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Občina Ilirska Bistrica praznuje 4. junij kot občinski praznik v počastitev boja proti okupatorju.
Vsem občankam in občanom čestitamo ob tem prazniku. Skupaj se zavedamo pomena naše preteklosti ter skušamo soustvariti,
izboljšati in polepšati našo občino, da bi z zavestjo pripadnosti, dialogom in spoštovanjem različnosti v domačem kraju radi živeli.
Vabimo vas na slavnostno sejo občinskega sveta, ki bo v sredo, 4. junija 2008, ob 19.00 uri v Domu na Vidmu v Ilirski Bistrici.
Na kulturnih in športnih prireditvah, ki se bodo zvrstile ob dnevih praznovanja občinskega praznika,
pa vam želimo veliko lepih trenutkov.
Župan, občinski svet in občinska uprava

uvodnik
Spoštovani občani in občanke!
Pred vami je novo glasilo Občine
Ilirska Bistrica »Bistriški odmevi«.
Z njim vas želimo obveščati o aktualnih in pomembnih temah s
področja gospodarstva, šolstva,
kulture, politike, športa, zdravstva
in drugega. Predvsem pa želimo
vse občane seznaniti z delovanjem
občinske uprave in drugih organov občine, z razvojnimi projekti
in investicijami, ki jih načrtuje in
denarno podpira naša občina in ki
pomembno vplivajo na kakovost
življenja in dela v naši skupnosti.
Trudili se bomo, da bo naše poročanje celovito in objektivno, da
boste obveščeni o delu in aktivnostih v javnih zavodih, krajevnih
skupnostih, društvih in drugih organizacijah, ki delujejo v interesu
vseh občanov.
Prva številka glasila Bistriški odmevi je nekoliko posebna že zato,
ker je prva in je izšla ravno ob občinskem prazniku. Poleg tega so
ilirskobistriško občino v teh dneh
obiskali tudi visoki predstavniki
vlade in smo zato pomembnemu
in odmevnemu dogajanu ob tej priložnosti posvetili več pozornosti.
Upam, da bomo skupaj z uredniškim odborom izpolnili vaša pričakovanja glede novega občinskega
glasila, ki bo mesečno odmevalo v
naših domovih in prinašalo aktualne in koristne informacije z vseh
področij življenja in delovanja v občini.

UV ODNIK

Katja Kirn,
odgovorna urednica
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4. junij – občinski praznik
Na osrednji prireditvi ob občinskem
prazniku 4. junija bo župan Občine
Ilirska Bistrica Anton Šenkinc podelil priznanja za posebne uspehe in
dosežke na različnih področjih družbenega in gospodarskega življenja
ter večletnega dela, ki je pomembno prispevalo k razvoju in ugledu
občine. Občinski svet je na predlog
Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja sprejel sklep,
da za leto 2008 podeli zlato plaketo ilirskobistriški enoti Varstveno
delovnega centra Koper, srebrno
plaketo Ljubu Nadohu iz Doljnega
Zemona, spominsko plaketo pa Osnovni šoli Podgora Kuteževo.

Za gospodarske dosežke na področju
podjetništva prejme srebrno plaketo
Ljubo Nadoh iz Dolnjega Zemona,
ustanovitelj in direktor podjetja PET
PAK, d. o. o., Ilirska Bistrica, ki se
ukvarja s proizvodnjo embalaže za
živilsko in kozmetično industrijo ter
široko potrošnjo. Njihovo uspešno
delo jim omogočajo sodobno urejeni poslovni in proizvodni prostori v
Industrijski coni Trnovo in nova tehnologija za izdelavo PET embalaže.
Kar 70 odstotkov njihovih izdelkov
je namenjenih izvozu, delež izvoza
pa nameravajo še povečati. Zaradi

avtomatizacije in računalniško vodene proizvodnje uspešno delajo le
s petimi zaposlenimi.
Spominsko plaketo Občine Ilirska
Bistrica pa prejme OŠ Podgora Kuteževo in sicer za 30. obletnico delovanja v sedanji stavbi in 100-letnico
začetka pouka v Kuteževem.
OŠ Podgora Kuteževo je po številu
učencev med manjšimi šolami v
občini, vendar pa svojo majhnost izkorišča kot prednost. Njihova povezanost je vir pozitivnega delovnega
vzdušja, dobrih učnih rezultatov
učencev ter plodnega sodelovanja s
krajem in širšo okolico. Šola že vrsto
let narekuje kulturni utrip v Kočaniji.
Zaposleni se zavedajo bogastva kulturne dediščine kraja in okolice, zato
se vsako leto preko projektnega dela
skupaj z učenci lotijo raziskovanja
posameznega področja iz ljudske
zapuščine. Pred kratkim so izdali
zbornik Šolstvo v Kočaniji in zbirko
lokalnih pripovedk Skrivnosti vtkane
v Kočanijo.

Zgodovina praznovanja in
podeljevanja občinskih priznanj
Praznovanje 4. junija kot občinskega
praznika je posvečeno spominu na
žrtve boja za svobodo naših prednikov, ki so se leta 1942 na območju
Reške doline in Brkinov spopadli z

okupatorji – italijanskimi fašisti. Ti so
takrat požgali sedem vasi (Kilovče,
Ratečevo Brdo, Dolnjo in Gornjo Bitnjo, Mereče, Podstenje in Podstenjšek), pobili 25 talcev iz Kilovč in z
Ratečevega Brda ter ustrelili še deset drugih mož in fantov, okrog 460
prebivalcev pa odgnali v taborišča in
zapore.
Občina Ilirska Bistrica je prvič dobila
svoj praznik – 4. junij – z odlokom
občinskega ljudskega odbora 16.
marca 1954. V Statutu Občine Ilirska
Bistrica pa je bil opredeljen 7. junija
1974, in sicer v 10. členu, ki se glasi:
»Praznik Občine Ilirska Bistrica je 4.
junij kot obletnica prve večje oborožene akcije proti okupatorju v letu
1942.« Istega leta je skupščina občine sprejela tudi Odlok o priznanju
Občine Ilirska Bistrica, ki opredeljuje
podeljevanje priznanj za izredne
dosežke vsako leto ob občinskem
prazniku. Leta 1990 so se pojavile
ideje za določitev novega datuma
praznovanja občinskega praznika,
vendar do spremembe oz. preklica
dotedanjega odloka, ki opredeljuje 4. junij kot občinski praznik, ni
prišlo, čeprav se praznika nekaj časa
ni praznovalo. Po nekajletnih nesoglasjih v 90. letih je nato občinski svet
29. aprila 1999 sprejel statutarni
sklep, s katerim je 4. junij določil za
občinski praznik. III
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tema mesec a

Zlata plaketa Občine Ilirska Bistrica
letos pripada Varstveno delovnemu
centru Koper, enoti Ilirska Bistrica
in sicer za neprecenljivo, ustvarjalno
in strokovno opravljanje nalog vodenja, varstva in zaposlovanja odraslih oseb s posebnimi potrebami.
Enota je bila ustanovljena leta 2002,
njeni začetki pa segajo že v leto 1989.
Vodji enote Sonji Munih je v vseh
letih delovanja uspelo oblikovati kolektiv, ki ga pri delu odlikuje strokovnost in nenehno iskanje novih oblik
dela z varovanci, ki so pomembne
za spodbujanje čim bolj aktivnega
življenja uporabnikov. S ponudbo
različnih možnosti, prilagajanjem
življenja in dela v enoti, z ustrezno
pomočjo in podporo je varovancem
omogočeno, da so v okolju prepoznavni po tem, kaj zmorejo in znajo,
in ne po tem, česar ne zmorejo. Po
zaslugi zaposlenih jih prepoznavamo
po estetskih izdelkih, ki nastajajo v
keramični, šiviljski, likovni in mizarski delavnici.



pogovor z županom

občine ilirska bistrica Antonom Šenkincem
Ob občinskem prazniku smo se z
županom Antonom Šenkincem pogovarjali o projektih in investicijah,
ki jih je občina izpeljala v preteklem
letu, o projektih, ki se trenutno izvajajo, in načrtih na področju razvoja
občine v prihodnjih letih.
Pred nami je novo glasilo občine
Ilirska Bistrica. Večina sosednjih
občin (Postojna, Sežana, Divača...)
svoja glasila že izdaja. Zakaj se je
ilirskobistriška občina odločila za
ustanovitev svojega glasila?
Že iz samega vprašanja izhaja, da
smo ena zadnjih občin, ki bo začela
izdajati svoje glasilo. Glavni namen
pa ni to, da bi ga izdajali zato, ker
ga tudi druge občine. Že dolgo ugotavljamo, da so naši občani relativno
slabo obveščeni o delu župana, občinskega sveta, občinske uprave,
javnih zavodov in drugih dogodkih
v občini ali pa so te novice dostikrat
prikazane z negativnim prizvokom.
Občinsko glasilo bo izhajalo mesečno in ga bodo dobila vse gospodinjstva v občini brezplačno.
Če se ob občinskem prazniku
ozremo leto nazaj, kateri bistveni
projekti in investicije, pomembni
za razvoj občine, so bili v tem času
izpeljani?

intervju

V zadnjem letu ni bilo odmevnih
projektov, ki bi izstopali, kot je
bila npr. pridobitev gimnazije, na
kateri zaključujejo šolanje prvi
maturanti, kar je rezultat petletnega dela vseh skupaj, ne pa le
enoletnega obdobja od enega
do drugega občinskega praznika.
Zadnje leto so potekala dela na
izvedbi cele vrste manjših projektov in na pripravi večjih projektov,
ki se bodo izvajali v naslednjih
letih.



Tako smo na področju šolstva obnovili sanitarije v OŠ Dragotina Ketteja
in trenutno zaključujemo obnovo
električne instalacije. Dokončali
smo drugo nadstropje gimnazije in
nekaj manjših investicij po ostalih
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šolah v skupni vrednosti skoraj 1
milijona evrov.
Nabavljeni sta dve gasilski vozili za
PGD Ilirska Bistrica in Podgrad, ki
bosta dokončani do konca letošnjega leta v skupni vrednosti 420.000
evrov, od tega bosta društvi prispevali dobrih 15 odstotkov vrednosti.
V obnovo gradu Prem smo skupaj z
evropskimi in državnimi sredstvi vložili skoraj 400.000 evrov. Na gradu
prvič na območju občine nastaja
muzejska zbirka, ki naj bi bila temelj
bodočega občinskega muzeja.
Na področju infrastrukture smo rekonstruirali 2,8 kilometra občinskih
cest (cesta Koritnice-Mašun, v Zarečju od turistične kmetije Bubec do
potoka Posrtve, cesta do Zarečice).
Uredilo in na novo zgradilo se je kar
nekaj pločnikov in dve avtobusni postajališči. V zaključni fazi je izdelava
projektne dokumentacije za celo
vrsto projektov v cestni infrastrukturi, ki se bodo izvajali v naslednjih
letih. V cestno infrastrukturo se je v
lanskem letu vložilo več kot 1 milijon
evrov.
Na področju prostora se pripravlja
prostorski plan občine, v izdelavi

je lokacijski načrt TOK-a, kjer je
predvidena stanovanjska gradnja,
lokacijski načrt obrtne cone med Bazoviško cesto in železnico proti Kosezam, lokacijski načrt Mašuna ter
investicijska študija Sviščakov, kar
naj bi dolgoročno omogočilo razvoj
turizma na tem območju. Po dolgih
letih smo pričeli komunalno opremljati 12 gradbenih parcel v soseski S13, ki naj bi bile pripravljene v drugi
polovici leta.
Katere pomembnejše razvojne projekte občina načrtuje v letošnjem
letu?
Že prej sem omenil, da v zadnjem
času pripravljamo dokumentacijo za
kar nekaj večjih projektov v občini.
Tako naj bi se v letošnjem letu pričela izgradnja parkirišča za občinsko
stavbo, celotna rekonstrukcija Prešernove ulice, izgradnja prizidka in
telovadnice k osnovni šoli v Jelšanah
ter kanalizacija s čistilno napravo
na Baču. Za vse te projekte je dokumentacija v zaključni fazi, tako da
naj bi bili izvajalci izbrani že v letošnjem letu, sama izgradnja pa se bo
nadaljevala v naslednjem letu.
Žal je bil že dvakrat neuspešen izbor
izvajalca za kanalizacijo in čistilno

Trenutno se izvaja izgradnja novega vodovodnega omrežja v vaseh Novokračine in Sušak. V sklopu
tega projekta se bo v letošnjem
letu izvedla rekonstrukcija črpališča
Kraljevi hrib. V letošnjem letu načrtujemo izgradnjo novega mostu na
cesti za Kuteževo, obnovo ceste do
Kilovč brez nadvoza čez železnico,
obnovo dela ceste Koseze-Velika
Bukovica in začetek rekonstrukcije
ceste Zagorje-Bač, katero bo skupaj
z našo občino in občino Pivka v višini
80 odstotkov financiralo ministrstvo
za obrambo.
Eden večjih in medijsko odmevnejših projektov je tudi postavitev
vetrne elektrarne na Volovji rebri.
Čeprav je po javnomnenjskih raziskavah večina lokalnega prebivalstva temu projektu naklonjena, je
okoljsko ministrstvo nedavno odločilo, da se obnovi postopek presoje vplivov na okolje za omenjeno
elektrarno. Kako komentirate to
odločitev?
Da je ta projekt obstal, je glavni
vzrok nedorečena zakonodaja, ki si
jo vsak lahko razlaga po svoje. Občina ima veljaven lokacijski načrt in
na osnovi tega bi moral investitor
dobiti gradbeno dovoljenje. Drugi
vzrok pa je, da so posamezniki na
Zavodu za varstvo narave RS dajali
negativna mnenja brez strokovnih
podlag, zgolj na osebnih mnenjih
in nasprotovanjih posameznikov,

tako na zavodu kot na ministrstvu
za okolje in prostor. Vsem je bilo
poznano, da ob umestitvi večjega
dela občine v NATURO 2000 ni bila
opravljena nobena raziskava, bil je
le predlog uradnika na MOP-u, ki je
javno izjavil, da raje pusti potopiti 5
kilometrov doline, kot pa izgradnjo
vetrnih elektrarn.
Občani se lahko samo vprašajo, kaj
ima večji negativni vpliv na naravo,
obe jezeri v občini ali vetrna elektrarna. Zato nas nič ne preseneča,
da so ti posamezniki tiho pri poizkusu izgradnje Padeža v sosednji
občini ali pa ob Škocjanskem zatoku,
kjer ima luka vpliv samo na Ankaran
in ljudi, na naravo pa ne, oni pa delajo študije s podarjenimi finančnimi
sredstvi (nekateri stolpi ne sevajo in
ne škodijo rastlinam, če so podkrepljeni z dovolj finančnimi sredstvi).
Občina Ilirska Bistrica je po novem
predlogu pokrajinskega zemljevida, ki predvideva 12 + 1 pokrajino, umeščena v Obalno-kraško
oz. Južno Primorsko pokrajino.
Za 22. junij je predviden tudi referendum, na katerem naj bi se
prebivalci opredeljevali, ali se s
predvideno pokrajino, v katero naj
bi sodili, strinjajo. Kaj konkretno bi
opredelitev za omenjeno pokrajino
pomenila za nadaljnji razvoj ilirskobistriške občine?
Referendum za nas ne prinaša nič
novega, ker smo se za pokrajino odločili že na lanskem referendumu.
Katere prednosti bo občini prinesla
umestitev v omenjeno pokrajino je
težko napovedati, dokler ne bodo
znane in določene pristojnosti pokrajine. Prednost bo v tem, da bo

