠKI ODMEVI – JUNIJ-JULIJ 2021

zovalnice z radijskimi postajami in posamezniki, ki so tam dežurali po cele
dneve ter spremembe sporočali pristojnim organom. Bili so izpostavljeni,
zato so morali biti zelo pazljivi in dobro
skriti, da jih pripadniki JLA niso odkrili.
Po občinah so bili obveščevalni organi
(rezervisti, starejši v civilu) opremljeni z radijskimi postajami, ki so prek
koordinacijske skupine, Štabov TO in
krajevnih skupnosti poročali o gibanju,
aktivnostih in namerah JLA ter njihovi
sestavi. Ti podatki so bili ključnega pomena za nadaljnjo obdelavo in pripravo
morebitnih aktivnosti TO.
Na našem področju smo imeli eno civilno smrtno žrtev. Gospod Stanislav Požar
iz Stare Sušice je živel v Pivki in je onesposobil veliko število tankov JLA, a so
ga ubili, preden je pristopil na stran TO.
Stanislav Požar je bil rezervni pripadnik
milice in edina žrtev osamosvojitvene vojne. 2. julija bi moral prestopiti k
TO, a je bil ubit ob šesti uri popoldan.
Stanislav je delal kot mehanik na tankovski oborožitvi in je onesposobil veliko
tankov za bojno delovanje. Kot kaže,
so ga sumili in tisti dan je starešina JLA
ustrelil na ovinku in ga namerno zadel.
Izvedeli smo čez eno uro. Ponosni smo
na njegov doprinos in tudi vojašnica v
Pivki nosi njegovo ime.

rovali meje bivše države. Mi smo poznali
vsako cesto, gozdiček in kočo, zato smo
jih lahko presenetili kadarkoli in kjerkoli.
Mi smo začeli usposabljati svoje ljudi
na Pekrah in Igu. Prvič smo uvedli naborništvo v lastni režiji, ki ni bilo povezano z JLA. To jih je razjezilo, ker niso
imeli naših vojakov. Vojaki so jim bežali
iz vojašnic in mi smo jim pomagali pri
vrnitvi domov. Veliko groženj smo prejeli od JLA – od bombardiranja pošte do
uničenja Petrola.

Kaj je po vašem mnenju botrovalo tako
hitremu zaključku vojne v Sloveniji? Zakaj je bila opevana JLA tako oslabela?
Ste jih teritorialci zavedli, jih zmedli?

Z Brionsko deklaracijo je bila 7. julija
1991 vojna v Sloveniji končana. Kakšni so bili vaši občutki ob koncu vojne? Ste bili veseli, ko so se zadnji vojaki
JLA vkrcali na trajekt v koprski luki?
Podpisan je bil sporazum o nenapadanju, in da se bo vse reševalo po mirni
poti. Vsi smo želeli, da vojska čimprej
zapusti Slovenijo. Avgusta je bilo še vedno napeto, nekako tiho in mirno – kot
bi se na nekaj čakalo.
Veseli smo bili, da so šli, saj smo šele takrat postali suvereni. Dokler zadnji vojak ne odide, nisi suveren.

Prepričani so bili, da Slovenci nimajo moči, da bi se jim uprli. Na začetku
nismo imeli orožja, a smo se oborožili,
pridobili smo protitankovsko orožje in
na sekretariatih smo posodili vso oborožitev za veziste in inštruktorje. Vse se je
posodilo TO. Znotraj JNA pa so se odvijali veliki konflikti med vodilnimi, pa
tudi »bratstva in jedinstva« ni bilo več.
Do konflikta smo se z JNA dobro ujeli,
saj smo imeli mine, streliva in poligone.
Šlo je za politično odločitev. JNA nas je
želela ustrahovati, saj naj Slovenci ne bi
imeli nobene možnosti proti njim. Njihovim vojakom je oslabela morala, saj
niso vedeli, kam gredo. Namensko so
bili zavedeni, ker tankisti niso vedli, kam
gredo. Niso jim povedali, zato da bi zava-

Kakšen je vaš pogled na osamosvojitveno vojno danes, 30 let kasneje?
Lepo, da se je tako končalo, da smo dosegli samostojnost in suverenost. Ob
30-letnici samostojne Slovenije iskrene
čestitke vsem, ki so kakorkoli prispevali
k temu velikemu dejanju.

SPOMINI NA OSAMOSTVOJITEV

Kako bi ocenili učinkovitost teritorialne obrambe in milice?

Razmerje sil naši proti JLA je bilo 1 proti 5 – tako v oborožitvi kot pripadnikih.
Leta 1990 je prišlo do reorganizacije
TO. Štab je bil praktično ukinjen. Milica je v začetku odigrala zelo pomembno
vlogo, saj je varovala, kontrolirala, sodelovala pri blokadah in se pogajala. TO v
začetku še ni bila tako organizirana, mobilizacija je še potekala. TO in milica sta
izredno dobro sodelovali pri vseh aktivnostih. Milica je v začetni fazi odigrala
večjo vlogo kot TO.
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Zdravstveni dom ilirska bistrica
ODSOTNOSTI AMBULANT V POLETNIH MESECIH V ZD
ILIRSKA BISTRICA

ODSOTNOSTI ZOBOZDRAVNIKOV V POLETNIH MESECIH
V ZD IB

Pri planiranih dopustih velja spodnja shema nadomeščanja med ADM za administracijo.

V času odsotnosti vašega zobozdravnika se za nujne primere
obrnite na zobozdravnika iz razporeda za nujno zobozdravstveno pomoč.

Akutno zboleli poiščejo pomoč na urgenci oz. v tisti
ADM, ki pokriva urgenco.
Vse spremembe urnikov in odsotnosti so objavljene tudi na
naši spletni strani www.zdib.si.

ZOBNA AMB. 2 Efremov Simeon, dr. dent. med.

16. 8. – 27. 8. 2021

ZOBNA AMB. 3 Simčić Katarina, dr. dent. med.

2 . 8. – 20. 8. 2021

ADM I <-> ADM III

ZOBNA AMB. 4 Sarafova Olgica, dr. dent. med.

26. 7. – 11. 8. 2021
23. 8. – 3. 9. 2021

ADM 2 Lovrić Kiselić Sonja 23. 8. – 27. 8. 2021
dr. med., spec. spl. med.

ADM II <-> ADM IV

ZOBNA AMB. KNEŽAK Maljevac Staša, dr. dent.
med.

26. 7. – 13. 8. 2021

ADM 4 Tomić Sunčana
dr. med., spec. druž. med.

16. 8. – 27. 8. 2021

ADM II <-> ADM IV

ZOBNA AMB. Jakljević Vlatko, dr. stomatolog.

12. 7. – 6. 8. 2021

ADM 5 Štemberger Anja
dr. med., spec. druž. med.

/
9. 8. – 20. 8. 2021

ADM V <–> ADM
PODGRAD

ADM PODGRAD Pejković
Marija dr. med., spec. druž.
med.

/
2. 8. – 20. 8. 2021

ADM V <–> ADM
PODGRAD
ADM DSO<–> ADM
PODGRAD

ADM DSO Dekleva Barbara dr. med., spec. druž.
med.

23. 8. – 27. 8. 2021

ADM DSO <–> ADM
PODGRAD

OTR. DISP. Kauzlarić Ivan
dr. med., spec. ped.

9. 8. – 20. 8. 2021

13.,14.,16. 7. in
20., 21., 23. 7.
od 08.00–13.00 nadomešča ŠD SMAJLA Ivica, dr. med.

SOCIALNO VARSTVO IN ZDRAVJE

ADM 1 Vinšek Grilj
Andreja dr. med., spec.
druž. med.
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ŠD Smajla Ivica, dr. med.,
spec. ped.

2. 8. – 13. 8. 2021

26. 7. – 31. 8. 2021

OTR. DISP. Kauzlarić

SPREMEMBA URNIKA LABORATORIJA V POLETNEM
ČASU
DELOVNI ČAS (VELJA OD 5. 7. DO 3. 9. 2021)
PONEDELJEK in ČETRTEK: 		
7.00–19.00
TOREK, SREDA in PETEK:		
7.00–15.00
Malica:					10.00–10.30
ORDINACIJSKI ČAS (VELJA OD 5. 7. DO 3. 9. 2021)
ODVZEM KRVI
BIOKEMIJSKE PREISKAVE (pacienti morajo biti tešči)
PON.–PET.:				7.15–10.00
Nujne biokemične preiskave
PON. in ČET.:				
TOR., SRE. in PET.:			

do 17.00
do 13.00

FIZIOTERAPIJA Komen Andreja

26. 7. – 6. 8. 2021

ORTOPEDSKA AMBULANTA

14. 7. – 23. 8. 2021

OSTALE PREISKAVE (hematološke preiskave, hitri testi, CRP)

DIABETOLOŠKA AMBULANTA

19. 7. – vključno 9. 8. 2021

PON. in ČET.:				7.15–18.15

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

19. 7. – vključno 9. 8. 2021

RENTGEN

19. 7. – 6. 8. 2021

OKULISTIČNA AMBULANTA Ragus Mario

26. 7. – 13. 8. 2021

PSIHIATRIČNA AMBULANTA Radisavljević 26. 7. – 13. 8. 2021
Orfej
GINEKOLOŠKA AMBULANTA Hrvatin
Danica