v pokrajini vpliv posamezne občine
lahko večji kot pa na državnem nivoju. Seveda bo to odvisno od nas
samih, ker se moramo zavedati, da
nam tudi v pokrajini ne bo nič podarjeno in bo naš nadaljnji razvoj
odvisen od nas samih. Če bomo
imeli jasno določene cilje in znali
te cilje v okviru pokrajine realizirati,
potem bo tudi zagotovljen nadaljnji
razvoj naše občine.
Za konec še pogled v prihodnost.
Katere pomembne projekte oz. investicije, ki jih po vašem mnenju
občina nujno potrebuje, bi želeli
izpeljati še do konca svojega mandata?
Vedno poudarjam, da se razvoj občine ne more in ne sme planirati za
eno volilno obdobje, zato tudi sprejemamo strategije in odločitve na
posameznih področjih razvoja občine
za daljše obdobje (šolstvo za 12 let,
gasilska služba za 7 let, ceste za 15
let in podobno). Do konca mandata
načrtujemo izpeljati nekatere projekte, ki bodo imeli razvojne učinke
na daljše obdobje, to je predvsem
sprejetje dolgoročnega prostorskega
plana občine, s katerim bomo zagotovili dovolj prostora za industrijsko in
stanovanjsko izgradnjo za najmanj 15
do 20 let naprej. Še vedno se bo dosti
energije vlagalo v utrditev srednješolskega programa. Čaka pa nas precej
dela na predšolski vzgoji, ker skokovito narašča število otrok v vrtcih. Načrtovali smo dolgoročno rešitev v 10
letih, na osnovi zadnjih sklepov vlade,
pa bomo morali rešitev najti v naslednjih dveh do treh letih.
Naš cilj je pripraviti načrte za obnovo
ali nadomestno gradnjo Doma na
Vidmu in začeti prometno urejanje
celotnega območja, saj je trenutno
v izdelavi idejna zasnova prometne
ureditve Zdravstvenega doma, OŠ
Dragotin Kette in Doma na Vidmu.
Po sprejetju lokacijskega načrta za
TOK pospešiti stanovanjsko izgradnjo, seveda pa bodo ob tem potekala dela na vseh prej omenjenih
projektih in na novih projektih infrastrukture, to je cest, vodovodov,
kanalizacij in dokončanju izgradnje
mrliških vežic v občini. V zadnjih
letih vlagamo precejšnja sredstva
v razvoj turizma, kulture in šolstva,
zato bomo poizkušali ta zagon zadržati tudi v naslednjih letih. III
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intervju

napravo v Hrušici v vrednosti 1,4
milijona evrov, zaradi pritožb posameznih ponudnikov. Investicija bi
morala biti zaključena v letošnjem
letu, večji del finančnih sredstev pa
je bil pridobljen iz skladov EU.



Opozicija odgovarja
Ko sem prvič nastopil na lokalnih
volitvah, sem izrazil zahteve, da se
pristopi k investicijam dolgoročno
in s študijami, ki bodo pokazale
nujnost in potrebnost posameznih
investicij, da bomo lahko naredili
vrstni red in se izognili zgrešenemu
investiranju pod vplivom odločitev
od danes na jutri. Država je prisilila
občine v dolgoročno prikazovanje
investicij v občinskem proračunu,
župan pa je mojo idejo uresničil s
študijami o potrebnih investicijah
na področju šolstva, cest, kanalizacij in čistilnih naprav ter vodovodov.

Za oceno in mnenje o delovanju
občine v preteklem letu smo tokrat
vprašali Roberta Širclja, občinskega
svetnika od leta 2002, člana stranke
Nova Slovenija.
Spoštovani!
Najprej splošna ugotovitev: pripravlja se veliko število projektov z
vseh področij občinskih pristojnosti.
Predvsem se kaže velika razlika s
prejšnjim vladnim mandatom glede
sredstev, ki jih ima sedaj občina na
voljo za investicije. Kar v prejšnjem
vladnem mandatu za občino ni bilo
dosegljivo, je zdaj možno izpeljati. O
tem bo gotovo povedal župan v svojem intervjuju dovolj, zato bi vam jaz
rad povedal tisto, česar vam župan
ne bo.

Na podlagi tega so bile izdelane
prioritete za posamezna področja
investicij, iz ocenjenih zneskov, ki bi
bili potrebni, pa je bilo ugotovljeno,
da je razpoložljivih sredstev za investicije za naslednjih 10 let, kot lahko
ocenimo, dvakrat premalo, da bi
lahko izpeljali vse. Letošnji prihodki
občine so ocenjeni na 17 milijonov
evrov, od tega se bo porabilo za
tekoče odhodke in transfere (ne-investicijski del porabe) 8 milijonov
evrov.
Župan pa ni uresničil moje pobude,
da občinski svet opravi razpravo
ne le o prioritetah po posameznih
področjih investiranja, ampak o pomembnosti investicij, ko soočimo
vsa področja.
Spoštovani občani - sprašujem vas:
ali imata župan in občinski svet
pravico porabiti na okroglo milijon

evrov za investicijo (parkirna hiša
za občinsko stavbo), ki bi jo lahko
nadomestili z nekaj 10 tisoči evrov
investicij (ureditev zemljišč za parkiranje v okolici občine) in dosegli
enak učinek!? Spoštovani občani:
kaj boste storili, ko bo zmanjkalo
sredstev za vašo šolo, za vašo cesto,
za vaš vodovod ...?
Ko so se odvijale zgodbe, kjer se je
porabilo 50 % več sredstev od ocenjenih za določene investicije, ker so
se na razpisih za gradnje pojavile 3
ponudbe gradbenih podjetij, od katerih je bila najnižja takšna, kot sem
navedel zgoraj, je župan utemeljil zadevo z argumentom, da je potrebno
graditi – šlo je za zdravstveni dom in
za nekaj 10 tisočev evrov. Podobnih
primerov je bilo več.
Ne morem sprejemati argumenta
»važno je, da se sredstva čimprej
porabi«, kot se je pojavljal v občinskem svetu na seji o proračunu 8.
maja letos, ko je šlo za cca. milijon
evrov. Predlagal sem, da se projekta parkirne hiše ne izvede in da
se sredstva nameni za druge prepotrebne investicije – in ugotovil,
da ne le župan, ampak tudi občinski svet, ne vidita (ali pa nočeta videti?) tiste strani tehtnice, na kateri
je več kot desetkrat manjša evrska
teža. III
Robert Šircelj

tema mesec a

referendumska kampanja



Na podlagi 8. člena Zakona o volilni
in referendumski kampanji (Ur. l. RS,
št. 41/07) in 34. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Ur. objave PN,
št. 18/95, 18/97, 30/98, Ur. l. RS,
št. 31/99 in Uradne objave časopisa
Snežnik, št.4/2006) ter v skladu z
Odlokom o neprometnih znakih in
plakatiranju v Občini Ilirska Bistrica
(Ur. objave PN, št. 66/97 in Ur. objave glasila Snežnik, št. 4/98), župan
Občine Ilirska Bistrica
BISTRIŠKI ODMEVI JUNIJ 2008

obvešča vse organizatorje referendumske kampanje za referendumsko vprašanje po Odloku o razpisu
posvetovalnega referenduma o
območjih in imenih pokrajin v Sloveniji ter statusu Mestne občine
Ljubljana (OdPROok)(Uradni list RS,
št. 50/2008),
da lahko dvignejo sprejete in določene pogoje za zagotavljanje
možnosti plakatiranja v času re-

ferendumske kampanje na Komunalnem podjetju Ilirska Bistrica,
Prešernova 7, 6250 Ilirska Bistrica
(tel. 05 71 106 71) vsak delovni dan
od 07.00 ure do 15.00 ure, do vključno dne 2. 6. 2008. Pogoji bodo
objavljeni tudi na oglasni deski
Občine Ilirska Bistrica in na spletni
strani: www.ilirska-bistrica.si. III

Župan Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon.

PrvI maturantI bistriške gimnazije
Prva generacija 45 bistriških maturantov je v petek, 16. maja, točno ob
12. uri zaplesala četvorko in se tako
pridružila ostalim maturantom po
Sloveniji v podiranju svetovnega rekorda v največjem sočasnem plesu.
Maturante sta na Placu, kjer se je
ples odvijal, med številnimi opazovalci pozdravila tudi vodja bistiške
gimnazije Bojana Rosina Simonič in
bistriški župan Anton Šenkinc, ki sta
jim čestitala in zaželela srečno ter
uspešno pot tudi v prihodnosti.
Na bistriški gimnaziji, ki je z delovanjem začela v šolskem letu 2004/05,
je trenutno 194 dijakov v osmih oddelkih. Za šolsko leto 2008/09 pa je
vpisanih 30 novih dijakov, kar pomeni samo en oddelek. III

Prva generacija maturantov bistriške gimnazije, ki je s šolanjem začela lata 2004

Predsednica območne organizacij Rdečega križa iz Ilirske Bistrice
Nadja Baša in Ivan Kuzmić, predsednik občinske organizacije RK
iz Opatije, sta 16. maja v Opatiji s
podpisom listine svečano obnovila sporazum o pobratenju med
obema organizacijama. Organizaciji
namreč v letošnjem letu praznujeta
25 let od podpisa omenjenega spo-

razuma, poleg tega pa Rdeči križ
Hrvaške letos praznuje 130-letnico
delovanja.
Območno združenje RK iz Ilirske
Bistrice je leta 1982 kot prvo društvo
dalo pobudo za podpis sporazuma o
pobratenju z RK iz sosednje hrvaške
občine Opatija, s katerim vsestransko sodeluje že 30 let. Med dru-

gim so večkrat organizirali izmenjavo
krvodajalcev, sodelovali na področju
prve pomoči in pripravili različna
predavanja. Ena najpomembnejših
oblik sodelovanja pa je po besedah
Nadje Baša, predsednice OZRK Ilirska Bistrica, vsakoletno druženje
prostovoljk in prostovoljcev obeh
organizacij z določeno tematiko, na
katerem si izmenjajo izkušnje. III
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AKTU ALNO

Obnovitev sporazuma o pobratenju



Novi vozili za gasilce
Predsednik Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Ilirska Bistrica
Marko Rutar in predsednik PGD
Podgrad Bojan Ivančič ter Darko
Brunjak, vodja prodaje pri podjetju
Euro GV, so 16. maja podpisali pogodbo za nadgradnjo opreme gasilskih vozil, ki sta jih društvi pridobili
lansko leto. Vozili naj bi bili opremljeni do konca leta.
Celotna investicija za posamezno
gasilsko vozilo znaša 180.000 evrov
(od tega je za nadgradnjo predvidenih 100.000 evrov) in jo v celoti fi-

nancira občina. Kot je povedal župan
Anton Šenkinc, načrtujejo, da bodo
do leta 2010 tudi ostala štiri društva
(PGD Jelšane, PGD Koritnice, PGD
Podgora-Podgraje in PGD Vrbovo)
opremljena z gasilskimi vozili po kategorizaciji Gasilske zveze Slovenije.
PGD Knežak pa je svoje vozilo že
dobilo. Predstavniki sedmih prostovoljnih gasilskih društev na območju
bistriške občine in Gasilske zveze
Ilirska Bistrica so podpisali tudi pogodbo o sofinanciranju opravljanja
lokalne gasilske javne službe za leto
2008 v višini 130.407 evrov. III

Marko Rutar, Darko Brunjak in Bojan
Ivančič ob podpisu pogodbe

Vodovod za Novo vas, Novokračine in Sušak

AKTU ALNO

Ilirskobistriški župan Anton Šenkinc
in Marjan Baša, direktor podjetja
Euro MB, d.o.o., ki bo dela izvajalo,
sta konec aprila podpisala pogodbo
o izgradnji vodovoda Nova vas
– Novokračine – Sušak. Ta projekt
je del prve faze ureditve vodovodnega omrežja Visoki Kras, ki poteka
ob slovensko-hrvaški meji.



Dela, ki so se že pričela in bodo predvidoma zaključena do 30. septembra 2008, obsegajo izgradnjo 3918
metrov tlačnega in oskrbovalnega
cevovoda od Nove vasi preko Novokračin do Sušaka ter sto kubičnih
metrov velikega vodohrana v Novi
vasi, obnovljena pa bosta tudi vodohrana Novokračine in Sušak. Slednji
bo po novem meril 70 kubičnih metrov in bo priklopljen na sistem Visoki
Kras. Investicija, ki jo delno financira
Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj v višini 437.552
evrov delno pa Republika Slovenija
z namenskimi sredstvi iz proračuna
v višini 77.215 evrov, je usmerjena
v zagotavljanje kakovostne in neoporečne vodooskrbe ter ustrezne
požarne varnosti v omenjenih treh
vaseh. Izgradnja in obnova 3230
metrov dolgega vodovodnega omrežja v Novokračinah, Sušaku in Novi
vasi pomeni priključitev teh treh obmejnih vasi, v katerih živi približno
315 prebivalcev, v sistem javnega
vodovoda. Kot je na novinarski konferenci poudaril podžupan Vladimir
Čeligoj, ima ta naložba izjemen poBISTRIŠKI ODMEVI JUNIJ 2008

Mitja Božič, Boštjan Primc, Marjan Baša, Anton Šenkinc in Vladimir Čeligoj so ob
podpisu pogodbe predstavili projekt obnove vodovodnega omrežja Visoki Kras

men tudi zato, ker gre za obmejne
in demografsko ogrožene kraje. Trenutno je v pripravi še obnova črpališča Kraljevi hrib, ki je tudi del prve
faze ureditve vodovodnega omrežja
Visoki Kras in naj bi se izvajala v letošnjem in naslednjem letu.

Obnova in ureditev vodovodnega
omrežja Visoki Kras
Skupna vrednost 1. faze obnove vodovoda Visoki Kras (ureditev vodovoda Nova vas – Novokračine – Sušak
in obnova črpališča Kraljevi hrib)
znaša 1.176.423 evrov, od tega je občina 833.300 evrov pridobila iz Evropskega sklada za regionalni ra-zvoj, del
pa prispeva država iz proračunskih
sredstev, namenjenih sofinanciranju
urejanja komunalne infrastrukture v
bližini mejnih prehodov s Hrvaško, in

sicer v višini 147.053 evrov. Občina
Ilirska Bistrica financira le DDV.
Letos se je občina prijavila tudi na
razpis za pridobitev evropskih sredstev za projekt navezave Jelšan, Nove
vasi, Novokračin in Sušaka na vodovodno omrežje Visoki Kras preko
slovenskega ozemlja. Te vasi se namreč sedaj skupaj s tremi hrvaškimi
obmejnimi vasmi (Brdce, Pasjak
in Šapjane) oskrbujejo z bistriško
vodo preko cevovoda na hrvaškem
ozemlju. Vendar pa Hrvaška po besedah župana Antona Šenkinca že
gradi svoj vodovod na tem območju,
tako da je nad Rupo ta vodovodni
krak že fizično prekinila. Občina zato
načrtuje izgradnjo novega cevovoda
od Velikega Brda do Jelšan po slovenskem ozemlju. Z obnovo celotnega vodovodnega sistema Visoki
Kras bi, kot je povedal župan, občina
lahko viške vode namesto Hrvaški
prodajala slovenski obali. III

Viteški dan Grofa Devinskega
na Premskem gradu
Letošnji srednjeveški prireditvi
na gradu Prem, Viteški dan Grofa
Devinskega, vreme ni bilo najbolj
naklonjeno, vendar pa je srednjeveško tržnico v nedeljo, 25. maja,
kljub temu obiskalo preko 800 obiskovalcev.
Letošnja celodnevna prireditev je
bila pravzaprav nadaljevanje lanske
zgodbe, ko je grof Devinski praznoval tudi svoj rojstni in ostal brez soproge, ki je bila obsojena čarovništva
in je zgorela na grmadi. Letos si je
zato iskal nevesto...
Na prireditvi je sodelovalo 15 stojničarjev, ki so predstavili srednjeveške poklice in običaje. Še posebej
zanimiva je bila 500 let stara srednjeveška tiskarna Mojstra Janeza, pa
vitezi Gašperja Lambergerja, ki so
ena najbolj cenjenih srednjeveških
skupin, ki uspešno nastopa po vsej
Evropi. Z bogatimi mednarodnimi
izkušnjami se lahko pohvali tudi
Srednjeveška skupina Celjani, ki se
je predstavila z grofom Hermanom
Celjskim II in celjsko gospodo.