12. 7. – 6. 8. 2021

TOR., SRE. in PET.:			

7.15–14.15

ODVZEM OSTALEGA MATERIALA (preiskave urina,
blata, hitri testi):
PON. in ČET.:				7.15–18.15
TOR., SRE. in PET.:			
7.15–14.15
ODVZEM BIOLOŠKEGA MATERIALA ZA ZUNANJE
IZVAJALCE
PON.–ČET.				7.15–12.00
BISTRIŠKI ODMEVI – JUNIJ-JULIJ 2021

IZDAJANJE IZVIDOV
BIOKEMIJSKE PREISKAVE		
ob 13.00
OSTALE PREISKAVE		
ob 10.00 ali po dogovoru

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA
Zdravnica KUZMINA Elena, dr. med., spec. inter. med. Telefonska štev. ostaja ista: 05 29 27 189.
ORDINACIJSKI ČAS
Dopoldan 		
PONEDELJEK

7.15

10.30

7.15

10.00

Popoldan

TOREK
SREDA

18.00

19.15

ČETRTEK
PETEK

CEPLJENJE OTROK PROTI COVIDU-19
Pričelo se cepljenje otrok proti Covidu-19 in prednost imajo otroci s kroničnimi boleznimi. Starši lahko prijavijo svoje
otroke v starosti od 12. do 18. leta v otroškem dispanzerju
Kauzlarić Ivan, dr. med., spec. pediatrije na tel. štev. 05 714 25
77 po urniku dispanzerja (pon., sre., čet., pet. od 7.15–14.00,
tor. od 14.30–20.30) in v Šolskem dispanzerju na tel. štev. 05
711 21 29 ob sredah med 08.00 in 13.00.

BREZPLAČNO MNOŽIČNO TESTIRANJE S HITRIMI
ANTIGENSKIMI TESTI
Izvaja zunanja mobilna enota Medicross med 10.00 in 17.00
VSAKO SREDO do preklica v Domu na Vidmu.
Na odvzem brisa se ni treba posebej naročati. Za testiranje
potrebujete osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja. PISNIH POTRDIL NE IZDAJAMO.

DIABETOLOŠKA AMBULANTA
Zdravnica KUZMINA Elena, dr. med., spec. inter. med. Telefonska štev. ostaja ista: 05 29 27 195.
ORDINACIJSKI ČAS
Dopoldan 		
PONEDELJEK

11.00

15.15

ZAHVALA ZA PREJETO DONACIJO

Popoldan

Zdravstveni dom Il. Bistrica se iskreno zahvaljuje podjetju RESINEX, d.o.o., IL. BISTRICA, ga. TANJI JAKSETIČ
BRADELJ, za prejeto donacijo, ki bo pripomogla k izboljšanju našega dela.

vsak 1. ponedeljek v mesecu
dodatno od 15.30 do 19.15

Aparat se bo uporabljal v Laboratoriju ZD Il. Bistrica za lažji
odvzem krvi pri pacientih, kjer so vene slabo vidne.

TOREK
10.15

18.00

7.15

15.15

Direktorica ZD Il. Bistrica
dr. Tamara Štemberger Kolnik

PETEK

ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA

OBVESTILO
ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA OBVEŠČA, DA SE BO ZARADI GRADBENIH
DEL V PETEK, 30. JULIJA 2021, ZAPRL GLAVNI VHOD V ZDRAVSTVENI DOM.
Glavni vhod se bo predvidoma za mesec dni prestavil na stranski vhod pri ADM2 dr. Lovrić,
kjer bo tudi vhod na urgenco. Vse uporabnike prosimo za strpnost in razumevanje ter upoštevanje
pravil in navodil za varno gibanje okrog stavbe. V zdravstveni dom lahko vstopate zgolj po
predhodnem naročilu v ustrezni ambulanti in po prednostnih urgentnih vstopih na urgenco.
Vstopi še vedno potekajo skozi triažno vstopno točko na vhodu zdravstvenega doma.
VHOD ZA TESTIRANJE V COVID AMBULANTO BO PO CESTI MED NOVOGRADNJO
IN PARKOM PRI OŠ DRAGOTINA KETTEJA, IZHOD PA PO ŠOLSKEM DVORIŠČU
NA ŽUPANČIČEVO CESTO.
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SREDA
ČETRTEK
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V SLOGI JE MOČ

Redna telesna dejavnost je eden od
najpomembnejših dejavnikov za ohranjanje zdravja in preprečevanja bolezni.
Ugodni učinki redne telesne aktivnosti
se kažejo na telesnem in tudi duševnem
počutju, saj znižuje krvni tlak pri tistih,
ki imajo povišanega, obvladuje prekomerno telesno težo in debelost, zveča
telesno pripravljenost, vzdržuje mišično
moč in gibljivost sklepov, zmanjša stres,
tesnobo, depresijo in osamljenost ter izboljša kvaliteto življenja.

SOCIALNO VARSTVO IN ZDRAVJE

V slogi je moč, pravi stari slovenski pregovor, zato smo v Zdravstvenem domu
Ilirska Bistrica, območnem združenju
Rdečega križa Ilirska Bistrica, društvu
Ahec in krajevni skupnosti Jasen združili
moči, da lahko skupaj delamo bolje in
naredimo več – to je bila misel, ki se je
izkazala za pravilno.
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V četrtek, 15. julija 2021, smo se zbrali
v Jasenu, kjer smo organizirali delavnico
Ali sem fit? Udeleženci so se preizkusili
v hoji na dva kilometra, potem pa smo
posameznikom posredovali informacije
o njihovi telesni dejavnosti, predvsem
v aerobni zmogljivosti, in jim ponudili
individualne nasvete o zdravju prijazni
telesni dejavnosti.
Prijetno nas je presenetilo veliko število udeležencev in izjemna prijaznost ter
gostoljubnost organizatorjev: krajevne
skupnosti Jasen, društva Ahec in članov
Rdečega križa Ilirska Bistrica.
BISTRIŠKI ODMEVI – JUNIJ-JULIJ 2021

CENTER ZA SOCIALNO DELO
PRIMORSKO-NOTRANJSKA
ENOTA ILIRSKA BISTRICA

VGC DOM NA VIDMU – MOŽNOST IN PRILOŽNOST

Pred nami so počitnice, ki jih bodo mnogi preživeli na morju,
nekateri pa v hribih in gorah. Prav vsi pa bodo imeli možnost
obiskati delavnice v VGC-ju. Tudi to poletje vas vabimo, da se
nam pridružite.
Ga. Jerica Strle opravlja dejavnosti v prostorih VGC-ja. Kljub
temu prosimo, da jo pred obiskom pokličete na tel. štev.
041-484-937.
Ga. Jasmin Tomažič iz DZA je dosegljiva na tel. štev.
040-683-015.

Vsak ponedeljek
10.00–11.05
v Domu starejših občanov
12.00–13.30
na Kresnički, Prešernova
25a
16.00–17.00
v Domu starejših občanov
17.00–18.00 in
18.00–19.00
v VGC Dom na Vidmu

Vsak torek
8.00–12.00
v VGC Dom na Vidmu

10.00–12.00
na Kresnički, Prešernova
25a
12.00–13.30
v VGC Domu na Vidmu
15.00–18.00
v VGC Domu na Vidmu
14.00–17.00
v VGC Dom na Vidmu

NA KRILIH BESED, beseda kot zdravilo
in orodje, branje, pogovor, petje, izvajalka
Jerica Strle
SLOVENŠČINA ZA ALBANSKO GOVOREČE,
kontakt Jerica Strle na tel. štev.
041 484 937
USTVARJALNE DELAVNICE, ročna dela,
kontakt Jerica Strle na tel. štev.
041 484 937
SREČEVANJE ZDRAVLJENIH ALKOHOLIKOV, poteka v dveh skupinah, prijave na tel.
štev. 040 683 015 ga. Jasmin Tomažič.
ACCESS BARS IZMENJAVE, facilitatorji in
praktiki,
kontakt 05 71 45 022 v dopoldanskem času
KUHANJE Z VDC-jem, kontaktna oseba
Jerica Strle na tel. štev. 041 484 937
POUK SLOVENŠČINE ZA BOSANSKO
GOVOREČE, izvajalka Jerica Strle na tel.
štev. 041 484 937
POUK SLOVENŠČINE ZA ANGLEŠKO
GOVOREČE, izvajalka Jerica Strle na tel.
štev. 041 484 937
SVETOVALNICA ZA OSEBE S TEŽAVAMI Z
ODVISNOSTJO, svetovanje, informiranje in
motiviranje, prijave na tel. štev. 040 683 015
ga. Jasmin Tomažič

BISTRIŠKI ODMEVI – JUNIJ-JULIJ 2021

Sreda
8.00–11.00
v VGC Dom na Vidmu

Četrtek
9.00–12.30
v VGC Dom na Vidmu
Vsak 1. in 3. četrtek
v mesecu
ob 18.30
v VGC Doma na Vidmu
Vsak 4. četrtek
v mesecu
od 13.00 dalje
v VGC Domu na Vidmu
Vsak petek
9.00–12.00
v VGC Dom na Vidmu
od 15.30 dalje
po predhodnem dogovoru
z izvajalcem
v VGC Dom na Vidmu

SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE,
zaradi omejenega števila ljudi so obvezne
predhoden najave na tel. štev. 041 438 599
ali 05 71 45 022.
RAČUNALNIŠTVO: NIKOLI NI PREPOZNO
(ena na ena), predhodni dogovor z Jerico
Strle na tel. štev. 041 484 937

Skupina za samopomoč ljudi s težavami
v duševnem zdravju KORAK, vodita Judita
in Anja.
DRUŠTVO INCA, informacije o vsebini in
delovanju društva na tel. štev. 05 62 73 824
ga. Diana Peloza, ali na
drustvo.inca-oso@siol.net
SVETOVALNICA ZA OSEBE S TEŽAVAMI Z
ODVISNOSTJO, svetovanje, informiranje in
motiviranje, prijave na tel. štev. 040 683 015
ga. Jasmin Tomažič
ENERGETSKO SVETOVANJE ZA OBČANE,
energetski svetovalec Lucjan Batista, prijave
na tel. štev. 05 71 12 300 ali
05 71 41 361

Vse delavnice pod vodstvom Jožice Ramšak potekajo
prek spleta in v živo ob sredah ob 20.00.
O terminih in izvedbah vas redno obveščamo na spletni strani
in Facebooku.

SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE (SSU)
vsako sredo od 8.00–11.00 v VGC Točka moči Dom na Vidmu
• 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.
Obvezna je predhodna najava na tel. štev. 041 438 599 ali
05 71 45 022.
Izvajajo strokovne delavke OE LU Ilirska Bistrica.

SOCIALNO VARSTVO IN ZDRAVJE

DEJAVNOSTI V VGC-ju ILIRSKA BISTRICA
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AVGUST – ŠAH ZA VSE GENERACIJE
od 23. 8. 2021 do 27. 8. 2021 glede na zanimanje še
30. in 31. 8. 2021 od 9.00 do 12.00 v VGC Točka moči
Dom na Vidmu
Delavnice so namenjene vsem ljubiteljem kraljevske igre, ne
glede na starost in šahovsko znanje. Pod mentorstvom FIDE
mojstra Danijela Beletiča bodo začetniki ubirali prve korake;
tisti, ki že imajo določeno znanje, pa ga bodo še poglobili.
Igra je primerna tako za otroke kot za odrasle, zato so lepo
vabljeni otroci, njihovi spremljevalci in vsi ostali odrasli, da
se sprehodijo po črnobelih poljih in odkrijejo čarobni svet
šaha.

Delavnice so organizirane v sodelovanju s Šahovskim klubom
Rimex Ilirska Bistrica.
Izvajalec: Danijel Beletič
Vsi programi VGC-ja so brezplačni, zato bi jih bilo škoda zamuditi. Cilji VGC-ja so: informiranost, socialna vključenost,
znanje in aktivacija. Prisrčno vabljeni, da damo življenju več
radovednosti!
Obveščali vas bomo prek spletne strani https://www.lu-ilirska-bistrica.si in Facebook strani VGC Doma na Vidmu https://www.facebook.com/vgcilbistricapivka/.
Za dodatne informacije smo dosegljivi smo na tel. štev.
05 714 50 22 v dopoldanskem času in na elektronskem
naslovu: vgc.ilbistrica@gmail.com.

SOCIALNO VARSTVO IN ZDRAVJE

USTVARJANJE MANDAL
V DRUŠTVU »VEZI«
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Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa VEZI je
nevladna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju duševnega
zdravja v skupnosti. V okviru javnih
socialno-varstvenih
programov
Mreža dnevnih centrov, Mreža stanovanjskih skupin, Stanovanjska
skupina Podgrad in razvojnega programa Stanovanjska skupina Štanjel
in Mali Dol izvajamo psihosocialno
rehabilitacijo za polnoletne osebe
s težavami v duševnem zdravju v
skupnosti. Uporabnikom nudimo
strokovno in laično podporo pri
vključevanju v vsakdanje življenje.
Cilji javnih socialno-varstvenih programov so tudi prevzemanje aktivne socialne vloge, višanje kvalitete
vsakdanjega življenja, krepitev socialne mreže, preprečevanje hospitalizacij in krepitev duševnega zdravja.
Te cilje dosegamo z individualno, s
skupinsko in skupnostno metodo
dela, velik doprinos pa je tudi tesno
in ciljno sodelovanje z mentorji in s
prostovoljci.
Pod mentorstvom Marjance Vergan
smo 14. julija 2021 izvedli delavni-

co risanja in slikanja mandal v Parku
Nade Žagar v Ilirski Bistrici. Delavnice
so se udeležili uporabniki Stanovanjske skupine Podgrad in Ilirska Bistrica
ter Dnevnega centra Ilirska Bistrica.

Mentorica je predstavila vpliv slikanja
mandale na človekovo počutje, čustva,
razmišljanje … Posameznike je vodila
v celotnem postopku: od postavljanja
osnovnega motiva, barvanja, krašenja
do popravljanja napak … Udeleženci
so spoznali več tehnik slikanja/risanje mandale, in sicer slikanje z akrilnimi barvami na platno, risanje s suhimi
barvicami in flomastri na risalne liste,
okraševanje z lepljenjem kamenčkov,
kombiniranje barv in vzorcev. Z izvedbo
delavnice in končnimi izdelki smo bili
udeleženci zelo zadovoljni, saj smo dosegli namen prebujanja pozitivnih,
dinamičnih, navdihujočih in sprostitvenih občutkov ob ustvarjanju.
Tako preko te, kakor tudi drugih podobnih ustvarjalnih delavnic, omogočamo uporabnikom razvijanje
pozitivne samopodobe in širjenje
socialne mreže uporabnikov ter prispevamo k destigmatizaciji duševne
bolezni.
Takšne aktivnosti, ki ponujajo socialno učenje in ustvarjanje, bi bile
težje izvedljive brez podpore sofinancerjev, ki verjamejo v namen
naše organizacije in družbene koristi
naših programov. Ob tej priložnosti
se za izvedbo delavnice zahvaljujemo Občini Ilirska Bistrica za sofinanciranje projekta v okviru Razpisa
za sofinanciranje humanitarnih organizacij v občini Ilirska Bistrica.
Barbara Uljan
BISTRIŠKI ODMEVI – JUNIJ-JULIJ 2021

Dom starejših občanov Ilirska Bistrica je bogatejši za novo kapelo, ki nosi ime
po patru Ivanu Tomažiču, duhovniku, ki je zadnja leta svojega življenja deloval na Medenovem hribu. Nova domska kapela, ki sta jo blagoslovila koprski
škof, msgr. Jurij Bizjak, in župnik Stanko Fajdiga bo nudila versko oskrbo stanovalcem in njihovim svojcem ter duhovni mir.
»Tri desetletja nazaj je bila ob otvoritvi
novega doma blagoslovljena naša prva
kapela. Od same ustanovitve doma je
bilo jasno, da večini ljudi duhovna oskrba
ogromno pomeni. Virginija Henderson je
v svoji teoriji, ki je še danes ključna podlaga za učenje medicinskim sestram, opisala 14 glavnih življenjskih aktivnosti in
na 11. mesto postavila pomoč pri omogočanju verskega življenja. Domske kapele
so mesto, kjer si lahko verniki vsakodnevno nabirajo duhovnih moči. Pogosto pa v
njihov objem miru in spokojnosti zaidejo
tudi neverujoči, ki potrebujejo prostor, v
katerem lahko razmišljajo, se zahvalijo za
okrevanje ali žalujejo za bližnjimi,« je v
uvodu povedala direktorica DSO Ilirska
Bistrica Jasmina Tomažič.
»Pater Ivan Tomažič, ki je med leti 2010
in 2014 skrbel za versko rast naših stanovalcev, se je odločil jesen življenja preživeti
bliže svojim rodnim Pregarjam, ki jih je
zapustil že kot dvanajstletnik. Vse življenje je bil na nek način povezan z domačim
krajem in Slovenijo, o čemur pričajo tudi
njegova dela in dobrote, ki jih je naklonil
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ljudem. Mi se ga radi spominjamo po njegovi dobrodušni pripravljenosti, da človeka posluša in ga sprejme, ko to najbolj
potrebuje. Vsa leta je vsakodnevno daroval
sv. maše in stanovalcem nudil sv. spoved in
bolniška maziljenja. Zato je bilo kmalu po
sprejetju načrtov za prenovo našega doma
in kapele jasno in nedvoumno, da bomo ta
sveti kraj poimenovali prav po pokojnemu dobrotniku, patru Ivanu Tomažiču. V
kapeli si lahko ogledate njegov portret in
življenjepis, prav posebej pa smo ponosni
na zapuščino, njegova osebna mašna keliha in pateni, ki so nam jih podarili njegovi
sorodniki. Želimo si, da bi bila naša kapela tudi v prihodnje prostor odprtih vrat, v
katerem vsakdo lahko poišče svoj duhovni
mir,« je svoj nagovor v čast duhovniku
Tomažiču sklenila direktorica Jasmina
Tomažič.
Kapelico, ki bo služila kot prostor za sv.
maše in molitve za stanovalce in njihove
svojce, sta blagoslovila koprski škof in
monsignor Jurij Bizjak ter župnik Stanko Fajdiga in jo tako slovesno predala
svojemu namenu.