Grof Herman Celjski II. in vitez Gašper Lambergar na obisku pri Grofu Devinskem
na premskem gradu

Še posebne pozornosti je bila deležna
vedeževalka, ki je številnim obiskovalcem napovedala, kaj jih čaka v
prihodnosti. Otroke pa sta v otroških
delavnicah zabavala srednjeveška
učitelja Anja in Franko. Ob vedeževalki se je skirval mistični Sebastien,
ki je otroke tudi naslikal. Posebna
atrakcija za najmlajše je bil tudi čarodej vseh čarodejev Saturno.

Ves dan je bil možen tudi ogled
stalne muzejske zbirke na obnovljenem gradu Prem, ogled razstave
miniatur vozov, Kettejeve spominske sobe in cerkve sv. Helene. V novi
multivizijski dvorani na gradu pa je

Čarodej vseh čarodejev je navduševal najmlajše

potekalo tudi predavanje o življenju
na srednjeveških gradovih in predstavitev izdelave miniaturnih vozov.
Namen prireditve, ki jo je letos drugič organiziral Razvojni center Ilirska

Bistrica, v celoti pa jo je financirala
Občina Ilirska Bistrica, je popestritev kulturnega utripa kraja in promocija turistične ponudbe na tem
območju. III
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AKTU ALNO

Obiskovalci so si v pestrem programu
lahko ogledali viteške dvoboje in lokostrelski turnir, tisti bolj pogumni
in spretni so se tudi preizkusili v šoli
mečevanja in lokostrelstva. Vsi pa so
gotovo uživali v srednjeveški glasbi,
plesih in igrah ter srednjeveški pojedini.



Uredniški odbor se predstavi
Predstavljamo vam člane uredniškega odbora glasila Bistriški odmevi. Kdo so, od kod prihajajo in
s čim se ukvarjajo. Povedali so, kaj
pričakujejo od glasila in kako vidijo
svojo vlogo v njem.
Špela Brožič prihaja iz Ilirske Bistrice.
Končala je študij etnologije in kulturne antropologije. V času študija
je bila aktivna v Klubu študentov Ilirska Bistrica. Trenutno je zaposlena
na študentskem servisu, sodeluje pa
tudi z bistriškim razvojnim centrom
pri turističnih dejavnostih. Zanima
jo bogata kulturna dediščina bistriškega območja. »Občani vsekakor
potrebujemo glasilo, v katerem najdemo koristne vsebine in praktične
nasvete ter informacije o delovanju različnih organizacij in društev na
našem območju.«

AKTU ALNO

Vladimir Čeligoj (Videtov) iz Ilirske Bistrice je upokojeni profesor
športne vzgoje. Izzive je našel v košarki, smučanju, lokostrelstvu in pri
tabornikih. Do zaposlitve v Slovenski vojski je delal na osnovnih šolah kot športni pedagog, nekaj časa
je bil tudi ravnatelj na osnovni šoli
Pregarje. Bil je tudi član moškega
pevskega zbora Dragotin Kette. »Poskušal bom doseči, da bomo pisali o
problemih, ki so mi blizu, in sicer na
področju dela z mladimi, športnem
področju in prostovoljstvu. Predvsem pa me boli, ko vidim zanemarjen
kraj, v katerem živimo in delamo.«
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Dimitrij Grlj iz Ilirske Bistrice je po
poklicu profesor športne vzgoje, ki
je do upokojitve služboval kot učitelj
na OŠ Kuteževo in na OŠ Dragotina
Ketteja v Ilirski Bistrici, kjer je bil 17
let tudi pomočnik ravnatelja šole
oz. njen ravnatelj. V tem času se je
ob rednem delu posvečal športu,
predvsem igranju košarke, že 40 let
pa vodi nekatere bistriške zbore.
Aktiven je pri društvu upokojencev,
kjer je urednik Jesenskih listov, literarnega glasila bistriških upokojencev. Je tudi vnet enigmatik. Sestavlja
križanke in uganke, ki jih objavlja v
časopisih in revijah.
Vojko Mihelj iz Knežaka je zaposlen
kot direktor Zdravstvenega doma
Ilirska Bistrica. Dolgoletne delovne
BISTRIŠKI ODMEVI JUNIJ 2008

Dimitrij Grlj, Tatjana Urbančič, Vojko Mihelj, Marija Štrancar, Mateja Rolih,
Vladimir Čeligoj (Videtov), Špela Brožič in Katja Kirn

izkušnje v gospodarstvu in zdravstvu, delovanje v organih lokalne
skupnosti in sodelovanje v številnih
društvih mu omogočajo dobro poznavanje razmer v naših krajih. V
medijih rad objavlja strokovne in
informativne članke. »Moja želja je,
da bi z informacijami in mnenji pri
nastajanju vsake številke sodelovalo
čim več občank in občanov. Le tako
bo odmevalo od vsepovsod in bo
nastajal, se oblikoval, rasel ter nas
obveščal in povezoval res ‘naš časopis’.«
Mateja Rolih prihaja iz Podgrada in
je končala študij španščine in novinarstva. Pred časom je urejala časopis Snežnik, trenutno pa dela na
Radiu Capris v Kopru. Zanimajo jo
številne teme, predvsem pa se ji zdi
pomembno, da ljudje izvedo, kaj se
okoli njih dogaja, pa čeprav gre za
manjše projekte. »Še bolj pomembno pa je, da se v naših krajih začne
manj kritizirati in več delati. Vsak bi
moral začeti na svojem področju, v
svojem kraju.«
Marija Štrancar je upokojena učiteljica slovenščine in likovne vzgoje,
doma iz Hrušice. Poleg svojega 37letnega dela na OŠ v Podgradu je
zbirala in zapisovala zanimivosti iz
naše kulturne dediščine, posebno
slovstvene folklorne pripovedi.
»Ljudje želimo biti seznanjeni s projekti, ki jih denarno podpira naša ob-

čina, in s projekti, ki se uresničujejo
v naših krajevnih skupnostih. Prav
tako pogosto premalo izvemo o delu
naših društev. Prizadevala si bom za
objektivno in celovito poročanje ter
za to, da bodo v prispevkih v sorazmerju zastopane vse krajevne skupnosti, društva in področja našega
skupnega življenja.«
Tatjana Urbančič iz Knežaka je diplomirana pravnica, trenutno opravlja
funkcijo v.d. direktorja občinske
uprave. Pri svojem delu postavlja v
ospredje težnjo po strokovnosti in
širini. Svoje sodelovanje v uredniškem odboru opisuje kot »spoznavanje novega procesa sprememb ob
sodelovanju ljudi različnih kompetenc in ob jasnih programskih ciljih,
ki izhajajo iz vrednot ter temeljnih
bivanjskih vprašanj osnovne ravni
lokalne samouprave - naše občine
vpete v naš vsakdanjik. Upam, da bo
časopis prava kombinacija izvirnih
novinarskih idej in uporabnih informacij za občane ter s tem pridobitev
tudi v smislu občanom bolj prijazne
občinske uprave.«
Uredniški odbor vodi Katja Kirn, odgovorna urednica glasila. Prihaja iz
Ilirske Bistrice, po poklicu je diplomirana novinarka in literarna komparativistka. Med študijem je kot
dopisnica iz bistriške občine poročala za dnevnik Delo, sicer pa rada
bere, še posebej leposlovje. III

Podpis pogodbe o prenosu

»Provizorija« v državno last
V okviru obiska Vlade RS v Notranjsko-kraški regiji sta državni sekretar na ministrstvu za javno upravo
Roman Rep in župan Občine Ilirska
Bistrica Anton Šenkinc v torek, 27.
maja, podpisala pogodbo o brezplačnem prenosu poslovne stavbe,
imenovane »Provizorij«, ki je v lasti
Občine Ilirska Bistrica, na Republiko
Slovenijo za izgradnjo novega objekta za potrebe državnih organov
v Ilirski Bistrici.

Državni sekretar na Ministrstvu RS za javno upravo Roman Rep in
župan Anton Šenkinc ob podpisu pogodbe

izjemnega pomena tako za državo
kot za občino, saj se bo s tem država
izognila tudi plačevanju visokih najemnin na različnih lokacijah,« je poudaril Rep. Občina Ilirska Bistrica je
namreč dotrajano poslovno stavbo
s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem na državo prenesla brezplačno, hkrati pa jo je oprostila tudi
plačevanja komunalnega prispevka.
Župan Anton Šenkinc je pojasnil,
da se je občina za ta korak odločila
zato, ker bodo s tem občanom olajšali dostop do vseh storitev državne
uprave in omogočili ohranitev vseh

upravnih služb v občini.
Na vprašanje, zakaj se je ministrstvo
za javno upravo odpovedalo ureditvi
upravnega centra v Domu na Vidmu,
je Rep odgovoril, da je na to odločitev vplivala študija o finančni upravičenosti projekta, ki je pokazala, da bi
se ministrstvo v tem primeru srečalo
z izjemno velikimi stroški, poleg tega
pa nekatere prostorske rešitve ne bi
mogle zadostiti potrebam današnjih
upravnih centrov.
Poslanec Zvonko Černač pa je napovedal, da bo naslednji teden ob
občinskem prazniku, 4. juniju, izvršen tudi podpis pogodbe o prenosu
lastništva Doma na Vidmu, s katerim upravlja ministrstvo za kulturo,
na Občino Ilirska Bistrica. V zvezi z
reševanjem problematike prenosa
Doma na Vidmu na lokalno skupnost
in prostorskih potreb Upravne enote
Ilirska Bistrica ter drugih državnih
organov namreč že vrsto let potekajo razni postopki in dogovarjanja
o rešitvi omenjene problematike.
Občina bo pridobljeni objekt namenila za izvajanje kulturnih dejavnosti
v občini. Pogodba pa med drugim
določa, da občina lahko stavbo poruši in na istem mestu zgradi nov
kulturni dom. III
BISTRIŠKI ODMEVI JUNIJ 2008

AKTU ALNO

Na območju, kjer sedaj stoji »Provizorij«, namerava ministrstvo za javno
upravo do leta 2012 zgraditi sodoben upravni center, ki bo na enem
mestu združeval vse upravne službe
(Upravno enoto Ilirska Bistrica, Davčni urad Ilirska Bistrica, Geodetsko
pisarno Ilirska Bistrica idr.), ki sedaj
delujejo na sedmih različnih lokacijah. Sekretar Roman Rep je ob podpisu pogodbe napovedal, da bodo
ponudili sodoben objekt z urejenim
šalterskim pristopom, ki naj bi obsegal 1400 kvadratnih metrov uporabnih prostorov, vrednost celotne
investicije pa ocenjujejo na 1,6 milijona evrov. Kot je povedal Rep, naj
bi že v drugi polovici letošnjega leta
zaključili s pripravo projektne dokumentacije, v začetku naslednjega
leta pa naj bi stekle še aktivnosti za
pridobitev gradbenega dovoljenja
in postopki za izbiro izvajalca gradbenih del.
»Mislim, da je ta dogovor, ki smo
ga dosegli z ilirskobistriško občino
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Predaja v uporabo dvigala in
novega reševalnega vozila
Ministrica za zdravje Zofija Mazej
Kukovič in župan Občine Ilirska
Bistrica Anton Šenkinc sta v sredo,
28. maja, uradno predala v uporabo novi pridobitvi Zdravstvenega
doma Ilirska Bistrica - dvigalo in
reševalno vozilo. Direktor Zdravstvenega doma (ZD) Ilirska Bistrica
Vojko Mihelj je svečano priložnost
izkoristil tudi za predstavitev zaključenih investicij in problematike
v zdravstvu na območju ilirskobistriške občine.

AKTU ALNO

Poleg dolgo načrtovane naložbe v
dvigalo, nosilnosti 630 kilogramov,
ki povezuje vse tri etaže, so bile v
zdravstvenem domu urejene tudi
sanitarije za invalide, glavni vhod
in nekatere komunikacijske poti v
stavbi. S tem so premoščene arhitektonske ovire in je omogočena
lažja dostopnost do vseh prostorov
zdravstvenega doma tudi za invalide
in starostnike. Projekte so izdelali v
Ateljeju Villa iz Ilirske Bistrice, dela
pa je izvajalo gradbeno podjetje
Marc iz Ajdovščine. Zahtevna adaptacija je trajala kar pet mesecev,
njena vrednost pa je dosegla skoraj
130.000 evrov, pri čemer je polovico
sredstev zagotovila Občina Ilirska
Bistrica, drugo polovico pa Zdravstveni dom Ilirska Bistrica.
Druga velika pridobitev zdravstvenega doma pa je novo, sodobno
opremljeno intervencijsko vozilo za
nujno medicinsko pomoč (NMP),
ki ga že lahko srečate na cestah.
Skupna vrednost vozila, ki je nadgra-
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Ministrica za zdravje Zofija Mazej Kukovič in župan Anton Šenkinc ob prodaji v
uporabo novih pridobitev v zdravstvenem domu

jeno z opremo za nudenje nujne
medicinske pomoč, je 75.113 evrov.
Polovico sredstev za nakup vozila je
prispeval ZD Ilirska Bistrica, 38 odstotkov sredstev je sofinancirala Občina Ilirska Bistrica, 12 odstotkov pa
ministrstvo za zdravje.
Kot sta v svojem nagovoru opozorila direktor ZD Ilirska Bistrica Vojko
Mihelj in župan Anton Šenkinc, velik problem v zdravstvu predstavlja
služba NMP, in sicer zaradi velike
oddaljenosti bistriškega območja
od hospitalnih centrov. Ravno nepokriti stroški za preseganje nujnih
prevozov in nepopolno financiranje
službe NMP so med glavnimi razlogi
za negativno poslovanje zdravstve-

nega doma. Dosedanja prizadevanja
vodstva za ureditev financiranja niso
bila uspešna. Kljub težavam letos
načrtujejo še nekatere investicije v
zdravstvo, za katere so poleg občinskih in lastnih sredstev zagotovljena
tudi sredstva ministrstva za zdravje.
Nadaljevale se bodo začete adaptacije ambulantnih prostorov v Ilirski
Bistrici in na zdravstveni postaji Knežak, urediti nameravajo prostor za
preventivo in vzgojo ter zamenjati
še eno dotrajano reševalno vozilo za
nenujne prevoze. Župan in direktor
ZD sta ministrico za zdravje pozvala
k reševanju omenjene problematike,
da bi se zagotovile enake možnosti in
dostopnost do zdravstvenih storitev
za vse državljane.
Ministrica za zdravje Zofija Mazej
Kukovič je čestitala vodstvu občine
in zdravstvenega doma, ker zna z
relativno skromnimi sredstvi veliko narediti. Povedala je, da se je
seznanila s problematiko bistriškega
zdravstvenega doma in da se bo ministrstvo potrudilo, da bo omenjene
probleme NMP tudi rešilo. »Vendar
pa je v zdravstvu že standard, da se
stvari dolgo rešujejo. Potrebna je akcija in ne samo govorjenje,« je poudarila ministrica. III

Vojko Mihelj in Katja Kirn
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Podpis pisma o nameri

z ministrom za šolstvo in šport
Minister za šolstvo in šport Milan
Zver in župan Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc sta podpisala pismo
o nameri, s katerim izražata interes
za neodplačen prenos posameznih
nepremičnin znotraj komleksa
nekdanje vojašnice Ilirska Bistrica, v
katerem delujeta gimnazija in glasbena šola, na Občino Ilirska Bistrica
ter oddajo športnega kompleksa Trnovo v uporabo občini.