V domu starejših na Medenovem hribu
namreč za duhovno oskrbo že tri desetletja skrbijo župniki in kaplani Župnije
Ilirska Bistrica. Le nenavadno leto pandemije je za nekaj časa prekinilo redne
petkove sv. maše in dnevne molitve,
ki jih že dolga leta neutrudno vodi ga.
Anka Peruzin. Stanovalci so se s pomočjo Dekanijske karitas radi udeleževali
maše za bolnike pri sv. Petru, bili pa so
tudi na številnih božjih poteh: na Brezjah, Sv. Gori, Trsatu in večkrat v dolini
Lurške matere božje v Lipici. Na prvi
torek v mesecu jim članice Karitasa z
zunanjimi sodelavci priredijo vedno dobro obiskana medgeneracijska srečanja.
»Selitev v dom je največkrat stresen dogodek za starostnike in njihove družine. In
prav zato je tako pomembno, da starostniki v domu starejših lahko nadaljujejo z načinom življenja, kot so ga poznali. Marsikdo zaradi fizične oviranosti prav v domu
ponovno zaživi versko življenje,« je vlogo
prostora za duhovno oskrbo stanovalk
in stanovalcev doma na Medenovem
hribu izpostavila direktorica Tomažič.
Kapela patra Ivana Tomažiča, ki je bila
narejena v sklopu celovite prenove traktov C in D v decembru 2019, je tako
uspešno nadomestila prejšnjo kapelo,
ki se je nahajala v drugem nadstropju
matične hiše, in bo vsem obiskovalcem
predstavljala steber za molitev in versko
bližino.

Življenjska pot patra Ivana
Tomažiča
Pater Ivan Tomažič je bil rojen 17. junija 1919 na Pregarjah. Osnovno šolo je
obiskoval v rojstnem kraju, gimnazijo
in licej pa od 1931 do 1939 v Frascatiju pri Rimu. Leta 1935 je stopil v Red
sinov Marijinega brezmadežnega srca
(klaretincev) in od leta 1939 do 1944
študiral bogoslovje v Zafri v Španiji.
V letih 1945 in 1946 je bil učitelj v Almendraleju, od leta 1946 do 1953 pa je
služboval kot kaplan v rimskem okraju
Parioli. Naslednje leto je nastopil službo bolniškega kaplana, istočasno pa je
postal tudi vodja študentskega doma
Korotan na Dunaju. Okoli sebe je začel
zbirati slovenske visokošolce in jim nudil pomoč, ki je dozorela v organizaciji
gradnje doma Korotan v letih od 1964

DOM STAREJŠIH OBČANOV ILIRSKA BISTRICA

SLOVESNA OTVORITEV KAPELICE
PATRA IVANA TOMAŽIČA NA
MEDENOVEM HRIBU
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do 1966 ter gradnji doma Koper deset
let pozneje. Ko je bil dom Korotan zgrajen, je začel izdajati letna poročila o njegovem delovanju v listu Glas Korotana,
slovenskim študentom pa je pričel podeljevati Slomškove štipendije.
Od leta 1985 je v sodelovanju z Matejem Borom in Joškom Šavlijem izdal več
razprav o Venetih in postal eden od najvidnejših zagovornikov venetske teorije
o izvoru Slovencev.
Leta 2004 ga je za njegovo življenjsko
delo z Redom za zasluge za človekoljubna
dejanja v dobro pomoči potrebnim odlikoval takratni predsednik Republike
Slovenije, dr. Janez Drnovšek.

letnici njegovega rojstva izdal Slovenski
inštitut. Na 13. vseslovenskem srečanju
Odslikave Slovenstva v Državnem zboru
RS je bil najstarejši udeleženec, sveti
oče Frančišek pa mu je podelil posebni
apostolski blagoslov.
Svojo plodovito ustvarjalno pot je sklenil 22. februarja 2014 v Domu starejših
občanov Ilirska Bistrica, sv. mašo zadušnico pa je ob somaševanju številnih duhovnikov vodil takrat upokojeni koprski
škof, msgr. Metod Pirih.
Posmrtno je leto kasneje izšla njegova
knjiga Za resnico do zadnjega diha.

DOM STAREJŠIH OBČANOV ILIRSKA BISTRICA

Leta 2010 se je pater Ivan Tomažič odločil, da bo jesen svojega življenja preživel v bližini svoje rojstne vasi, v Domu
starejših občanov Ilirska Bistrica. Ob
prihodu je vsakodnevno vodil maše v
domski kapeli in s prijazno besedo ter
z duhovnostjo skrbel za bogato versko
življenje stanovalk in stanovalcev. Leto
2013 je bilo za patra Ivana Tomažiča
leto velikih dogodkov, saj je praznoval

jubilejno 70. obletnico mašniškega posvečenja, ki jo je obeležil v domu starejših občanov – v cerkvi sv. Lovrenca na
Pregarjah, kjer je mašno daritev vodil takratni koprski škof, msgr. Metod Pirih,
in s svečano mašo v cerkvi sv. Krizogona
v Hrušici. Patru Tomažiču je murskosoboški škof, msgr. dr. Peter Štumf, podelil Priznanje za zvestobo v duhovniški
službi in požrtvovalnost v korist ljudi in
za rast Božjega kraljestva med izseljenci;
v Knjižnici Makse Samsa je bil istega
leta predstavljen zbornik Slovenski odnosi z Dunajem skozi čas, ki ga je ob 90.
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HRIBI, PLANINE IN GORE
V PAVLOVČEVI GALERIJI
Od 14. do 8. julija so si obiskovalci Pavlovčeve galerije v Ilirski Bistrici lahko ogledali razstavo izvrstnih fotografij, ki sta jih prispevala Nataša in Franci
Hrastar iz Pijave Gorice. Razstava šestindvajsetih fotografij nosi pomenljiv
naslov »Hribi – planine – gore«.
sprehajanja njune psičke je tudi fotografiranje ena od njunih ljubezni.
Nataša in Franci se dopolnjujeta, oba
fotografirata, izbirata fotografije za razstavo – vsak iz svojega vidika, Franci se
ukvarja z računalnikom, Nataša pa poskrbi za postavitve razstav.
Oba sta tudi prostovoljca in sodelujeta z vodjem komun Skupnosti Srečanje
za zdravljenje odvisnosti pri zbiranju
potrebnih oblačil in obutve. Franci odvisnike v času njihovega tabora pelje v

Oba pravita, da so hribi, planine in gore
največji magnet za privabljanje aktivnih
ljudi. Tu se nahaja vir zdravja, tu je kraj za
sprostitev in pobeg iz večkrat meglenih
in onesnaženih dolin, kjer nas večina živi.
Prav gotovo si bodo razstavo ogledali vsi
tisti, ki cenijo lepote slovenskih hribov,
planin in gora, seveda pa imajo kaj videt
tudi tisti, ki cenijo zahtevnejše podvige.
Petar Nikolić

KULTURA

Avtorja razstave, Nataša in Franci Hrastar, sta se priselila na Pijavo Gorico v
času, ko se je veliko ljudi iz Ljubljane
selilo v okolico. Nataša je že v mladosti
živela na Škofljici in je to okolje poznala,
Franci pa je iz Dolenjske. Doma imata
veliko zbirko najrazličnejših fotografij,
ki jih posnameta kar s svojega balkona
ob različnih vremenskih dogodkih – nevihtah, sončnih zahodih, mavricah in na
izletih ter pohodih po Sloveniji. Franci
jih objavi tudi na družabnih omrežjih. Poleg pohodništva, kolesarjenja in

hribe in izdela filme z njihovih druženj.
Poleg tega je tudi prostovoljec v Dnevnih centrih aktivnosti za starejše Ljubljana, kjer vodi pohodniško skupino
po hribih in gorah Slovenije. V tem letu
so med drugimi osvojili tudi Snežnik.
Oba sta tudi aktivna člana Turističnega
društva in Društva upokojencev Škofljica, Franci pa tudi prepeva in to v kar
treh pevskih zborih, prav tako pa je že
desetletja aktiven v PD Iskra Ljubljana.
Je njihov podpredsednik in v letošnjem
letu so mu podelili častno članstvo.
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PRIMORSKO-NOTRANJSKI
NEPREMIČNINSKI TEKSAS

večer, po katerem hodniku je sinko napravil prve korake leta 1973, v kateri
sobi je hčerka prvič dobila menstruacijo in podobno. Take osebne, intimne in
sentimentalne stvari bodočega kupca
nepremičnine res ne zanimajo in naj na
ceno tudi ne bi vplivale. Naj ne bi …
ampak saj veste, ljudje smo pač ljudje.