Podpis pisma o nameri z ministrom za šolstvo in šport Milanom Zverom

pleks Trnovo v skupni izmeri 54.900
kvadratnih metrov, kjer želi urediti
športni center z atletsko stezo, nogometnim igriščem in dodatnimi
športnimi igrišči.
Minister za šolstvo in šport Milan
Zver si je omenjene objekte tudi
ogledal in pohvalil samo zgradbo
gimnazije, ki je po njegovih besedah odlično vzdrževana. Povedal
je, da si bo ministrstvo prizadevalo,
da bi gimnazija čim prej dobila

Skica nepremičnin na območju kompleksa bivše vojašnice Ilirska Bistrica

svojo športno dvorano. S podpisom
pisma o nameri je postavljen temelj pogodbam, ki bodo sledile in
omogočile, da se bo razvoj na območju kompleksa bivše vojašnice
in športnega kompleksa Trnovo
lahko odvijal naprej. Del pogodbe,
ki obsega prenos kompleksa bivše
vojašnice, naj bi bil pripravljen že
v roku treh tednov, preostali del
(potrebna zemljišča za izgradnjo
športne dvorane) pa bo izpeljan
v nekaj mesecih. Nekoliko dlje naj
bi trajal tudi sam postopek za prenos športnega kompleksa Trnovo.
Država bo neodplačno prenesla
omenjene nepremičnine na Občino
Ilirska Bistrica, hkrati pa bo objekt
gimnazije neodplačno prešel v last
in skrb ministrstva za šolstvo.
Pridobitev navedenih nepremičnin
bi pomenila pomemben prispevek k
razvojnim projektom ilirskobistriške
občine. Moderen šolski in športnorekreacijski center bi namreč omogočal ustrezen in uspešen razvoj
dejavnosti glasbene šole, športa,
gimnazije in izobraževanja otrok ter
odraslih, s čimer bi bil zagotovljen
tudi boljši in enakomernejši razvoj
občine. III
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AKTU ALNO

Občina Ilirska Bistrica je izrazila interes za brezplačno pridobitev posameznih objektov in zemljišč, ki
se nahajajo v zgornjem delu kompleksa nekdanje vojašnice Ilirska
Bistrica (brez zgradbe gimnazije),
in sicer za potrebe zagotovitve
dodatnih prostorov zaradi širitve
dejavnosti glasbene šole in izvajanja programov Ljudske univerze
ter razširitve že obstoječega vojaškega muzeja. Poleg tega pa želi
občina v brezplačno last pridobiti
tudi poslovne stavbe, ki predstavljajo nekdanja skladišča vojašnice,
z dvoriščem in pomožnimi objekti,
v katerih namerava občina urediti
športni komleks s športno dvorano
in zunanjimi športnimi površinami,
ki bo namenjen predvsem za potrebe gimnazije. Občina bi tako
skupno pridobila približno 17.000
kvadratnih metrov površin znotraj kompleksa nekdanje vojašnice
Ilirska Bistrica. Hkrati bi občina v
uporabo dobila tudi športni kom-
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Podpis dogovora O UPORABI
vojaške infrastrukture
Minister za obrambo Karl Erjavec in
župan Občine Ilirska Bistrica Anton
Šenkic sta podpisala dogovor, ki določa pogoje in način medsebojnega
sodelovanja glede uporabe vojaške
infrastrukture v upravljanju Ministrstva za obrambo RS (MORS) na
območju občine Ilirska Bistrica ter
neodplačen prenos nepremičnin v
bivši vojašnici Trnovo in bivši vojašnici Ilirska Bistrica, ki so v upravljanju MORS-a, v last občine.

AKTU ALNO

S podpisom dogovora se MORS zavezuje, da bo v roku enega leta po
podpisu tega dogovora kot prispevek k razvojnim projektom Občine
Ilirska Bistrica brezplačno prenesel
v last občine poti, zadrževalni bazen in nekdanje skladišče, ki ga ima
v najemu občina za potrebe civilne
zaščite, na območju bivše vojašnice Trnovo in posamezne objekte
v kompleksu nekdanje vojašnice
Ilirska Bistrica – kuhinjo, jedilnico
in stražnico, ambulanto, dostopne
ceste ter bivši nastanitveni objekt.
»Neustrezno bi bilo, da bi premoženje, ki ga je MORS podedoval od
bivše JLA in z njim nima posebnih
načrtov, še naprej propadalo,« je
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Minister za obrambo Karel Erjavec in župan Anton Šenkinc o b podpisu dogovora

pojasnil minister Karl Erjavec. Te
objekte bo občina uporabila za
razvoj in uresničevanje javnega interesa. Nekatera stavbna zemljišča
na območju ilirskobistriške občine,
ki jih ima še v lasti MORS, pa bodo
po Erjavčevih besedah šla na javno
dražbo.

Cesta Zagorje - Bač bo kmalu obnovljena
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Poleg tega se MORS zavezuje, da
bo glede na obremenjenost cestne
in komunalne infrastrukture zaradi
uporabe strelišča vlagal v gradnjo
in vzdrževanje dostopnih cest, ki
vodijo do vadišča, ter sodeloval pri
projektih izboljšave komunalne infrastrukture v lokalni skupnosti na
območju vadišča, to je KS Knežak.
Za te namene bo MORS od vključno leta 2010 dalje zagotavljal do
130.000 evrov letno. Občini Ilirska
Bistrica in Pivka ter MORS bodo v
letu 2008 in 2009 skladu z že podpisanim dogovorom obnovili tudi
dostopno cesto na strelišče (cesta
Zagorje-Bač).
Kot je povedal minister Erjavec, bo
MORS pri razvoju in uporabi strelišča in vadišča Bač, ki je perspektivno vadišča za potrebe Slovenske
vojske, upošteval interese lokalne
skupnosti. Dogovor ureja tudi režim
uporabe strelišča. In sicer bo MORS
pri načrtovanju dejavnosti Slovenske
vojske na vadišču upošteval omejitve za streljanje ter omejeno uporabo bojnih in eksplozivnih sredstev
ob povečani požarni ogroženosti v
naravnem okolju. III

obisk predstavnikov ministrstva
za pravosodje
Robert Marolt, državni sekretar na
ministrstvu za pravosodje, se je v
torek, 27. maja, v okviru delovnega
obiska Okrajnega sodišča v Ilirski
Bistrici sestal tudi z županom Občine Ilirska Bistrica glede nadaljnjih
aktivnosti v zvezi z zamenjavo premoženja med ministrstvom za pravosodje in občino.
Med pristojnim ministrstvom in Občino Ilirska Bistrica namreč potekajo
dogovori o zamenjavi treh nekdanjih
vojaških stanovanj, ki so v lasti države, za občinski solastniški delež v
sodni stavbi skupaj z občinskim stanovanjem nad sodiščem. Ministrstvo
za pravosodje s tem rešuje problematiko prostorske stiske bistriškega
sodišča. Kot je povedal župan Anton Šenkinc, bi omenjeno pogodbo
podpisali najkasneje v juliju, če bo
seveda predlog predhodno potrdil
tudi občinski svet.
»Menjava premoženja bi pozitivno
vplivala na delovanje sodišča. Zelo
pomembno je, da je sodišče logistično na isti lokaciji, saj je s tem
omogočena večja fleksibilnost (nadomeščanje odsotnosti zaposlenih)
in manjši logistični stroški, hkrati pa
bi izpraznili tudi občinske prostore, ki

Državni sekretar Robert Marolt, predsednik Okrajnega sodišča v Ilirski Bistrici
Miro Urbančič in sodnik za prekrške Mitja Škerlavaj na delovnem sestanku

jih sedaj zaseda sodnik za prekrške,«
je pojasnil sekretar Robert Marolt
in poudaril, da je to prednost tudi za
stranke oziroma občane, ki bi na ta

način vse potrebno uredili na enem
mestu. Marolt je delo Okrajnega sodišča v Ilirski Bistrici ocenil kot zelo
uspešno. III

delovni sestanek v PodjetjU Tramper

Glavni namen sestanka je bil seznaniti državnega sekretarja Tomaža
Jeršiča s problematiko, ki pesti
ilirskobistriško občino na področju gospodarstva, turizma in
prevozniške dejavnosti. Ena izmed
najbolj perečih tem, o katerih so
razpravljali, je odprtje naftnega

koridorja na mejnem prehodu Jelšane, ki je trenutno zaprt za prevoz
naftnih derivatov. To pa bistriški
občini povzroča veliko gospodarsko
škodo. Govorili so tudi o odprtju
ceste Postojna-Pivka-Ilirska Bistrica
za tovorni promet in o problematiki
obremenitve tovornega prometa
na cesti Kozina - Podgrad - Ilirska
Bistrica - Jelšane. Državnega sekretarja Jeršiča so povprašali tudi o
možnostih državnih olajšav za nova
vozila EURO 5 in državni podpori pri
izgradnji turističnih kapacitet. Pogovarjali so se tudi o pripravah na
bodoče širjenje schengenske meje
proti jugu.
Jeršič je zagotovil, da bo z omenjeno

problematiko, ki bremeni gospodarstvenike na območju ilirskobistriške
občine, seznanil pristojne resorje. III

AKTU ALNO

V okviru obiska vlade je državni
sekretar na ministrstvu za gospodarstvo Tomaž Jeršič obiskal ilirskobistriško podjetje Tramper. Na
sestanku so bili poleg direktorja in
sodelavcev podjetja Tramper prisotni tudi direktor podjetja Tomex
iz Ilirske Bistrice in pa člani svetniške skupine SDS.
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Delovni sestanek s predstavniki MOP-a
Podžupan Občine Ilirska Bistrica
Vladimir Čeligoj se je v sredo, 28.
maja, skupaj s strokovno službo
občine srečal na delovnem sestanku z Bernardo Podlipnik, generalno direktorico direktorata za
evropske zadeve in investicije na
Ministrstvu RS za okolje in prostor
(MOP).
Na sestanku so razpravljali o problematiki sanacije industrijskega odlagališča Globovnik in problematiki
oskrbe s pitno vodo širšega kraškega zaledja. V zvezi s problematiko
odlagališča Globovnik bo v roku treh
tednov sklican sestanek na MOP-u v
Ljubljani, namen katerega je pospešiti nadaljevanje projekta za sanacijo Globovnika.
Druga pomembna tema sestanka
je bila obnova vodovoda Visoki
Kras in možnost prodaje tržnih viškov vode v slovensko Istro. Kot je

povedal podžupan Vladimir Čeligoj, Občina Ilirska Bistrica kooperativno sodeluje v tem projektu in
zasleduje cilj prodaje tržnih viškov
vode.

AKTU ALNO

Dobrodelna nogometna tekma

16

Obisk Vlade RS v Notranjsko-kraški
regiji se je zaključil z dobrodelno
nogometno tekmo med ekipo Vlade
Republike Slovenije ter ekipo gospodarstvenikov in politikov Notranjsko-kraške regije, ki je potekala v
sredo, 28. maja, zvečer v telovadnici
Osnovne šole Antona Žnideršiča v
Ilirski Bistrici. Prostovoljni prispevki,
ki so jih zbirali na tekmi, ki jo je organizirala Občina Ilirska Bistrica, so
namenjeni nakupu defibrilatorja za
potrebe Zdravstvenega doma Ilirska
Bistrica.
Zmagala je ekipa domačih (rezultat
3:2), ki so jo sestavljali: Marjan Nagode, Robert Božič, Rihard Udovič,
Milan Dekleva, Zdravko Kirn, Marjan
Božič, Igor Kocjančič, Radoš Gregorčič, Andrej Frank, Joško Brginc, Robert Sever in Andrej Želko. Za ekipo
gostov pa so igrali: predsednik Vlade
RS Janez Janša, minister za šolstvo
in šport Milan Zver, Robert Marolt,
Tomaž Jerššič, Valentin Hajdinjak,
Marjan Hribar, Janez Mežan, Simon
Starček, Dimitrij Piciga, Rok Peterman, Srečko Meolic, Rok Srakar in
Miran Pavlin.
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Župan Anton Šenkinc je zmagovalni
ekipi ekipi izročil nagrado - košarico
dobrot (sir in brkinski slivovec).
Začetno žogo na tekmi je podala
Tjaša Rutar, zmagovalka dirke okoli
Slovenije. Sodnika tekme sta bila
Igor Janičijevič in Nenad Smajla, za
komentiranje pa je skrbel Aleš Zidar.
Za popestritev tekme je poskrbela
plesno navijaška skupina PUME. III

Tretja tema, o kateri so razpravljali,
pa je bila problematika pravnega položaja glede postavitve vetrne elektrarne Volovja reber in reševanja
ekološke problematike v zvezi s tovarno Lesonit-Fantoni. III

Postavitev enostavnih
objektov
Občane obveščamo, da na podlagi
Uredbe o vrstah objektov glede na
zahtevnost (Uradni list RS 37/08), ki
je stopila v veljavo 16. maja 2008,
za postavitev enostavnih objektov
ni potrebno pridobiti gradbenega
dovoljenja.
Na Občini Ilirska Bistrica pa lahko
pridobite lokacijsko informacijo,
kjer so navedeni varovalni pasovi
in varovalna območja, v katerih je
potrebno pridobiti soglasje pristoj-

nega organa za postavitev objekta.
Navedena uredba ločuje objekte, za
katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, ki ga na podlagi vložene vloge izda Upravna enota Ilirska
Bistrica, na zahtevne, manj zahtevne
in nezahtevne. V julijski številki občinskega glasila bomo podrobneje
predstavili enostavne objekte po
veljavni uredbi, ki jih lahko postavite
brez pridobitve gradbenega dovoljenja. III

Letovanje v
Dugi Uvali
Vse zainteresirane občane obveščamo, da je od 26. maja 2008 odprt
razpis, v okviru katerega je možna
prijava za letovanje v apartmaju v
Dugi Uvali na Hrvaškem. V apartmaju je 7 ležišč. Cena najema apartmaja za 1 dan znaša 29 evrov. Vse
ostale informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na sedežu Občine
Ilirska Bistrica, v pisarni št. 11 ali na
telefonski št. 05 71 41 361, int. št.
124. III

Vstop mladoletnikov na Hrvaško
Mladoletna oseba, ki v Republiko
Hrvaško potuje brez staršev, mora
po novem imeti pri prehodu meje
poleg osebnega dokumenta tudi
soglasje staršev, s katerim ji dovoljujejo samostojno potovanje v tujino
oziroma ji dovoljujejo potovanje v
spremstvu polnoletne osebe, ki ni
zakoniti zastopnik mladoletnika.

Podpis zakonitega zastopnika mora
biti overjen pri notarju oz. na upravni
enoti, soglasje pa mora biti prevedeno v hrvaški ali angleški jezik in
overjeno s strani sodnega tolmača.
Ker pa sta slovenska in hrvaška stran
dosegli dogovor o uporabi posebnega obrazca, ki je že preveden v
hrvaški in angleški jezik, uradni prevodi s strani sodnih tolmačev, ki so
predstavljali državljanom velik strošek, niso več potrebni. V primeru
uporabe posebnega obrazca je torej
potrebna le overitev podpisa zakonitega zastopnika na upravni enoti
ali pri notarju. Obrazec je na voljo na
upravnih enotah ter na spletnih stra-

neh Upravne enote Ilirska Bistrica in
ministrstva za zunanje zadeve.
Overjeno soglasje staršev oz. zakonitega zastopnika ni potrebno v
naslednji primerih: ko mladoletnik
potuje s spremno listino za potovanje mladoletne osebe, izdane s
strani operaterja letal v skladu z IATA
standardi in priporočeno prakso, ko
se nahaja v sestavu šolske ekskurzije
v spremstvu učitelja, ki ima popis

vseh udeležencev ekskurzije, ali če
sodeluje na športni oz. kulturni manifestaciji in je naveden na popisu
udeležencev.
Seveda pa vsi otroci mlajši od 15 let,
ki potujejo v tujino brez spremstva
staršev, po naših predpisih še naprej
potrebujejo tudi dovoljenje zakonitega zastopnika na predpisanem obrazcu, ki ga izda upravna enota. III
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Tako določa nov Zakon o tujcih, ki je
na Hrvaškem začel veljati s 1. januarjem 2008. Soglasje staršev oz. zakonitega zastopnika mora vsebovati
naslednje podatke: osebne podatke
o zakonitem zastopniku mladoletne
osebe, izjavo o dovolitvi potovanja
z določenim namenom in časom bivanja, čas veljave soglasja in podpis
zakonitega zastopnika.
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Rebalans proračuna za leto 2008
Občinski svet Občine Ilirska Bistrica
je 8. maja na 3. izredni seji sprejel
rebalans proračuna za leto 2008,
ki znaša 21.595.726 evrov in je
večji za 0,12% v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2008.
Rebalans proračuna je še vedno
razvojno naravnan, saj investicijski odhodki in transferi predstavljajo 64% delež v strukturi vseh
odhodkov. Razlika oziroma presežek odhodkov nad prihodki po
rebalansu znaša 4.661.552 evrov
in se pokriva s sredstvi kredita v
višini 1.778.371 evrov in sredstvi
prenosa iz preteklega leta v višini
2.883.181 evrov.

OBČ IN SKI odmev i

Prihodki se z rebalansom proračuna znižujejo za 6,8% oziroma iz
18.049.986 evrov na 16.934.174
evrov. Prihodki se znižujejo predvsem iz enega razloga; ker so bila
nekatera plačila načrtovana v
proračunu za leto 2008, dejansko pa je bil večji delež že plačan
konec prejšnjega leta, ko je že bil
sprejet letošnji proračun, in sicer
se tako znižuje taksa za obremenjevanje voda, taksa za odpadke,
priključnina za vodovodno in kanalizacijsko omrežje ter sredstva
nerazporejenega dobička Kraških
lekarn preteklih let. Znižujejo se
tudi načrtovana sredstva iz naslova odškodnine investitorja vetrnih elektrarn v višini 577.500
evrov in sredstva države za ureditev parkirišča ob občinski stavbi v
višini 150.000 evrov. V letošnjem
letu se opuščajo tudi državna in
evropska sredstva za ureditev kanalizacije in čistilne naprave No-
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vokračine in Sušak v višini 221.727
evrov, ker v letošnjem letu ni
ustreznega razpisa. Znižujejo se
tudi sredstva ministrstva za šolstvo
in šport v višini 242.464 evrov za
izgradnjo Osnovne šole Jelšane.
Ocenjena vrednost investicije v višini 2.079.243 evrov ostaja nespremenjena. Izgradnja se načrtuje v
obdobju od 2008 do 2010.
Povečujejo se prihodki iz naslova
obresti, državna intervencijska sredstva za ureditev elektroinstalacij v
OŠ Dragotina Ketteja, rekonstrukcijo kuhinj v OŠ Podgrad, OŠ Antona
Žnideršiča in OŠ Podgora v višini
129.600 evrov, državna sredstva za
izgradnjo dvigala v Knjižnici Makse
Samsa v višini 24.000 evrov in državna sredstva za rekonstrukcijo
ceste Bač–Zagorje v višini 150.000
evrov. Povečujejo se tudi sredstva
donacij, in sicer za donacijska sredstva Zavarovalnice Triglav za sanacijo
starega kamnoloma v višini 12.5000
evrov.

Odhodki se z rebalansom proračuna povečujejo za 0,9% oziroma
iz 21.253.005 evrov na 21.436.447
evrov. Odhodki se povečujejo predvsem zato, ker se je ob sprejemu
proračuna za leto 2008 ocenjevalo
nižji prenos sredstev iz prejšnjega
leta (plačilo obveznosti iz leta 2007),
kot je bilo dejansko potrebno za plačilo obveznosti v začetku letošnjega
leta.
Z rebalansom proračuna se načrtuje dodatna sredstva v višini
68.000 evrov za nakup nadvozja
za gasilski vozili PGD Ilirska Bistrica
in PGD Podgrad. Povečuje se sredstva za plačilo stroškov javne razsvetljave v višini 40.000 evrov in
načrtuje sredstva za gradnjo širokopasnovnega omrežja v krajih, kjer
ni ekonomskega interesa izvajalca.
Povečuje se sredstva za ureditev
sprejema fekalnih odplak v KČN
Ilirska Bistrica, za kanalizacijo Topolc, kanalizacijo in ČN Podgrad ter
sredstva za izgradnjo kanalizacije
in ČN Hrušica. Na novo se načrtuje
izvedba II. faze vodovoda Visoki Kras
v višini 1.072.226 evrov, s tem da se
v letošnjem letu načrtuje sredstva v
višini 39.600 evrov. Z rebalansom se
opušča zvedba projekta »Nove poti
v novi Evropi«, ker občina ni bila
uspešna na razpisu za sofinanciranje
omenjenega projekta. Zaradi spremembe realizacije se znižuje sredstva za ureditev industrijske cone v
Ilirski Bistrici v višini 90.000 evrov,
sofinanciranje skupnega regijskega
centra za odpadke v višini 50.000
evrov ter nakupa zemljišč v višini
50.000 evrov. III

Vizita 2008
V soboto, 31. maja, se bo v okviru
prireditev ob občinskem prazniku
na »Placu« odvijala prireditev Vizita z namenom ohranjati tradicionalni običaj, ki se je v občini Ilirska
Bistrica izvajal do leta 2003.
Dopoldanski program se bo začel ob
9.30 z nastopom pihalnih orkestrov
in pozdravnim nagovorom bistriškega župana Antona Šenkinca. Ob
10.30 sledi prihod in predstavitev
tradicionalno okrašenih vizitantskih
vozov. Vizitante bo pozdravil predstavnik ministrstva za obrambo,
prejeli pa bodo tudi priznanja in
priložnostne nagrade. Kulturni program bo popestril nastop folklorne
skupine Gradina in moškega pevskega zbora slovenske vojske iz Ilirske Bistrice. Ob 11.50 boste lahko
prisluhnili pogovoru z vizitanti leta
1958. Dopoldanski del programa se
bo zaključil ob 12. uri s koncertom
pihalnih orkestrov iz Ilirske Bistrice,
Viča, Matuljev in Kozine.

Popoldanski program se bo začel ob
14. uri in bo namenjen tako najmlajšim kot tudi odraslim. Predstavili se
bodo učenci folklorne skupine iz OŠ
Antona Žnideršiča, otroci pa se bodo
lahko udeležili otroških delavnic, ki
se bodo odvijale do 16. ure. Medtem se bo na vrtu nekdanje gostilne
Triglav (sedanje Tomex) ob 14. uri
pričel kulturni program na temo

Bistričani in Bistričanke v prvi polovici 20. stoletja (leto 1930).
Namen prireditve, ki jo organizira
Turistično društvo Ilirska Bistrica, je
poudarjanje identitete kraja, obogatitev celovite turistične ponudbe
bistriške občine ter oživitev starih
običajev in njihov prenos na otroke
ter mlade. III

Ljubitelji starih vojaških vozil smo se
kljub slabemu vremenu v velikem
številu udeležili 24. tradicionalnega
prvomajskega shoda »jeep 4×4«.
Srečanje je imelo tudi mednarodni
značaj, saj so se ga poleg lastnikov
vozil iz notranjsko–primorskih občin
udeležili tudi ljubitelji starih vojaških
vozil iz Italije. Približno 30 starih vojaških vozil in njihovih lastnikov, ki
so jih spremljali tudi drugi ljubitelji
teh zanimivih jeklenih konjičkov, se
je zbralo pred gostilno Urbančič v
Trnovem (po domače »pri Matetu«),
od koder smo se odpravili na vožnjo
proti Šilentaboru do Jurišč, od tod pa
pot nadaljevali na hrib Sv. Trojice. Prijetno družabno srečanje v organizaciji
Združenja šoferjev in avtomehanikov
(ZŠAM) Ilirska Bistrica ter Sekcije Veteran smo zaključili z ogledom vojaškega muzeja v Pivki. Zahvaljujemo se
sponzorjem: gostilni Urbančič, Perutninarstvu Pivka, Občini Ilirska Bistrica
in vsem ostalim. IIII
Marjan Hrvatin,
predsednik ZŠAM Ilirska Bistrica

Marjan Hrvatin in Bernard Oblak na zbirnem mestu pred gostilno Urbančič
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odmevi iz naših kr ajev

Shod ljubiteljev starih vojaških vozil
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Obnovljena cesta v Zarečico
Ob uradni otvoritvi in blagoslovu
novega mostička in obnovljene občinske ceste v Zarečico v začetku
maja sta KS Rečica in Olepševalno
društvo Zarečica pripravila krajšo
slovesnost, ki so jo s svojimi nastopi
popestrili pevska skupina Vasovalci,
folklorna plesna skupina Gradina
ter nastopi domačih otrok.
Zarečica je bogatejša za nov mostiček čez potok pod vasjo in obnovljeno dostopno cesto v dolžini 1320
metrov. Cesta do Zarečice, ki je bila
prvič asfaltirana leta 1980, je danes
širša in bolj varna, saj je po novem
široka 4,5 metra. »Po skoraj 27 letih
je bila utrujena in dotrajana cesta
potrebna temeljite prenove,« je v
pozdravnem nagovoru dejal Igor Batista, eden izmed najbolj zaslužnih
vaščanov za novo pridobitev. Cesta
je bila temeljito obnovljena, saj ima
urejen sistem odvodnjavanja in
je dvoslojno asfaltirana. Vrednost
celotne investicije je ocenjena na
400.000 evrov, od tega je bilo za
nov mostiček namenjenih 100.000

Obnovljeno cesto sta otvorila župan Anton Šenkinc in najmlajša domačinka

evrov, za cesto pa 300.000 evrov.
Župan Anton Šenkinc je čestital
vaščanom in pohvalil njihovo zavzetost in sodelovanje pri sami izvedbi
projekta, ker so dovolili posege v
svoja zemljišča. Kot je poudaril, ima
občina veliko težav ravno pri pridobivanju soglasij za prekop zemljišč,
kjer potekajo projekti za komunalno

ureditev določenega območja.
Občina Ilirska Bistrica je v lanskem
letu v obnovo cest vložila okrog milijon evrov, v proračunu za letošnje
leto pa je za ceste namenjenih 2,5
milijona evrov, od tega 500.000
evrov za zemljišča, projektno dokumentacijo in urejanje zemljiškoknjižnega stanja. III

okolje in prostor

“Sončni dvori” kmalu naprodaj
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V centru Ilirske Bistrice, na Prešernovi ulici, kjer je nekoč obratoval
stari kinomatograf, bo predvidoma
decembru letos zgrajen nov stanovanjski objekt »Sončni dvori«.
Objekt bo po načrtih investitorja
gradbenega podjetja Marc iz Ajdovščine obsegal 18 stanovanjskih
enot z dvema kletnima garažama,
v katerih bo 17 parkirnih mest. V
podjetju Marc so nam povedali, da
bodo s prodajo stanovanj začeli v
začetku junija, o ceni pa zaenkrat
še ne morejo govoriti.
Od osemnajstih stanovanj so štiri
stanovanja v velikosti med 48 in 68
kvadratnih metrov razporejena v
kletnih prostorih, po pet stanovanj,
velikih od 53 do 70 kvadratnih metrov, bo v pritličju in nadstropju ter
štiri v mansardi v velikosti od 28 do
76 kvadratnih metrov. Glavna vhoda
v stanovanjski objekt bosta iz Prešernove ulice na severni strani. Na južni
BISTRIŠKI ODMEVI JUNIJ 2008

strani pa je kot poseben arhitekturni
element predviden niz zaprtih lož,
ki so zamišljene kot zunanje funkcionalne površine. Objekt bo priključen
na plinsko omrežje, stanovanja bodo
za ogrevanje in sanitarno vodo uporabljala plinski bojler, vsa stanovanja
pa so opremljena s hladilnimi napravami. Poleg kletnih garaž je predvidenih tudi 16 zunanjih parkirnih
mest. Zunanja ureditev bo obsegala

še park z zelenico, drevesi in grmovnicami ter klopmi in smetnjaki.
Projekt za stanovanjski objekt, ki ga
je podprla tudi Občina Ilirska Bistrica,
je izdelal Leon Belušič (Atelje Villa).
Ker so »Sončni dvori« prva stanovanjska novogradnja v Ilirski Bistrici
po več kot desetih letih, je pričakovati, da bo zanimanje za stanovanja
veliko. III

občinska sredstva za razvoj
gospodarstva, kmetijstva in turizma
Za razvoj kmetijstva in podeželja Občine Ilirska Bistrica v letu 2008 načrtuje sredstva v višini 143.572 evrov.
Približno enaka sredstva se načrtuje
tudi za obdobje 2009–2011. Za vzdrževanje gozdnih cest pa je v letošnjem letu predvidenih 117.689 evrov.
Občina na področju kmetijstva sofinancira posodabljanje kmetijskih
gospodarstev in urejanje trajnih nasadov, urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč, zagotavljanje tehnične
podpore v kmetijstvu in gozdarstvu
ter sofinanciranje naložb za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah.
Na javni razpis za dodelitev sredstev državne pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v
Občini Ilirska Bistrica za leto 2008,
ki je bil objavljen v marcu, je v roku
prispelo kar 38 vlog. Skupna vrednost naložb iz prejetih vlog znaša
326.973 evrov, kar močno presega
višino razpisanih sredstev za ta namen - 63.400 evrov.
Poleg omenjenih razpisanih sredstev s področja kmetijstva pa Občina
Ilirska Bistrica v letu 2008 načrtuje tudi sofinanciranje Društva za
razvoj podeželja med Snežnikom
in Nanosom, in sicer v višini 71.470
evrov, sofinanciranje organizacije in
izvedbe prireditve Kmetijska tržnica

v višini 6.202 evra in plačilo obveznosti iz naslova subvencioniranja
obresti kreditojemalcem, ki jim je
bil kredit za kmetijsko dejavnost dodeljen v preteklih letih, v višini 2.500
evrov. Za delovanje turističnih društev je v letošnjem letu predvidenih
5.900 evrov. V maju je bil zaključen
javni razpis za sofinanciranje delovanja turističnih društev na območju
bistriške občine v letu 2008. V roku
je prijavo oddalo šest društev.

Spodbujanje malega
gospodarstva, obrti in turizma
V maju 2008 je bil zaključen tudi
razpis za dodelitev kreditov za spodbujanje malega gospodarstva, obrti
in turizma v Občini Ilirska Bistrica in
subvencioniranje obrestne mere.
Kredit je bil v celoti izkoriščen in dodeljen osmim samostojnim podjetnikom in štirim družbam z omejeno
odgovornostjo. Krediti so bili dodeljeni za nakup in izgradnjo poslovnih
oziroma proizvodnih stavb, nakup
opreme in ureditev turističnih sob.
Skupna vrednost naložb za dodeljene kredite, s katerimi se načrtuje tudi 30 novih zaposlitev, znaša
2.010.635 evrov.
Kredit v višini 417.290 evrov je dodeljevala Banka Koper. Občina Ilirska
Bistrica je kreditojemalcem subvencionirala obrestno mero v višini 2,50
odstotne točke na letni ravni, Zava-

rovalnica Triglav in Adriatic Slovenica pa obrestno mero v višini 1,50
odstotne točke na letni ravni. Maksimalni znesek kredita je bil lahko
največ 55 % vrednosti investicije oz.
upravičenih stroškov, vendar največ
v višini 41.792 evrov. Doba vračanja
posojila je 5 let.
Konec prvega polletja letošnjega
leta se načrtuje razpis novih sredstev oziroma kredita v najmanj
enaki višini, kot je bil razpisan konec
prejšnjega leta, in subvencioniranje
obresti. Vse zainteresirane podjetnike obveščamo tudi, da so še vedno
na razpolago sredstva Garancijske
sheme pri Regionalnem razvojnem
centru Koper v višini 19.700 evrov.
Za te kredite nudi center garancijo v
višini do 80 % vrednosti investicije,
Občina Ilirska Bistrica pa subvencionira obrestno mero v višini 2,50
odstotne točke na letni ravni.