Ko smo bili še mladi, divji in butasti,
smo vsi precej radi gledali filme o kavbojih in indijancih. Rekli smo jim vesterni ali kavbojke – kakor hlačam iz
džinsa. Ameriški Divji zahod je imel
vedno svoj poseben čar, pa tudi njegovi
prvi priseljenci baje niso imeli prav veliko težav z birokracijo. Svoj prvi ranč
so postavili kjerkoli se jim je zahotelo,
saj so le avtohtone Indijance pregnali
s smodnikom in sabljami ter z lopato
zasadili v pusto zemljo. Tisti divji časi
so seveda že davno minili in danes po
svetu na trgu nepremičnin vladajo čisto drugačni zakoni in z njimi čisto
drugačni problemi. Pa bom tokrat o
tej zanimivi, unikatni, vedno družbeno
aktualni in meni zelo ljubi tematiki napisal nekaj besed. To so naše ljube nepremičnine (tiste v večnih upokojenskih šalah in tiste v nekaterih garažah
pustimo tokrat ob strani).
Mi, Slovenci, smo kot narod že kar
pregovorno znani po naši bolestni in
večni potrebi po lastništvu vsaj ene
nepremičnine. Vsaj nekaj svojega, pač.
Za stare dni. Dejstvo pa je, da je v naši
državi ogromno nepremičnin praznih.
Naj si gre za stanovanja ali pa hiše. Slednje so na zapuščenost, vlago, plesen in
(ne)vzdrževanje še toliko občutljivejše
oziroma dovzetne. Pogosto se celo zgodi, da s svojim nemogočim in razpadajočim se izgledom začnejo kaziti izgled
celotnega mesta, a tukaj je pač vse na
vesti lastnikov (kakor mi je župan nekoč davno že sam nekako tako odgovoril na postavljeno aktualno vprašanje). Sreča je tudi, da naši kolegi iz juga
vsake toliko časa kakšno kupijo in jo
obnovijo ter s tem vsaj malo izboljšajo
izgled mesta. Če pogledamo še malo na
splet, pa lahko hitro opazimo, da je še
kar nekaj nepremičnin naprodaj in čakajo novega lastnika. Pri prodaji le-teh
obstajata dva glavna problema. Prvega
sam imenujem »problem (pre)mno-

Obnova oziroma minula vlaganja in
vzdrževanja je zopet zgodba zase. Na
primer: »Streha verjamem, da je bila
zamenjana v celoti, gospa, ampak takrat
je bil naš pokojni maršal še v kliničnem
centru v Ljubljani na zdravljenju … pa
te vaše valovite salonitke z azbestom, veste, se tudi žal dandanes vodi v podobnih
kriznih evidencah, kot se vodi jedrske odpadke v sodih v naši nuklearki Krško …
hmm. Aja no, ma saj vam verjamem, da
sta imela takrat oba z možem veliko odrekanj in skrbi, in da so bili res težki časi,
a to je bilo vendarle pol stoletja nazaj …
danes je nova streha spet stara.« No in
tako pridemo spet do novega problema. Aja, se opravičujem. Na začetku
sem rekel, da pri nepremičninah obstajata samo dva problema. Očitno jih je
nekaj več! Nov problem so potem še
raznorazne nenapisane medsosedske
služnosti tri generacije nazaj brez notarja, zamenjave parcel ob šankih brez
prepisa (samo ustno), sajenje mladih
jablan od starega očeta na sosedovi

gih dedičev« (ko se realna cena deli na
sedmine, osmine ali sedemindvajsetine
in pride na vsakega posameznika občutno (pre)malo)). Drugi velik problem
pa predstavljajo lastniki s stalnim prebivališčem v Kopru, Portorožu, Ljubljani ali bog ne daj – celo tujini in jim
vsaj približna realna situacija predstave
cene enega turističnega kvadrata našega bisera Bistrce predstavlja »misijo
nemogoče« (oni bi nekaj prodali pri
nas, da bi potem lahko kupili v tujini).
Takrat se lahko cena neke hiše v Brkinih približa tudi polovici milijona; na
kar se sam vedno rad pošalim z dodatnim vprašanjem: »Ali tukaj tudi gospod župnik dajejo farno cerkev, žegen in
še britof zraven v nakup in ceno?«
Pri prodaji oziroma nakupu nepremičnine pogosto naletimo na še en problem, ki ga imenujem »čustveni problem«. Kupca v osnovi res ne zanima,
v kateri sobi je pokojna babica prvič po
vojni dala mleko in črn kruh sedanjemu lastniku, ko je bil lačen na božični
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do četrtine milijona res ne predstavlja
nekega odstotka. Je pa lepa iztočnica
za neko realno cifro. Pa kar nekaj jih
imamo na naši občini z uradno licenco
(če že ravno soseda nočeš poslušati, ko
ti ob litru vina ali šnopsa bolj al manj
pove realno stanje!). In še kar je bilo v
preteklosti malega opravka z njimi, lahko rečem le, da res dobro in korektno
opravljajo svoje delo. A lastniki imajo
pač svoje cene v glavi … največkrat pač
ne prodajajo za realno ceno, ampak se
»čaka priliko«, ker se pač ne mudi!
Čaka se tudi desetletja. Sploh pri tistih gradnjah, ki se jih lastniki ne želijo
zgolj »rešiti« in jim obenem predstavljajo rešitev stiske bivanjskega problema. Ja, ja … stara zgodba je že to. Znana. Sicer pa roko na srce … v zadnjih
letih se je prodalo bore malo omembe
vrednih zadev v tem našem turističnem, primorskem, razvitem, krasnem
mestu. Nekateri tudi nestrpno čakajo
avtocesto in s tem pričakovan dvig cen
– kalkulacije in špekulacije kot z vsem

TUDI MOŽGANI
POTREBUJEJO VADBO
Kljub pandemiji je Ljudska univerza Ilirska Bistrica delala s polno paro. Pozimi smo izvajali tečaje prek spletnega
orodja Zoom (italijanščina in angleščina) in tudi del tečaja »Zgodnja integracija priseljencev« smo izvedli prek
spletnih orodij. Slednjega trenutno izvajamo v živo predvsem na željo udeležencev, saj verjamemo, da je osebni
stik pri učenju jezika izredno pomemben.
Pomladni čas in sprostitev nekaterih ukrepov sta nam omogočila izvedbo tečajev, ki vedno znova navdušijo udeležence, to
sta tečaja Zelišča za zdravje in veselje in Računalniška pismenost
za odrasle. Udeleženci tečaja zelišč so teoretično znanje nabrali prek Zooma, praktično pa z Metko Hribar v naravi.
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ostalim. Ali pa, da bo morda segrevanje
ozračja privedlo do vesoljnega potopa in z njim močnejše plime. In super
situacije, ko bo piranski zaliv segal do
Podgrada. Ne vem. Takrat bo Šifrer
spet lahko zapel: »Ej fant, to bo dan …
kot ga še ni bilo … a cene tu pa v nebo!«
Ali tudi tokrat čakate na kakšno novo
pesem ali aktualno kulturno deklamacijo za konec, kot ste navajeni pri mojem pisanju? Ne bo je. Tokrat pa res ne!
Pri tej tematiki mi pa res ni ne do heca,
ne do smeha in ne petja. Pri zidovih pa
čisto zares res ne. A na srečo zaenkrat
tu še ni bilo potresa in upajmo, da ga
tudi ne bo! Nepremičnine so pač ena
redkih stvari, ki se celo miši lahko ob
bok postavi. Ja. Tukaj se pa celo meni
pero zaustavi … zmanjka! Globok poklon zidakom, železju, kamnu in malti!
No, pa zdravi ostanite do naslednjič!
MV

Trenutno na LU Ilirska Bistrica pozdravljamo poletje s pripravo novih prostorov, ki bodo v polnosti zaživel v jeseni.
Do takrat pa ste dobrodošli vsi, ki potrebujete kakršnokoli
individualno pomoč ali znanje (uporaba pametnega telefona,
prenos fotografij iz telefona na računalnik, brskanje po spletu,
učenje jezikov, informacije o nadaljnjem šolanju, učenju učenja …). Najdete nas na Osnovni šoli Antona Žnideršiča.
URNIK
ponedeljek–petek: 7.00–15.00
sreda: 7.00–20.00
Prosimo vas, da svoj obisk najavite in si tako zagotovite svoje
mesto.
Svetovalke smo vam na voljo po telefonu in elektronski pošti,
najraje pa se z vami srečamo osebno.
Telefon: (05) 714 50 22 ali 041 438 599
E-pošta: info@lu-ilirska-bistrica.si

PO ZNANJE, DA URESNIČIM SANJE!
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parceli, prodaja hiš oziroma stanovanj
z že obstoječim najemnikom, ki noče
ven ali nima kam. Mogoče je v preteklosti veliko investiral in si bo to z brezplačno najemnino poravnal do svetega
Nikoli. Da generalnega problema moderne dobe, imenovanega »spomeniško varstvo«, niti ne omenjam preveč,
da še tistih nekaj potencialnih redkih
resnih kupcev »z gotovim kešom« ne
odženem in jih ne zamorim preveč. No,
v redu, samo še en stalen problem bom
izpostavil, potem pa zares odneham.
Omenil bi še velik problem »funkcionalnega zemljišča«. »Vem, ja, gospa,
da imam pač malo (pre)velikega in (pre)
širokega, ampak tudi če bi imel pol manjšega in ožjega, ga tu pri vas res nimam
kam vtakniti. Časi fičkov in bolh so žal
že davno passe!« No, zdaj pa res dovolj
o problemih. Zaključimo s čim lepim,
pozitivnim. Seveda – s ceno. Nikoli nisem razumel, zakaj večina lastnikov hiš
noče niti slišati za uradnega cenilca, ko
pa tistih nekaj sto evrov pri dvajsetini
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OSTAJAMO Z VAMI
je popeljala Lucija Beguš. Da nismo
mogli reči: „Nejsm ču,“, je dodala nekaj
razmišljujočih pesmi. Pogled na žitna
polja, reko, morebitno naključno srečanje ali stopanje po znani poti se nekaterim prelijejo v idejo, navdih, čutno besedo. Mednje sodi tudi Danica Pardo.
Navihano nam je opisala, kako je biti
ženska vse od dekliča do sivolase dame.
S črtico o sanjah pa je nastopila Dragica Marković. V pesniški svet valovanja
vetra, trav, morja, misli sta nas popeljali
Jana Frank in Teja Logar Morano. Poezija je res kot rahel dež, ki napoji žejno
zemljo duše. Franc Gombač pa nam je
kot zadnji nastopajoči za popotnico natrosil nekaj pesniških misli za vsakdan.
Bil je res čaroben večer. V ozračje atrija
Doma na Vidmu je veter zanašal vonj
cvetoče lipe, vreme je bilo prijazno,
temperatura primerna, nebo je bilo posuto z zvezdami. Vsi smo čutili pomirjujoče vzdušje prijateljstva, lepih misli
in zvokov glasbe. Da nastopajoči (deset
jih je bilo, če ste šteli) niso kar brez reda
hodili pred mikrofon, jih je predenj z izbrano besedo povabila Tanja Volk.

Dragi ljubitelji lepe besede, hvala vam,
da ste se udeležili Poletnic. Tudi ustvarjalci večera smo uživali skupaj z vami. Z
njim smo vas želeli pospremiti v poletje,
ki naj bo prijazno, sproščeno in polno
prijetnih doživetij. Naj bo naš pogled
čim večkrat usmerjen navzgor, v svetlobo, v presežno.
Za Literarno društvo TV in IŠ

DRUGAČNA PERSPEKTIVA
Pred mano stena.
Pogled usmerim navzgor širjava neba.
Tanja Volk
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»Stopim v prostor. Pričakujem. Nekaj
novega, izvirnega, nikoli slišanega. Nenadoma se zavem, da jih poznam. Njih,
ki že osmo leto ostajajo zvesti ustvarjalci
in obiskovalci poletnih večerov Literarnega društva Ilirska Bistrica, imenovanih
POLETNICE. Zvesti literaturi in glasbi.« S tem uvodom je literarno-glasbeni
dogodek, že 19. po vrsti, otvorila predsednica društva Dragica Marković.
V preteklih mesecih smo pogrešali takšna druženja. V tem času se je zvrstilo
kar nekaj posebnih dni – praznikov, ki
jih običajno tako ali drugače obeležimo.
Nanje nas je spomnila Nadja Gombač.
Ob obletnici naše države je misli o domovini v verze strnila Helena Pirih
Rosa, poigrala pa se je še z matematiko
življenja. Ana Seles je napisala zgodbo
v tukajšnjem narečju, ki pripoveduje o
tem, kako so nekdaj »žehtali«. Z njo
nas je za hip vrnila v preteklost. Kaj
vse se človeku v življenju lahko pripeti,
nam je hudomušno opisala Jerica Strle
(Mimogrede, pazite, kam spravljate svoje pripomočke, kot je na primer zobna
proteza). V pravljični svet gradu Gradina in njegovega grofa Korečnika nas

In seveda še o mladeniču, ki je vsekakor
dodal češnjo na vrh torte, to je bil jazz
pianist Jakob Sedmak. Letos je maturiral na Konservatoriju za glasbo. Da bo
nadgradil že tako izvrstno znanje, se jeseni odpravlja na štiriletni študij na glasbeno akademijo v Rotterdam na Nizozemskem. V žepu ima že kar nekaj zlatih
priznanj – eno z mednarodnega tekmovanja v Trevisu iz leta 2018 in lanskega z
državnega tekmovanja, ki ga je dosegel
kot solist. V tem poletnem večeru pa
je razvajal naša ušesa z izbranimi jazzovskimi skladbami. Hvala, Jakob, ker si
bil ponovno z nami in upamo na še.
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Se sladoled topi ali tali?
Zagotovo je eno od področij, ki je skupno tako jezikoslovcem
kot naravoslovcem, prevajanje strokovnih besedil – naravoslovec zapiše, jezikoslovec prevede. Že dolgo pa nas ločuje
terminološka dilema: »Se sladoled topi ali tali?« V današnji
jezikovni svetovalnici predstavljam jezikovno stališče.
Kemik pravi: »Led se tali, sladoled se topi.«
V moj e-poštni nabiralnik je prispela elektronska pošta ogorčenega bralca, ki je v naslovih medijskih objav opazil nedosledno uporabo glagolov taliti in topiti: Sneg se topi in sproti
zmrzuje. (24ur.com); Kakšen je to sneg, če se ne topi? (Regional Obala); Sneg se topi, prihaja dež! (Naš čas).
Če bi kemika vprašali, kakšna je pomenska razlika med glagoloma taliti in topiti, bi rekel, da imamo opravka z dvema različnima fizikalnima procesoma. Sneg se tali, sladoled pa topi
in tali hkrati. Sladoled se na plaži zaradi zvišane temperature
glede na okolico tali, ko ga zužijemo, pa se v naših ustih topi.
Jezikoslovec pravi: »Topiti ali taliti – to je ista stvar.«
Pomen besed (v našem primeru glagolov) preverimo v Slovarju slovenskega knjižnega jezika. Ugotovimo, da sta pomena prekrivna.

Podobni poletni izrazi
Da ne boste med poletnimi klepeti ob kozarcu mrzlega piva
nekje na plaži prišli v zadrego, hitro preverite, kako dobro poznate pomen nekaterih poletih izrazov.
Dopusten – dopustni/dopustniški
Nikakor ni dopustno, da bi dopust minil brez dopustniškega
oddiha in ta čas lahko poimenujemo dopustniški ali dopustni. Pazite pri rabi teh pridevnikov:
dopusten: nekaj, kar se dopušča (dovoljen, dopuščen): dopusten primanjkljaj, dopusten izostanek, dopustna obremenitev,
dopustni: nekaj, kar se nanaša na dopust: dopustni dnevi,
dopustni čas.
Razlika med dopustni in dopustniški je v tem, da se lahko
izraz dopustniški uporablja tudi za nekaj, kar se nanaša na
dopustnike, ne samo na dopust:
dopustniški kraji, dopustniške olajšave, dopustniška navada.
Kopalka – kopalke
Kopalka je ženska, ki se kopa. Več takšnih žensk imenujejo
kopalke, vse pa nosijo kopalke – oblačilo za gibanje v vodi.
Sonce – sonce, sončev – sončen
Ali pišemo sonce z veliko ali malo začetnico?
Ko gre za nebesno telo, pišemo Sonce. Če govorimo o delu
obdajajoče nas stvarnosti (obče ime), pišemo sonce. Enako
velja tudi za Luno/luno. Pridevniki to razliko še bolj poudarijo. Tako iz Sonca dobimo sončev, iz sonca pa sončen.
BISTRIŠKI ODMEVI – JUNIJ-JULIJ 2021

topiti – »delati, povzročati, da trdna snov v tekočini preide v
zelo majhne delce« (1. pomen)
topiti – »delati, povzročati, da trdna snov zaradi toplote preide v tekoče stanje« (2. pomen)
taliti – »delati, povzročati, da trdna snov zaradi toplote preide
v tekoče stanje« (1. pomen)
Iz tega bi lahko zaključili, da jezikoslovci ne posvečajo enako velike pozornosti fizikalnim pojavom. Jezik z določenega
strokovnega področja nikoli ni tako »živ«, zato so pomeni
strokovnih terminov strožje ločeni.
V živem jeziku pa imajo besede več medsebojno povezanih
pomenov. Tako glagol topiti (prvotno segrevati) v nestrokovnem, živem jeziku pomeni tudi taliti (prvotno tekoč, topen).

Vaniljev sladoled in vanilin sladkor
Samostalnik vanilja se nanaša na tropsko rastlino z velikimi
zelenkasto rumenimi listi, katere posušeni plodovi se uporabljajo kot dišava, zato si kar privoščimo vaniljev sladoled, pri
peki pa uporabimo vanilin sladkor, ker je iz vanilina – bele,
dišeče snovi, narejene iz vanilje ali umetno, ki se uporablja v
proizvodnji slaščic.
Če naletite na kakšen trd oreh v zvezi z rabo jezika, mi pišite
na trojc3@gmail.com.
Tamara Rojc,
profesorica slovenščine

sončev: sončeva notranjost, sončeva površina, sončeva nevihta
sončen: sončna toplota, sončno vreme, sončna svetloba
Sončna svetloba dobro dene, medtem ko lahko prehuda sončna vročina povzroči opekline, če ne uporabljamo kreme za
sončenje. Kreme ne imenujemo »sončna krema«, saj ne izvira od Sonca, temveč nas pred njim ščiti.
Osvežilen – osvežen – osvežujoč
Osvežilo je v vročih dneh še kako dobrodošlo. Naj bo to osvežilna pijača, osvežilna kopel ali osvežilen veter. Osveženi se
bomo bolje počutili in se lažje lotili kakšnega nujnega opravila.
osvežilen: se nanaša na tisto, kar osveži
osvežen: se nanaša na tistega, ki je bil deležen nečesa osvežilnega
Namesto izraza osvežilen lahko rečemo tudi osvežujoč: osvežujoč dež, osvežujoč hlad, osvežujoča pijača.
Sproščen – sproščujoč
sproščen: tak, ki se je sprostil oz. je brez zadržkov: sproščen
jezik, sproščeno vzdušje, sproščen pogovor, sproščen smeh
sproščujoč: tisto, kar sprošča: sproščajoča masaža, sproščujoča glasba, sproščujoča telovadba, sproščujoč oddih
Privoščite si sproščujoč oddih, sproščen smeh, osvežilno pijačo, ples na soncu in mi pišite na trojc3@gmail.com.
Tamara Rojc,
profesorica slovenščine
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JEZIKOVNI NASVETI