Sredstva za nadomestitev
dela plače pripravnikov
in novo zaposlenih oseb
Občina Ilirska Bistrica tudi v letošnjem letu razpisuje sredstva za nadomestitev dela plače pripravnikov in
novo zaposlenih oseb na območju
Občine Ilirska Bistrica, in sicer v višini 18.000 evrov. Namen razpisa je
povečevanje možnosti zaposlovanja
ljudi na območju ilirskobistriške občine, ki še niso bili zaposleni. Nadomestitev dela plače se odobri za
dobo enega leta od zaposlitve osebe
oz. za čas opravljanja pripravništva.
Javni razpis je odprtega tipa, kar pomeni, da bo odprt do porabe sredstev oziroma največ do 10. 11. 2008,
ko je rok za tretje odpiranje prijav,
rok za drugo odpiranje prijav pa je
29. 8. 2008. Na prvo odpiranje prijav
(rok je bil 30. 4. 2008) so se prijavili
trije delodajalci za štiri novo zaposlene osebe. Komisija je odobrila sofinanciranje dela plače (I. bruto) za
dve novo zaposleni osebi s VII. stopnjo izobrazbe in za eno novo zaposleno osebo s IV. stopnjo izobrazbe.
III
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gospodarstvo, kmetijstvo in turi zem

Sredstva za razvoj
kmetijstva in podeželja
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projekt kmečka tržnica

gospodarstvo, kmetijstvo in turi zem

Konec lanskega leta ustanovljeno
Društvo za razvoj podeželja med
Snežnikom in Nanosom je resno
pričelo z delom. Poleg ustanovitvenih dejavnosti in prijave na razpis
Ministrstva RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za dodelitev
statusa delujoče lokalne akcijske
skupine v okviru programa Leader,
so se v društvu lotili tudi prvega
projekta ORGANIZIRAN NASTOP NA TRGU IN ZAGOTAVLJANJE
USTREZNE INFRASTRUKTURE ZA
TRŽENJE KMETIJSKIH PRIDELKOV IN
IZDELKOV, na kratko – vzpostavitve
Kmečke tržnice.
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Prvi korak je bila izdelava študije
izvedljivosti projekta, s katero so
v društvu želeli ugotoviti dejansko
stanje na tem področju in možnosti
za vzpostavitev tržnic po posameznih
občinah. Študija je sicer končana, v
društvu čakajo samo še stališča občin in njihove načrte, v kakšni smeri
bodo nadaljevali projekt. Študija je
namreč ugotovila, da je možno takoj pričeti z vzpostavljanjem kmečke
tržnice na premičnih stojnicah (kot
so na primer redni sejemski dnevi),
za postavitev tržnice v nadkritih ali
pokritih lokacijah pa je potrebno
urediti prostorske dokumente, opraviti dodatne ekonomske študije in
projekt zastaviti dolgoročno.
Tudi vzpostavitev kmečke tržnice na
premičnih stojnicah zahteva določene priprave, tako organizacijske kot
za prodajalce oziroma kmete, kar je
bilo ugotovljeno tudi na podlagi primerov dobrih praks – kmečke tržnice
v Idriji in tržnice kmetijskih pridelkov
in izdelkov v Škofji Loki. Pri tem gre
za enotno organizacijo tržnice, pogoje za sodelovanje, označevanje izdelkov in stojnic, oblačila, embalaža,
HACCAP, povezanost z dopolnilnimi
dejavnostmi, izobraževanje kmetov,
promocijo, spremljajoče prireditve,
sodelovanje s šolami, društvi… Organizacija skratka pomeni precej
dela, ki zahteva tudi svoj čas. Prav
zato v upravnem odboru društva
ugotavljajo, da so terminski roki iz
študije izvedljivosti, ki predvidevajo
začetek kmečke tržnice v septembru
2008, nerealni in jih bo potrebno
prilagoditi dejanskemu stanju. Na
to vpliva tudi daljša odzivnost občinBISTRIŠKI ODMEVI JUNIJ 2008

Člani Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom na delavnici o
projektu kmečka tržnica

skih uprav, ki se do tega trenutka še
niso vse opredelile do študije, prav
to pa tudi vpliva na začetek izvajanja
projekta.

potrebno graditi na prepoznavnosti
pridelkov in izdelkov ter pri tem
zasledovati možnost oblikovanja
skupne blagovne znamke.

Eden izmed namenov študije je bil
tudi preveriti interes prebivalcev
območja za sodelovanje na tržnici
(tako kupcev in prodajalcev). Skozi
študijo se je pokazalo, da prebivalci
podpirajo vzpostavitev kmečke tržnice na območju ter da so pripravljeni na njej tudi sodelovati. Izdelki,
ki bi jih kmetje ponujali na tržnici, so
krompir, sezonska zelenjava, sadje
(jabolka, slive), suho sadje, marmelada, različne pijače, sir in zelje.
Poudarjeno je bilo, da bi morala biti
ponudba pridelkov in izdelkov na
tržnici kakovostna, ekološka, da je

V teh dneh v Društvu za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom
čakajo na odločitev Ministrstva RS
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano glede dodelitve statusa lokalne akcijske skupine. V trenutku,
ko bo status dodeljen, bo znano tudi
kakšna državna sredstva lahko v društvu pričakujejo za svoje delovanje
in projekte, kar pa bo v veliki meri
krojilo nadaljnje korake tudi pri izvajanju projekta kmečke tržnice. III
Aleš Zidar
strokovni vodja društva

Moja dežela – lepa in gostoljubna
Konec aprila smo uspešno zaključili
akcijo v okviru projekta Moja dežela - lepa in gostoljubna, v kateri
smo vsakemu gospodinjstvu naše
občine podarili lonček z dvema bršljankama. Občina je akcijo, za katero je namenila 5.000 evrov, letos
izvedla prvič in glede na dober odziv občanov jo kaže v naslednjem
letu ponoviti. Cvetje, ki ga je letos
dobavilo Vrtnarstvo Urh iz Ilirske
Bistrice, so občani prejeli na sedežih
posameznih krajevnih skupnosti.
Občina Ilirska Bistrica se že 13. leto
uspešno vključuje v tekmovanje slovenskih krajev na področju turizma,
urejanja in varstva okolja v okviru
projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna. Nosilec projekta je Turistična zveza Slovenije, ki se je z njim
vključila v svetovni okoljevarstveni
projekt Clean up the World – Očistimo svet. Projekt, tekmovanje in izbira najbolj urejenih krajev prispeva

k kakovosti življenja ljudi, urejenosti
okolja, promociji turizma, kakovosti
turistične ponudbe ter razvoju turistične in ekološke zavesti prebivalstva. Naša občina je do sedaj dosegla
lepe rezultate tako na regijskem kot
tudi na državnem nivoju tekmovanja. Omeniti velja predvsem dve
državni priznanji – drugo in tretje
mesto za najbolj urejen hribovski
kraj, ki sta ju prejela oskrbnika gostišča Mašun gospa Erika Bolčina-Antončič in Mitja Bolčina, ter državno
priznanje – drugo mesto za najbolj
urejeno srednjo šolo, ki ga je prejela
bistriška Gimnazija.
Tudi v letošnjem letu bo občinska
komisija ocenila urejenost krajev,
vasi, stanovanjskih hiš in blokov z
njihovo okolico, vrtov, balkonov,
kmetij, ustanov, zavodov, športnih
objektov in drugega. Prvi krog ocenjevanja na nivoju občine bo izveden
v mesecu juniju, drugi krog pa v

avgustu oziroma v začetku septembra. Do konca junija pa bo komisija
izbrala tudi najbolj urejen kraj, osnovno in srednjo šolo ter otroški vrtec v ilirskobistriški občini za regijski
oziroma državni nivo tekmovanja.
Še je čas, da se v projekt vključite
tudi vi in s celoletnim urejanjem vaših domov prispevate k lepši urejenosti in kakovosti našega bivalnega
okolja, ki bo tako privlačno tudi za
turiste. III

Občina Ilirska Bistrica tudi v letošnjem letu, natančneje v juliju, predvideva razpis štipendij za šolsko leto
2008/09, ki bo objavljen v občinskem
glasilu in na spletni strani občine.
Kadrovske štipendije Občine Ilirska
Bistrica prejema 45 študentov in dijakov. V občinskem proračunu je letno
za štipendije zagotovljenih več kot
100.000 evrov. Povprečna višina štipendije za študente je 215 evrov, za
dijake pa 163 evrov. V letošnjem letu
pa je občina pristopila tudi k sofinanciranju regijske štipendijske sheme za
Južno Primorsko.

Osnovna cilja štipendijske sheme sta
podelitev štipendij za izobraževalne
programe, ki so skladni s potrebami
gospodarstva, in omejevanje »bega
možganov« iz regije. Prvi razpis
omenjenih štipendij bo predvidoma
v juniju oz. juliju 2008.
Projekt regijskih štipendijskih shem
je sofinanciran iz sredstev Evropske
unije (Evropskega socialnega sklada)
z namenom vzpostavitve trajnega

regionalnega sistema štipendiranja
mladih, zato se štipendije prioritetno
podeljujejo za razvojne potrebe in
perspektivne poklice v posamezni regiji.
Pri vzpostavitvi štipendijske sheme
Južna Primorska sodelujejo še občine
Divača, Hrpelje-Kozina, Izola, Komen,
Mestna občina Koper, Piran in Sežana.
Štipendijska shema je namenjena dijakom in študentom, ki se šolajo za
poklice, po katerih povprašujejo delodajalci s sedežem v navedenih občinah in pod pogojem, da se slednji
pri njih po končanem šolanju/študiju
zaposlijo. Štipendije se podeljujejo
za konkretna delovna mesta, in sicer
za celotno ali preostalo dobo šolanja
štipendista po izobraževalnem programu.
V aprilu in maju je Regionalni razvojni
center Koper na svoji spletni strani
objavil javni poziv k oddaji vlog za izbor delodajalcev v enotno regijsko
štipendijsko shemo Južna Primorska
za šolsko leto 2008/09, pogoje za so-

delovanje delodajalcev in predvideni
časovni potek izvajanja štipendijske
sheme.
Štipendija iz regijske štipendijske
sheme je sestavljena iz treh delov:
- del, ki ga zagotavljajo delodajalci, pri
katerih se bodo štipendisti zaposlili, v
višini 40 odstotkov;
- del, ki ga zagotavljajo občine za posameznega upravičenca v višini 10 odstotkov in
- del, ki ga iz Javnega sklada RS za razvoj
kadrov in štipendije zagotavlja štipenditor, v višini 50 odstotkov dodeljene
kadrovske štipendije, vendar največ v
višini 30 odstotkov minimalne plače.
Vse informacije so zainteresiranim na
voljo na spletni strani: http://www.
rrc-kp.si/rss, preko e-pošte: info@rrckp.si ali na sedežu Razvojnega centra
Koper, na Župančičevi 18 v Kopru, telefonska številka: 05 663 75 90. Dodatne
informacije dobite tudi na Razvojnem
Centru Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta
12, Ilirska Bistrica, telefonska številka:
05 71 01 385. III
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gospodarstvo, kmetijstvo in turi zem

Občinske in regijske štipendije
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Dosežki učencev na tekmovanjih
V maju so se po osnovnih šolah
zaključila tekmovanja iz logike,
matematike, fizike, slovenščine,
angleščine, zgodovine, biologije
in drugega. Tekmovanja, ki jih finančno podpira tudi Občina Ilirska
Bistrica, ne želijo vzbujati tekmovalnosti med učenci, ampak gradijo
njihovo samozavest in voljo do dela.
Predstavljamo odlične dosežke
učencev na posameznih šolah, ki so
na državnem nivoju tekmovanj dosegli najvišja priznanja.
Na OŠ Knežak so učenci zbrali šest
srebrnih priznanj, kar devet učencev pa je prejelo zlata priznanja na
tekmovanju s področja turizma.
Poseben uspeh je dosegel učenec
8. razreda Erik Keš, ki je prejel zlato

priznanje za angleško bralno značko
pod mentorstvom Mirke Valenčič.
Na OŠ Podgrad je blestela osmošolka Urška Mikolj, ki je prejela kar
štiri srebrna priznanja od osmih doseženih na šoli in tri zlata, in sicer iz
tekmovanj v matematiki (mentorica
Ljubica Mezgec), biologiji in znanju
o sladkorni bolezni (oboje mentorica Veronika Gobec).
Na OŠ Podgora Kuteževo je najboljši
uspeh dosegla učenka 9. razreda Tadeja Logar, ki je osvojila tri srebrna
priznanja od skupno štirih osvojenih
na šoli in dve zlati priznanji, in sicer
iz slovenskega jezika (mentorica
Zorka Žigman) in za angleško bralno
značko.
Učenci OŠ Dragotina Ketteja Ilirska
Bistrica so osvojili devet srebrnih

priznanj, zlata priznanja pa sta prejela Erik Hrvatin, učenec 9. razreda,
in osmošolka Sandra Palcich. Prvi iz
logike in matematike (mentorica Tea
Gustinčič), druga prav tako iz matematike (mentorica Tadeja Možina).
Na OŠ Antona Žnideršiča je srebrna
priznanja prejelo šest učencev (Monika Derenčin, Blaž Blokar, Patrik
Ceglar, Tina Vičič, Tadej Hrvatin in
Tjaša Dolgan), posebno priznanje
na državnem Eko kvizu pa je osvojila
Maša Iskra.
Glede na manjše število otrok na
OŠ Pregarje letos niso dosegli višjih
priznanj, na OŠ Jelšane pa je srebrno priznanje iz matematike prejel
Denis Fidel pod mentorstvom Petre
Valenčič. III

zaključen vpis v vrtce

šolstvo in šport

Zaključil se je vpis v vrtce na območju ilirskobistriške občine, ki je
potekal od 14. do 25. aprila 2008.
V tem času je bilo vpisanih skupno
142 otrok, od tega 12 otrok, ki s
1. septembrom 2008 ne izpolnjujejo pogoja starosti oz. so vpisani
v vrtec v kasnejših terminih. Zaradi
prevelikega števila vpisanih otrok
glede na število prostih mest v vrtcih je župan na predlog zavodov
imenoval komisijo za sprejem otrok
v vrtce pri VVE OŠ Antona Žnideršiča, VVE OŠ Knežak in pri VVE OŠ
Jelšane. Župan je v sodelovanje z
vsemi zavodi v občini omilil število
odklonjenih otrok zaradi prostorske
stiske z odprtjem novega oddelka
2. starostnega obdobja v vrtcu OŠ
Antona Žnideršiča in dodatnega oddelka v OŠ Podgora Kuteževo.
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V VVE pri OŠ Antona Žnideršiča je
bilo vpisanih skupno 95 otrok. Od
tega je 52 otrok prvega starostnega
obdobja, med katerimi je vpisanih 5
otrok, ki s 1. septembrom 2008 ne
izpolnjujejo pogoja starosti, prostih
mest pa je le 28. Prostih mest za otroke drugega starostnega obdobja
je 28, vpisanih pa je 43 otrok. V
vrtcu pri OŠ Antona Žnideršiča bodo
tako od 1. septembra 2008 odprti 4
oddelki prvega in 7 oddelkov druga
BISTRIŠKI ODMEVI JUNIJ 2008

starostnega obdobja. Z odprtjem
dodatnega oddelka drugega starostnega obdobja so sprejeti vsi otroci,
vpisani v te oddelke. Komisija za
sprejem otrok v vrtce je na podlagi
kriterijev za sprejem zavrnila 24 otrok prvega starostnega obdobja in
jih razvrstila po številu doseženih
točk na prednostno listo.
V VVE pri OŠ Jelšane je v skladu s 14
na novo vpisanimi otroci oblikovan
en oddelek. O vrsti oddelka in številu odklonjenih otrok bo odločala
komisija za sprejem otrok v vrtce.
V VVE pri OŠ Knežak je bilo vpisanih 14 otrok, prostih mest pa je 7.
Glede na število otrok, vključenih v
vrtec, bo oblikovan en kombiniran
oddelek, ki ima s povečanim fleksibilnim normativom možnost sprejema 19 otrok. Pred zasedanjem
komisije za sprejem otrok v vrtec sta
bila izpisana 2 otroka, ker sta bila
predhodno sprejeta vrtec pri OŠ A.
Žnideršič (dvojni vpis), kar pomeni,
da se je število odklonjenih otrok
zmanjšalo na 5.
V VVE pri OŠ Podgora Kuteževo je
11 na novo vpisanih otrok, od tega
en otrok, ki s 1. septembrom 2008
ne izpolnjuje pogoja glede starosti.

V skladu z naknadnim številom vpisanih otrok se bosta formirala dva
oddelka, vrsta oddelka pa bo določena glede na starost in število vpisanih otrok. V preteklem šolskem
letu je bil oblikovan en kombiniran
oddelek
.
V VVE pri OŠ Podgrad je bilo vpisanih 8 otrok prvega starostnega
razreda, od katerih 4 ne izpolnjujejo
pogoja glede starosti. V oddelke drugega starostnega obdobja pa je bilo
vpisanih 7 otrok, od katerih sta dva
vpisana za kasnejše obdobje. Zaradi
dvojnega vpisa nekaterih otrok, ki
so bili sprejeti v vrtec pri OŠ Antona
Žnideršiča, so naknadno izpadli 3
otroci prvega starostnega obdobja
in en otrok drugega starostnega obdobja. Glede na to bosta oblikovana
dva oddelka, in sicer en heterogeni
prvega starostnega obdobja in en
heterogeni drugega starostnega obdobja.
V VVE pri OŠ Pregarje je bil na novo
vpisan en otrok, vseh vključenih
otrok v vrtec pa je 14. Glede na potrebe bo oblikovan en kombiniran
oddelek z normativom 17 otrok.
Kljub prostim mestom vrtec zaradi
prostorske stiske ne bo dodatno
sprejemal otrok. III

Tjaša Rutar - zmagovalka DOS-a
Naša domačinka, 23-letna Tjaša
Rutar iz Dobropolj, je dosegla izjemen uspeh, ko je prišla na cilj
kot prva med tremi ženskami, ki
so nastopile na 2. ultramaratonski kolesarski dirki okoli Slovenije
DOS Extreme 2008, in kot 14. v
absolutni konkurenci. Dirka se je
pričela v četrtek, 8. maja, ko se je
s starta v Postojni pognalo 49 tekmovalcev, in zaključila v nedeljo,
11. maja. Tjaša, ki je na tej dirki
nastopila letos prvič, je 1182 kilometrov dolgo progo prekolesarila
v 57 urah in 33 minutah. Na cilj je
prišla dobrih 17 ur za zmagovalcem dirke Juretom Robičem. Tjaši
smo zastavili nekaj vprašanj.
Kako to, da si se odločila za tako
velik podvig? Ali se s kolesarstvom
ukvarjaš že dolgo?

Kakšne priprave so bile potrebne za
udeležbo na taki dirki?
Čez zimo sem zgolj poskušala ohraniti čim več kondicije iz prejšnje sezone. Hodila sem na bližnji Kozlek,

Izjemen dosežek domačinke Tjaše Rutar na kolesarski dirki po Sloveniji

včasih tudi večkrat dnevno, konec
januarja pa so se začele priprave
na kolesu. S pomočjo vodje ekipe
na DOS-u, bivšim gorskim tekmovalcem Matejem Zalarjem, sem
postopoma povečevala količino
in intenzivnost treningov, tako da
sem sredi aprila brez težav prevozila dobrih 300 km. To je bil tudi
moj najdaljši trening pred DOS-om.
Med treningi sem opazovala samo
sebe, odzivanje na napor, vremenske razmere, hrano in podobno.
Vsekakor pa so priprave vključevale
tudi izbiro spremljevalne ekipe,
iskanje spremljevalnih vozil, sponzorjev, prebiranje literature o podobnih podvigih, redno servisiranje
kolesa …

Kaj ta zmaga pomeni zate in kakšni
so tvoji načrti za naprej?
Z zmago nisem presenetila le drugih,
ampak je tudi sama nisem pričakovala. Vsekakor zmaga deluje motivacijsko. Prepričana sem, da me je
okrepila tudi osebnostno in da bom
zaradi te izkušnje lažje reševala tudi
druge ovire, ki se bodo pojavile na
poti. O športnih načrtih moram še
dobro premisliti. Mika me še kakšna
podobna preizkušnja, vendar priprave zahtevajo preveč časa in denarja. Vsekakor pa to ni šport, od
katerega bi se dalo živeti, zato bom
zdaj, po DOS-u, verjetno nadaljevala
s treningi, kot sem jih imela v prejšnjih sezonah in se posvetila še čemu
drugemu. III

sredstva za šport v letu 2008
Za športne programe je v proračunu
Občine Ilirska Bistrica za leto 2008
namenjenih 134.015 evrov.
Občina Ilirska Bistrica na področju
športa sofinancira: športno vzgojo
otrok, mladine in študentov, vrhunski in kakovostni šport, športno

rekreacijo, šport invalidov, športne
prireditve in izobraževanja strokovnih kadrov v športu, investicijsko
vzdrževanje športnih objektov in nakup športne opreme.
Na javni razpis za sofinanciranje
programov športa v letu 2008, ki je

bil objavljen v februarju, se je prijavilo 35 društev in ostalih subjektov,
ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Na
podlagi ovrednotenja prejetih vlog
bodo s posameznimi izbranimi izvajalci sklenjene pogodbe o sofinanciranju izvedbe športnih programov
za letošnje leto. III
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Nekoč sem v neki reviji prebrala intervju z Juretom Robičem. Takrat še
nisem veliko vedela o kolesarstvu,
vendar me je pritegnil njegov pogum in vztrajnost. Ko sem tudi sama
začela tekmovati, sem ugotovila, da
mi veliko bolj ustrezajo dolge vzdržljivostne preizkušnje kot kratke dirke,
kjer gre ponavadi bolj za taktiko in
srečo. DOS se mi je zdel idealna priložnost, da preizkusim, kako močna
sta moje telo in psiha. Kolesarim že
kakšnih 10 let, pred tremi leti pa
sem gorsko kolo zamenjala za cestno
‚specialko‘ in začela tekmovati v slovenskem pokalu.
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Brkinski maraton 2008
Kolesarski maraton Brkini, ki ga že
petič zapored organizira Športno društvo BAS Šport, bo letos potekal v nedeljo, 1. junija. Turistično-rekreativna
prireditev ponuja pet tras po Brkinih
tako za cestna kot gorska kolesa in
tekmo Vzpon za Brkinski pokal. Letošnja novost je nov prireditveni prostor
– parkirišče podjetja TIB Transport,
kjer bo start in cilj prireditve. Tu bo
postavljen prireditveni šotor, v katerem se bodo v petek in soboto, 30.
in 31. maja, odvijale spremljevalne
prireditve, tudi v okviru praznovanja
občinskega praznika.
Kot je na novinarski konferenci povedal Aleš Zidar, predsednik ŠD BAS
Šport, brkinski maraton, ki se ga
vsako leto udeleži 300 do 400 ljudi,
ni zgolj rekreativna prireditev, ampak si ves čas prizadevajo tudi za turistično promocijo Brkinov.
Nedeljsko dogajanje bo zato poleg
kolesarjenja obiskovalcem nudilo
tudi turistične oglede nekaterih
bistriških znamenitosti, kot sta Novakov mlin in grad Prem, pa tudi
ogled Škocjanskih jam. Na samem
prireditvenem prostoru pa bodo
obiskovalci v okviru kmečke tržnice
lahko poizkušali domače proizvode
in se zabavali s pristno brkinsko
glasbo ter folklorno skupino ŠKD
Tatre. Predstavile se bodo tudi turistične kmetije in sadjarji v okviru
Brkinske sadne ceste. III

KULTUR A

Razstava Foto kluba Sušec
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V četrtek, 22. maja, so člani Foto
kluba Sušec v Knežaku v Štirni odprli
fotografsko razstavo »Snežnik 2006«,
ki bo na ogled do konca junija.
Fotografije so nastale na fotografskem
Ex-temporu »Snežnik 2006«, ki se
je odvijal na območju občine Ilirska Bistrica v organizaciji Foto kluba
Sušec.
Otvoritev sta s svojim nastopom
popestrila člana Literarnega društva
Ilirska Bistrica Martina Zorza in Joško
Stegu, na ogled pa je bila tudi celotna videoprojekcija vseh sprejetih in
nagrajenih fotografij.
V začetku julija pa člani Foto kluba
Sušec načrtujejo otvoritev nove razstave. III
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Članica Literarnega društva Martina Zorza na otvoritvi razstave v Štirni

obnovljen grad Prem z muzejsko zbirko
S 1. majem je svoja vrata odprl obnovljeni grad Prem z novo pridobitvijo - muzejsko zbirko, v kateri so
predstavljeni zgodovina in razvoj
premskega gradu, izkopanine s
Prema in prazgodovinska gradišča
na Bistriškem.
Obnova premskega gradu in ureditev muzejske zbirke, ki je prva na
Bistriškem, je potekala v okviru projekta Prekrižane meje, v katerem so
sodelovale občine Pivka, Klana in
Ilirska Bistrica. Vrednost celotnega
projekta je ocenjena na 400.000
evrov, od tega je 250.000 evrov sofinancirala Evropska unija v okviru
programa Interreg III/a, ostanek pa
sta prispevali občini Ilirska Bistrica in
Pivka. »Namen projekta je spodbuditi razvoj turizma skozi predstavitev
kulturne dediščine posameznega
območja. Razviti želimo skupne turistične produkte in izlete, urediti informacijske centre in pridobiti nekaj
nove turistične infrastrukture, kot je
obnova premskega gradu, obnova
objekta Komande v Pivki in ureditev utrdbe Gradina in rimskega zidu
v Klani,« je povedal Boštjan Primc,
vodja projekta za bistriško občino.
Na premskem gradu so bili obnovljeni streha, balkon in grajska kapelica, v kateri so bile restavrirane
tudi poslikave. V notranjosti gradu
je skozi celoten grad obnovljeno

Nova muzejska zbirka na obnovljenem premskem gradu

stopnišče in tri prostori v drugem
nadstropju, kjer je urejena muzejska
zbirka. V pritličju je obiskovalcem
gradu na voljo informacijska pisarna,
v prvem nadstropju pa je že prej obnovljena dvorana opremljena z 90
novimi stoli in računalniško opremo
za multivizijo. V letošnjem letu bo
potekala še obnova viteške dvorane
in kamnitih portalov, občina pa v prihodnjih letih načrtuje tudi zunanjo
ureditev gradu, v okviru katere naj
bi obnovili grajsko obzidje in uredili
parkirišče.

Najpomembnejša pridobitev pa je
gotovo muzejska zbirka, ki je posvečena predstavitvi zgodovinskega
razvoja gradu Prem in ostalih okoliških gradov ter prazgodovinskim gradiščem na Bistriškem. Na ogled so
štiri makete gradu Prem iz 12., 14.,
15. in 16. stoletja, maketa gradišča
sv. Katarine nad Novokračinami in
maketa grajske ječe. V treh vitrinah
pa so predstavljene lončene posode
in druge izkopanine, ki so bile v 70-ih
in 80-ih letih izkopane na Premu. Muzejska zbirka se bo še dopolnjevala s
predmeti, ki so bili s Prema odtujeni
in so trenutno v drugih muzejih. Za
to bo skrbel Ivan Simčič, zgodovinar
kustos, ki ga je Občina Ilirska Bistrica
zaposlila v okviru Pokrajinskega muzeja Koper.

Boštjan Primc ob predstavitvi projekta Prekrižane meje

Na premskem gradu se je 12. aprila
zgodila tudi prva poroka po obnovi.
Poročila sta se Darja Bajraktarević in
Demetrij Petrica, oba iz Ljubljane. Po
poroki nista mogla skriti navdušenja
nad gradom, okolico in prijaznostjo
domačinov. III
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Grad Prem je za ogled odprt od 1.
maja do 5. oktobra, in sicer ob sobotah, nedeljah in praznikih med 12. in
19. uro. Med tednom in v zimskem
času je ogled mogoč po predhodni
najavi. Za informacije se obrnite na
TIC Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta
12, ali pokličite na telefonsko številko 05 71 01 384.
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Primorska poje 2008
Izpela se je 39. revija Primorska
poje, ki je ena najvidnejših manifestacij slovenskih ljubiteljskih
kulturnih prireditev in edinstvena
v mednarodnem prostoru. V letošnjem letu se je na revijo prijavilo
rekordno število pevskih zborov,
in sicer kar dvesto, med katerimi
je bilo največ mešanih zasedb.
Od tega jih na Primorskem deluje
139, 54 zborov prihaja z italijanske
strani meje, štiri s Hrvaške in tri s
Koroške. Zbori, ki so se predstavili
na letošnji reviji - ta je bila posvečena 500-letnici rojstva Primoža
Trubarja - v skupnem seštevku
zaokrožajo več kot 4000 ubranih
glasov.
Na letošnji Primorski poje, ki se je
odvijala med 27. februarjem in 27.
aprilom, se je zvrstilo 31 revij, od
tega 20 na Primorskem, 10 v zamejstvu in letos prvič tudi na Hrvaškem
v Zagrebu. Na vsaki reviji je nastopilo od šest do sedem zborov.
Pri nas smo gostili dve reviji, in sicer
v Knežaku in v Kuteževem. Letošnje
revije so se udeležili naslednji zbori
in pevske skupine z Bistriškega: Pevska skupina Vasovalec, Pevska skupina kmečkih žena, Mešani pevskih
zbor Tabor Kalc 1869, Moški pevski
zbor Dragotin Kette, Ženski pevski
zbor Prem, Mešani pevski zbor Ahec,
Moški pevski zbor Fantje spod Karlovice, Ženska pevska skupina Kalina,

Moški pevski zbor Dragotin Kette

Komorni dekliški pevski zbor Vox Ilirica, Mešani pevski zbor DU Avgust
Šuligoj, Kulturno društvo Bistriške
škuorke in Cerkveni mešani pevski
zbor Zvon. Moški pevski zbor Dragotin Kette se je udeležil kar vseh 39-ih
dosedanjih revij pevskih zborov Primorska poje.

organizira Zveza pevskih zborov Primorske (ZPZP) skupaj z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti (JSKD)
in organizacijami v zamejstvu: Zvezo
slovenskih kulturnih društev v Italiji,
Zvezo cerkvenih pevskih zborov Trst
in Zvezo slovenske katoliške prosvete Gorica. III

Prireditev, ki omogoča druženje
pevcev, izmenjavo notnega gradiva
in vpogled v kakovost zborovskega
petja na Primorskem, že 39. leto

Dimitrij Grlj
Prireditev Primorska poje je
sofinancirala občina Ilirska Bistrica.