51

KNJIŽNICA MAKSE SAMSA
V POLETNEM ČASU
Julija in avgusta deluje Knjižnica Makse Samsa Ilirska Bistrica po spremenjenem poletnem urniku. Ob ponedeljkih, sredah in petkih ima deljen delovni čas, in sicer od 7. do 12. ure in od 16. do 19. ure, ob torkih in četrtkih
je odprta od 7. do 15. ure, ob sobotah pa je knjižnica zaprta.

avtorja pa je lahko po vaši izbiri. Projekt
traja od 23. aprila do 9. novembra 2021.
Na oddelku za mladino se lahko osnovnošolci preizkusijo v reševanju knjižne
uganke in počitniškem kvizu, tako uganko kot kviz pa lahko rešijo tudi na spletni
strani Knjižnice Makse Samsa na povezavi www.knjiznica-ilb.si. Tudi nanje na
stojalih čaka velik izbor novih poučnih
knjig in leposlovja. Vsi mladi bralci pa so
seveda tudi letos lepo vabljeni k sodelovanju pri počitniški bralni znački Bralni
črv. Otroci morajo prebrati pet knjig
po lastnem izboru (primerne starosti),
knjige pa nato predstavijo na različne
načine: z ilustracijo ali drugimi likovnimi izdelki, lahko pa tudi z obnovo knjige
(pisno ali ustno). Vsi, ki bodo do konca
avgusta oddali izpolnjen bralni seznam,
prejmejo nagrado.
Seveda so še vedno na voljo tudi torbice
presenečenja Počitniška torbica – Knjižni zakladi, izbor knjig v torbicah pa je
namenjen tako odraslim, kot tudi mlajšim bralcem. Knjige iz Knjižnice Makse
Samsa lahko prebirate tudi v snežniških

gozdovih v premičnih zbirkah na Mašunu, Sviščakih in Snežniku, za tiste,
ki gredo raje po osvežitev na morje, v
Mošćeničko Drago, pa smo pripravili
prenovljen izbor knjig v premični zbirki
v avtokampu Draga.
Obiskovalcem knjižnice je v juliju na
ogled prodajna razstava Snežniški gozdovi, domačina Marka Renka. Samouk
Renko se predstavlja s serijo umetniških del, za katere je dobil navdih v
okolici Snežnika. V Galeriji Displej so
zapisali, da Renko z enostavnimi grafičnimi oblikami in igro svetlobe ilustrira
mir ter spokojnost, ki nas obdata le v
naravi. V avgustu se bo v prvi polovici s
svojimi miniaturnimi lovskimi prežami
in drugimi lesenimi skulpturami, ki jih
ljubiteljsko izdeluje, predstavil domačin
Ivan Kovšca. V drugi polovici meseca
avgusta pa bo na ogled razstava ob 150.
obletnici smrti Miroslava Vilharja, ki jo
je pripravil Notranjski muzej Postojna.
Lepo vabljeni v Knjižnico Makse Samsa.
Katarina Škrab
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Kot vsako poletje tudi letos v knjižnici
vabijo vse k poletnemu, prostočasnemu branju. Na oddelku za odrasle so
na stojalih pripravljene najbolj brane
knjige in drugo počitniško leposlovje.
Pri izposojevalnem pultu so na izbiro
za izposojo novosti iz različnih strokovnih področij in knjige s seznama bralne
značke za odrasle Primorci beremo. Primorske knjižnice nagovarjajo k branju
sodobnih slovenskih avtorjev. Letos je
na seznamu 75 proznih in 11 pesniških
del uveljavljenih avtorjev. Na seznamu
je tudi izbor mladinskega leposlovja in
poljudno-znanstvena literatura z različnih področij. S posebno oznako so
označena dela, ki so v e-obliki dostopna
na portalu Biblos. Na seznamu je tudi
nekaj klasičnih del slovenskih avtorjev,
ki se jih letos spominjamo ob okroglih
obletnicah. Sodelujejo lahko člani knjižnice, starejši od 15 let. Sodelovanje
uspešno zaključite, ko oddate bralna
znamenja za pet proznih del in eno pesniško zbirko. Izberete lahko katero koli
knjigo s seznama Primorci beremo, eno
delo (prozno ali pesniško) slovenskega
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Zaključujemo šolsko leto, ki je bilo
zaradi izrednih razmer in omejitev za
učence, starše in učitelje zelo zahtevno. Večji del leta je pouk potekal na
daljavo, okrnjena je bila izvedba na-
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stopov in ohraniti stik ter motivacijo
za vadenje instrumenta je bil za vse
velik izziv, za pripravo učencev na
tekmovanja pa še večji.
Kljub temu smo veseli, da se
je več naših učencev udeležilo državnih in mednarodnih tekmovanj in doseglo
odlične rezultate. Nekatera
tekmovanja so potekala prek
poslanih posnetkov tekmovalnega programa, nekaj pa se jih
je v zaključnem delu šolskega leta
izvedlo v živo. Učenci diatonične
harmonike, Klara Stopar, Aljaž Danieli in Matija Primc, iz razreda učitelja Manuela Šavrona so na šestem
mednarodnem tekmovanju Pannoni
accordion prejeli tri zlata priznanja in
prva mesta v posameznih kategorijah. Na regijskem tekmovanju mladih pianistov v Ajdovščini je učenec

klavirja Adam Hrabar iz razreda učiteljice Vjekoslave Miculinić dosegel
srebrno priznanje, na mednarodnem
Koroškem klavirskem tekmovanju pa
zlato priznanje. Poleg njega sta učenki, sestri Diana in Melita Penko, ki ju
prav tako poučuje profesorica Vjekoslava Miculinić v klavirskem duu
prejeli zlato priznanje in še posebno
nagrado za najboljšo izvedbo slovenske skladbe. Učenki kitare Maruška
Lenarčič in Tinkara Grlj iz razreda
učitelja Vlatka Bocevskega sta bili
uspešni na mednarodnem tekmovanju Diapason d´oro. Maruška je prejela zlato priznanje, Tinkara pa srebrno. Učenec violine Vidal Dabholkar
iz razreda učitelja Uroša Bubniča je
ob klavirski spremljavi učitelja Paola
Biancuzzia tekmoval v Ormožu na
državnem tekmovanju mladih glasbenikov Temsig in dosegel bronasto
priznanje, na mednarodnem tekmovanju Oskar Rieding v Celju pa srebrno.
Čestitamo vsem tekmovalcem, njihovim učiteljem in korepetitorju ter
jim želimo še mnogo uspehov v prihodnje.

ŠOLSTVO IN ŠPORT

USPEHI UČENCEV GLASBENE ŠOLE
ILIRSKA BISTRICA
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JEDI IZPOD SNEŽNIKA
V Vrtcu Jožefe Maslo Ilirska Bistrica smo se tudi letos priključili projektu »Turizem in vrtec.« Rdeča nit projekta je bilo
geslo »Moj kraj, moj cheef«. Tako so skupine Sovice, Krtki,
Muce, Veverice in Levčki raziskovali kulinariko našega kraja.

Otroci so spoznali različne jedi, ki so
značilne za naše kraje, npr. krompir v
zevnici, krompir v oblicah, pripravili smo miške, krofe, palačinke, ocvrte
šnite, pekli smo domač pirin kruh, spoznali, kako obarvamo pirhe v čebulnih
olupkih, priredili kostanjev piknik … K
sodelovanju pri pripravi jedi in zbiranju
receptov smo povabili tudi starše in stare starše. Otroci so tako polni vtisov v
vrtcu pripovedovali in ob fotografijah
predstavili, kaj vse so pripravili doma.
Staršem in starim staršem se zahvaljujemo za njihovo sodelovanje. Poleg jedi
pa smo spoznali tudi različne domače
pijače. Pripravili smo različne napitke
(domače čaje, bezgov sirup, regratov sirup, jabolčni kompot).
in se naučili bistriško himno. Kot se za
likof spodobi, smo se za zaključek projekta posladkali še z lešnikovimi štruklji. Pripravil nam jih je lokalni kuhar,
gospod Rihard Baša. Tako smo pobliže

spoznali kulinariko, ki je značilna za kraje pod Snežnikom.
Andreja Štemberger Turković,
koordinatorka projekta

ŠOLSTVO IN ŠPORT

Izpostavili smo tudi pomen čebelarstva
v Ilirski Bistrici in uporabo medu. Okušali smo medene lizike, medeno-čebulni
sirup in medeno sadno kupo. Obiskali
smo tudi turistične točke našega kraja
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EKOLOŠKI VRT NA OSNOVNI ŠOLI
PODGORA KUTEŽEVO DOBIL
LIČNO OGRAJO
storitve sečnje in spravila lesa v bistriških
gozdovih. Želim vam, da bi ekološki vrt
s pridom uporabljali in se navadili pleti,
okopavati in tudi pojesti vašo zelenjavo,«
je povedal vodja Gozdnega obrata Ilirska Bistrica pri Slovenskih državnih
gozdovih Janez Logar.
Z donacijo SiDG je hišnik Ivan Ličan
izdelal lično leseno ograjo iz domače akacije, ki bo ščitila ekološki vrt, na
katerem najdemo žajbelj, zeleno, drobnjak, meto, meliso, ameriški slamnik,
rožmarin, peteršilj, kolerabo, korenček,
solato, radič, papriko, paradižnik, okrasne buče, čebulo, krompir, pa tudi sivko
in astre.
V letošnjem šolskem letu so se na OŠ
Podgora Kuteževo odločili, da bo za
vrt skrbelo osebje vrtca, v času poletnih

Na OŠ Podgora Kuteževo se zavedajo,
da vrtec in šola igrata pomembno vlogo
pri ozaveščanju in ekološkem delovanju
otrok v njihovem okolju – Kočaniji. Že
dolga leta posvečajo posebno pozornost
izobraževanju mladih o varstvu okolja
in naravnih vrednotah, kmetijstvu, gozdarstvu, zdravi prehrani; vrsto let so že
nosilci naslednjih nazivov: Zdrava šola,
Eko šola kot način življenja, Planetu
Zemlja prijazna šola/vrtec in Kulturna
šola. Z ekološkim vrtom, ki je umeščen
za šolskim poslopjem, pa želijo otrokom
in učencem predstaviti vrednost lokalno pridelane hrane in samooskrbe.
Na otvoritvi ekološkega vrta v petek,
11. junija 2021, so sodelovali tudi otroci
iz skupine Žabice z vzgojiteljico Petro
Iskra Pugelj in pomočnico vzgojiteljice
predšolskih otrok Alenko Zadnik, ki so
ob koncu uradne otvoritve veselo pozirali pred zgledno urejenimi gredicami
njihovega zelenjavnega kraljestva.

ŠOLSTVO IN ŠPORT

»Sodelovanje pri skrbi za vrt je priložnost,
da otroci vstopijo v svet raziskovanja in
vzgajanja ter spoznajo odgovoren odnos
človeka do narave, organizmov, hrane in
se naučijo delovnih navad. Na ta način
otroci postanejo ekološko dejavni odrasli.
Na OŠ Podgora Kuteževo v kroniki iz leta
1983 zasledimo podatek, da so že takrat
obdelovali vrt oziroma njivo. Tudi danes
ohranjamo to tradicijo in se zahvaljujemo Slovenskim državnim gozdovom, ki so
nam donirali sredstva za krasno ograjo,«
je dejala ravnateljica OŠ Podgora Kuteževo Mirjam Vrh.
»Vsem otrokom bi rad zaupal, da so vaš
vrtec in šolo obiskovali mnogi gozdarji, ki
sedaj delajo na Snežniku. To so eni od najboljših gozdarjev, ki so zaposleni na SiDG
in Zavodu za gozdove, precej pa je tudi
samostojnih podjetnikov, ki opravljajo

počitnic pa bodo po svojih močeh pomagali tudi otroci iz vrtca, v jesenskem
času pa se jim bodo pridružili tudi šolski učenci. Zelenjavo iz lastnega vrta pa
bodo s pridom uporabili v šolski kuhinji
pri pripravi raznovrstnih zdravih in okusnih jedi.
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»DOBRA ŠOLA ZA 21. STOLETJE« –
ŠESTO SREČANJE PROJEKTNIH PARTNERJEV
NA GIMNAZIJI ILIRSKA BISTRICA

ŠOLSTVO IN ŠPORT

Med 21. in 25. junijem 2021 je bilo na šoli zaključno srečanje v okviru mednarodnega projekta Erasmus+ z naslovom
»Dobra šola za 21. stoletje/Good school for the 21st century – GOS 21«.
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Prvi dan smo si po uradnem sprejemu
tujih dijakov in učiteljev ogledali predstavitve raziskav o različnih vrstah odvisnosti, ki so jih pripravili dijaki vseh
šestih držav udeleženk – Slovaške,
Madžarske, Poljske, Češke, Turčije in
Slovenije. Češki in turški partnerji so
srečanju sledili na daljavo, saj se ga zaradi epidemioloških razmer v njihovih
državah niso mogli udeležiti.
V dopoldanskem času so dijaki nova
znanja pridobivali na tematskih delavnicah, ki so se nanašale na zdravo prehrano, zdrav življenjski slog, konflikte
in mediacijo ter pripravo vitaminskih
napitkov, popoldne pa so spoznavali
Ilirsko Bistrico z okolico, obiskali so
Prem, pa tudi Koper in Ljubljano.
S srečanjem v Ilirski Bistrici se je projekt, ki je trajal tri leta, tudi zaključil.

Na sklepni prireditvi v Domu na Vidmu smo strnili utrinke z gostovanj po
vseh šestih državah in povzeli opravljeno delo. Vsi udeleženci so se strinjali,
da je bilo mednarodno sodelovanje

srednjih šol izvrstna izkušnja in dobra
popotnica za tovrstne projekte v prihodnosti.
Eneja Božič,
koordinatorka mednarodnih projektov
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Tudi jaz sem enkrat peval,
tudi jaz sem bil vesel,
oh da bi še enkrat mogel,
to bi srečen bil vesel.

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.
		(Svetlana Makarovič)

ZAHVALA
Prezgodaj je po hudi bolezni v 70. letu odšel
naš dragi mož, oče, tast in nono

CIRIL MAVRIČ

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

BRANKO JAGODNIK

iz Hrušice

(19. 6. 1956 – 14. 7 2021)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in
znancem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani, nam
nudili oporo, izrekli sožalje in darovali sveče, cvetje ter denarna sredstva v dobrodelni namen. Iskrena hvala delavcem
Komunale Sežana, g. župniku Andreju, pevcem in Hrušiškim
fantom. Hvala vsem, ki ste našega dragega Cirila pospremili
na njegovi zadnji poti in ga boste za vedno hranili v lepem
spominu.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo ekipi Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica in ekipi UKC Ljubljana – Klinika
ORL, ki sta mu nudili pomoč ob težki bolezni.
Hvala vsem prijateljem, sorodnikom in vaščanom za podporo
in izrečena sožalja.

Žalujoči: žena Anica, sinova Peter
in Sebastijan z družino ter sestri in brata

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina,
ki močno boli.

Žalujoči: žena Tatjana, hčeri Jasmina in Helena s Petrom
ter vnukinji Nova in Rei

O, saj ni smrti, ni smrti!
Samo tišina je pregloboka,
kakor v zelenem,
prostranem gozdu.

(T. Pavček)

		(Srečko Kosovel)

ZAHVALA

ZAHVALA

DANILO (DANE) ŠENKINC

ROMEO ROMAN LOGAR

iz Šembij
(6. 2. 1958 – 18. 6. 2021)

(2. 2. 1961 – 17. 6. 2021)

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom,
sosedom, znancem, nekdanjim sodelavcem, zdravnici Mariji
Pejkovič, ekipi ZD Ilirska Bistrica in vsem, ki ste kakorkoli
pomagali. Hvala za tolažilne besede in izrečena sožalja. Iskrena hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Posebno zahvalo izrekamo osebju DSO Ilirska Bistrica in zdravnici Barbari Dekleva. Bili ste nam v veliko pomoč.
Žalujoči: sestri Ana in Marta z družinama
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Ob izgubi moža, očeta in dedka se iskreno zahvaljujemo
vsem, ki ste nam bili v težkih trenutkih v oporo in pomoč ter
ga skupaj z nami v tako velikem številu pospremili na njegovi
zadnji poti. Posebej se zahvaljujemo g. župniku Stanku Fajdigi za opravljen obred, pevcem MePZ Zvon za zapete pesmi,
članom skupine Osminka za instrumentalni del, pevcem skupine Prijatelji, kolektivu pogrebne službe Komunala Ilirska
Bistrica in vaščanom, sorodnikom ter prijateljem za pomoč
pri organizaciji in izvedbi pogrebne slovesnosti.
Žalujoči: žena Magda, sinova Jan in Grega z družino
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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

72

Geslo nagradne križanke pošljite na naslov: Bistriški odmevi, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica s pripisom »Nagradna
križanka«, najkasneje do 10. septembra 2021 ali na elektronski naslov: odmevi@ilirska-bistrica.si
»Kozmetični salon Zdenka Kalčič« poklanja 3 nagrade:
1. nagrada: dermoabrazija obraza + maska 2. nagrada: limfna drenaža 3. nagrada: oblikovanje obrvi
Geslo prejšnje križanke: »Urarna Jelka«. Izžrebali smo tri nagrajence:
1. ročno uro prejme ANDREJA SKOK Bač 116, Knežak 6253,
2. ročno uro prejme TIMOTEJ KINKELA Podbeže 4/a, 6250 Ilirska Bistrica,
3. budilko prejme MIHA TOMŠIČ Bač 114, 6253 Knežak.