Sredstva za kulturo v letu 2008

kultur a

Za kulturne dejavnosti je v proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto
2008 načrtovanih 93.810 evrov.
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Na podlagi Pravilnika za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne
dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica, ki
ga je občinski svet sprejel januarja,
občina sofinancira dejavnost kulturnih društev, gostovanja kulturnih
programov v občini in izven nje,
nabavo opreme in rekvizitov, posamezne programe v javnem interesu,
izvedbo programa ob državnih praznikih ter izdajo knjig in publikacij. Na
javni razpis za sofinanciranje omen-
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jenih programov v letu 2008, ki je bil
objavljen v februarju, se je v skladu s
pogoji razpisa prijavilo 40 društev in
samostojnih kulturnih ustvarjalcev.
Na podlagi ovrednotenja prspelih
prijav se s posameznimi izbranimi
izvajalci sklenejo pogodbe o sofinanciranju programov ljubiteljske
kulturne dejavnosti v letu 2008.

nanciranje obnove in vzdrževanja
spomenikov v občini Ilirska Bistrica
v letu 2008.

Obnova spomenikov
v letu 2008

V proračunu Občine Ilirska Bistrica
je za ta namen v letu 2008 zagotovljenih 25.830 evrov. III

Konec maja se je iztekel rok za oddajo prijav na javni razpis za sofi-

Na razpis so se lahko prijavili lastniki ali upravljavci spomenikov,
spominskih obeležij ter drugih
objektov s področja kulturne dediščine, lociranih na območju ilirskobistriške občine.

Cepljenje proti HPV

Zaposleni v šolskem dispanzerju so
v sodelovanju z Društvom za boj
proti okužbam s HPV in raku materničnega vratu, Kala, za dekleta in
starše organizirali informativno predavanje, na katerem so jim skušali

podati čim bolj popolne informacije
in razbliniti še zadnje dvome glede
varnosti cepiva in velikem preventivnem pomenu tega cepljenja. Do
postavljenega roka je za ponujeno
brezplačno cepljenje dalo izjave in
soglasje 32 deklet iz omenjene populacije. S prvim odmerkom cepljenja bodo v šolskem dispanzerju
začeli maja, naslednji dve cepljenji
pa sledita po dveh oz. šestih mesecih po prvem odmerku.
S cepljenjem proti HPV in z upoštevanjem vseh ostalih preventivnih
dejavnosti (redni obiski ginekologa,
testiranje PAP …) se je obolevnost
za rakom na materničnem vratu po
svetu bistveno zmanjšala. V 52 državah sveta je bilo uporabljenih že
8 milijonov doz cepiva in pojavnost

prispevek za novorojence

stranskih učinkov je zanemarljiva. O
tem pričajo številne raziskave.
Priporočeno je cepljenje pri ženskah
starih med 16 in 24 let oz. pred prvimi spolnimi stiki. Cepljenje nudi
najmanj 5-letno zaščito, ne zdravi pa
že prisotnih bolezenskih sprememb.
Večina evropskih držav bo z rednim
cepljenjem začela v letošnjem letu.
V Zdravstvenem domu Ilirska Bistrica
je na razpolago veliko gradiva o smiselnosti takšne preventivne zaščite,
večino informacij pa lahko poiščete
tudi na spletni strani društva Kala,
www.kala.si ali na brezplačnem telefonu 080 18 16. III
Vojko Mihelj

Za kakovostno
življenje starejših
Upokojene strokovnjakinje Slovenske filantropije, Združenja za promocijo prostovoljstva in Zveze društev
upokojencev Slovenije so pred desetimi leti začele razvijati projekt
medsebojne pomoči starejšim, da
bi ti lahko ostali čim dlje v domači
oskrbi. V okviru projekta »Starejši
za višjo kakovost življenja doma« bi
radi poiskali vse prebivalce Slovenije,
starejše od 69 let, ki potrebujejo dodatno pomoč, zato da bi lahko čim
dlje ostali v svojem okolju. III

Sredstva za humanitarne
programe
Tudi mala Tara je bila obdarovana

Staršem novorojencev, rojenih v
letu 2008, ki so vložili zahtevek, Občina Ilirska Bistrica v letošnjem letu
izplačuje enkratno denarno pomoč
v višini 260 evrov.

občine Ilirska Bistrica. Če starša ne
živita skupaj, uveljavlja prispevek
tisti, pri katerem otrok živi. Rok za
vložitev vloge je najkasneje štiri mesece po rojstvu otroka.

Do prispevka je na podlagi sklepa o
enkratnem denarnem prispevku za
novorojence upravičen eden od staršev novorojenca, če sta oba z otrokom državljana Republike Slovenije
in imata stalno bivališče na območju

Občina Ilirska Bistrica obdaruje novorojence od leta 2003 dalje. V tem
obdobju do konca leta 2007 je bilo
obdarjenih že 577 otrok, v letošnjem letu pa 30 otrok. III

Za izvajanje humanitarnih programov je v proračunu Občine Ilirska
Bistrica za leto 2008 zagotovljenih
14.200 evrov.
Na javni razpis za sofinanciranje humanitarnih programov v letu 2008, ki
je bil objavljen v aprilu, se je prijavilo
13 dobrodelnih in drugih neprofitnih
organizacij ter društev, ki na območju
ilirskobistriške občine oziroma za
njene občane izvajajo programe, ki
so namenjeni reševanju socialnih
stisk in težav občanov, ter programe
skupin za samopomoč. III.
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SO CI ALNO V ARSTVO IN zdravje

Rak na materničnem vratu je edina
vrsta raka, ki jo je mogoče preprečiti z zaščito proti okužbi s humanim
papiloma virusom (HPV). Ker država
kljub pozitivnim strokovnim mnenjem še ni uvrstila tega cepljenja v
program obveznega cepljenja, se
je Občina Ilirska Bistrica odločila,
da iz občinskega proračuna v letu
2008 krije stroške cepljenja za prvo
skupino 44 deklet, osnovnošolk 9.
razredov devetletk. Za obveščanje
in izvedbo cepljenja je bil pooblaščen domač zdravstveni dom.
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Kšib-ov pomladni festival
V Klubu študentov Ilirska Bistrica smo
letos drugič zapored organizirali Kšibov pomladni festival, ki je trajal od
26. do 30. aprila, s katerim smo želeli
popestriti prvomajske počitnice.
Zabavali smo se ob učenju mešanja
koktejlov in se preizkusili v izdelovanju mozaikov, lovilcev sanj in risanju na steklo. V parku so čez dan
potekale športne igre, željni učenja
žongliranja pa so se lahko naučili
trikov z žogicami. Predzadnji dan
pomladnega festivala ste zvečer v
Klubu Danilo lahko prisluhnili zanimivemu potopisnemu predavanju o
Venezueli, zadnji dan pa smo se odpravili na kresovanje na Drago.
V sklopu Kšib-ovega pomladnega
festivala je potekal tudi Kšibov fotografski natečaj. V klub smo prejeli
kar nekaj zanimivih fotografij, izmed
katerih smo izbrali tri najboljše. Prva

nagrada je romala na Bač k Stojanu
Spetiču, drugo mesto je zasedla Sabina Pugelj, tretje pa Andrej Bergoč.
V klubu že nestrpno pričakujemo naslednje leto in z njim že tretji Kšibov
pomladni festival. Seveda pa tudi po-

naši ml adi in najml ajši
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Otroci so razvijali svojo ustvarjalnost na delavnicah, kjer so izdelovali
pisma, punčke iz cunj, letala iz papirja
in drugo, se polepšali v frizerski delavnici in razgibali s plesom, zabaval pa
jih je čarodej na hoduljah. Spoznali so
tudi bistriške gasilce in prisluhnili pevskemu zboru Čebelice iz bistriškega
vrtca, zaplesali pa sta jim tudi otroški
plesni skupini iz Knežaka. Otroke so
razveseljevali bogat srečelov in slikanice, ki so jim jih lahko kupili starši.
Prireditev, ki jo povprečno obišče
250 do 300 otrok, je namenjena
vsem predšolskim otrokom, tudi
tistim, ki vrtca ne obiskujejo, ga pa
tako spoznavajo in se družijo s svojimi vrstniki. Izvedbo prireditve so
omogočili starši s svojimi prispevki,
podjetja z donacijami in Občina Ilirska Bistrica. III
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KŠIB

Zmagovalna fotografija Trubarjevo leto avtorja Stojana Spetiča

prireditev Sonce se smeje
Čeprav tokrat sonce otrokom ni bilo
naklonjeno, so se v kar velikem številu ob spremstvu svojih staršev udeležili prireditve za najmlajše Sonce se
smeje, ki so jo v soboto, 24. maja, že
sedmič zapored pripravili v vrtčevski
enoti OŠ Antona Žnideršiča.

leti ne bomo počivali, tako da boste
kmalu obveščeni o novem projektu.
Za več aktualnih informacij si oglejte
našo internetno stran na naslovu
www.ksib.si. III

Vodoravno: 1. list papirja z obvestilom, 7. del površine predmeta glede na njegovo celoto, 14. najpomembnejša sestavina celičnega jedra, 16. republika v jugovzhodni
Evropi, 18. avtomat, 19. španski igralec (Francisco), 21. tropski, sočni aromatični sad, 22. grška gora samostanov, 23. mesto v Apuliji v Otrantskem prelivu, 25. ljudstvo
v južni Afriki, 26. valjasta posoda za vino, 27. nelagoden občutek, 28. žlahtni plin, 31. avtomobilska oznaka Kranja, 32. italijansko žensko ime Pavla, 34. ciprsko osvobodilno gibanje, 36. gib z roko, 39. kemični znak za element aluminij, 40. visokofrekvenčni del sprejemnika za uglaševanje in nastavljanje TV sprejemnika, 42. pobeg, 43.
kristal določene snovi s kristalno obliko snovi, iz katere je nastala, 45. čebelja tvorba v panju, 46. vinski mojster, 48. Ozirisova sestra in žena, 49. moška spolna žleza,
50. predirljiv vzklik, 51. produkt gozdov, 53. ime armenskega režiserja Bek - Nazarova, 54. sladkovodna riba, 55. nagib telesa, 56. človek z velikimi očmi, 57. tipalka pri
žuželkah, 59. vrsta razcvetja, 60. pokrajina na jugu Švedske, 61. ime pesnice Muser, 62. izdelovalec kravat, 65. kraj pri Ljubljani, 66. nekdanji švedski namiznoteniški igralec (Hans, 1942-1977), 67. središče Moldavije, 68. preplah, 70. začetnici atleta Lorgerja, 71. kraj pri Celju, 73. barva kart, 75. ime avstralskega plavalca, imenovanega
tudi Torpedo, 77. reka na filipinskem otoku Luzon, 80. združenje za opravljanje ali organiziranje kake dejavnosti, 82. kosovski skladatelj (Akil), 83. dialektični materializem (okrajšani), 86. pripomoček za jahanje konjev, 87. idol, 88. rotacijski papir, 90. žila odvodnica, 92. pripovedovalec, 93. vulkanska gora v Toskani, Italija (1734 m).
Navpično: 1. celična prasnov, 2. slovenski kipar (Peter, !894-1952), 3. biblijski prerok, ovčji pastir iz Judeje, 4. dolina pod Triglavom, 5. najmočnejša karta, 6. velika
slaščica, 7. na eni strani omejena premica, 8. enaki črki, 9. pesem hvalnica, 10. desni pritok Visle na Poljskem, 11. dodatek testu pri peki kruha, 12. ime finskega književnika Leina, 13. pritok Kame, dolg 1367 km, 14. apnenska pokrajina, 15. sadna mezga, 16. pionir filmskega snemanja na Balkanu (Milton, 1880-1964), 17. pokrajina
ob Rdečem morju v Saudski Arabiji, 20. kemični simbol za element barij, 23. druga največja alžirska luka, 24. začetnici arhitekta Gasparija, 27. lepotna vzpenjalka, 29.
hrvaško mesto v Gorskem kotarju, 30. pomanjkanje apetita, 33. oksid, 35. finsko jezero, 37. del teniške igre, 38. tekstilna delavka, 39. glavno mesto Zahodne Samoe,
41. mestece vzhodno od Milana, 44. ime ameriškega črnskega glasbenika Hamptona, 46. krastača, 47. oživljanje z umetnim dihanjem, 49. slovenski književnik (Janez),
50. ključnica, 52. zimska padavina, 54. nekdanji profesionalni boksar, evropski prvak (Marijan), 55. žitno socvetje, 56. rumeno rjava barva, 58. močvirska rastlina,
60. odvečno maščobno tkivo, 62. oklepni srednjeveški konjenik, 63. nemški nacistični admiral (Erich), 64. reka v Črni gori, 66. ironično ali pesniško ime za Veliko
Britanijo, 69. vulkanska kamnina, liparit, 70. zvezda v ozvezdju laboda, 72. okrajšava za oziroma, 74. glavni trg v starogrških mestih, 76. frnikola, 78. obrok, 79. rimski
bog ljubezni, 81. začetnici slikarja in grafika Debenjaka, 82. reka na skrajnem severovzhodu Rusije, 84. avstrijska tiskovna agencija, 85. kradljivec, 87. italijanski tekač
(Stefano), 89. italijanska reka Pad, 91. kemični simbol za element tulij.

Na označenih mestih dobite rešitev križanke.
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Križanko pripravlja Dimitrij Grlj
Rešitev nagradne križanke pošljite na naslov: Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, s pripisom »Bistriški odmevi
– nagradna križanka«.
Med prispelimi pravilnimi rešitvami bomo izžrebali nagrajenca, ki bo prejel knjigo Brkinske dobrote.
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NAGRADNA KRIŽANKA
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napovednik

prireditve v juniju 2008
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KAJ

KJE

VIZITA
Koncert ob 25. obletnici zbora
Zvon

KDO

INFO

»Na placu« Ilirska Bistrica 31.maj ob 9.30 uri

TD Ilirska Bistrica

Vojka Lenarčič, 05/ 711 00 90

Cerkev sv. Jurija,
Ilirska Bistrica

31. maj ob 19.00

CMPZ Zvon

Andrej Rolih, 031/682-220

Kolesarski maraton Brkini s spreml- Parkirišče TIP Transport,
jevalnim programom
Ilirska Bistrica

1. junij ob 10.00

Bass šport

Aleš Zidar, 031/688-621

Občinska revija pevskih zborov in
skupin (1. koncert)

1. junij ob 18.00

JSKD in KŠD Koseze

JSKD, 05/ 711 00 90,
igor.stemberger@jskd.si

Lutkovna predstava za otroke Krtek Knjižnica
Zlatko ali kakec, ki je padel z neba, Makse Samsa
Lutkovno gledališče FRU FRU
Ilirska Bistrica

3. junij ob 10.00

Knjižnica Makse Samsa JSKD, 05/ 711 00 90,
Ilirska in JSKD Ilirska
igor.stemberger@jskd.si
Bistrica

Osrednja proslava ob občinskem
prazniku

4. junij ob 19.00

Občina Ilirska Bistrica

05/7141-361

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

KDAJ

Potopisno gorniško predavanje Kir- Knjižnica Makse Samsa
gizistan 2007, Pik Lenina -7134m, Ilirska Bistrica
Darko Urbančič

5. junij ob 19.00

10. kneški tek

Gozdna pristava Mašun

7. junij ob 13.00 za šolsko
mladino, ob 16.00 za člane

Društvo Piškotek
Knežak

Bilc Stojan, 031/380-399
Mihelj Vojko, 041/565-471

KŠIB-ov pohod na Snežnik

Sviščaki

7. junij ob 8.00

Klub študentov Ilirska
Bistrica

041/579-170

Spust za čisto reko 2008

Gostilna Lovec, Ilirska
Bistrica

7. junij ob 10.00

Rafting klub Mrzla
uoda

MKNŽ koncert – Gatuzo (Hrvaška), Mladinski klub Nade
Gunyuss (Ilirska Bistrica)
Žagar, Ilirska Bistrica

7. junij ob 22.00

MKNŽ

Občinska revija pevskih zborov in
skupin (2. koncert)

8. junij ob 18.00

JSKD in KD Hrušica
– Hrušiški fanti

JSKD, 05/ 711 00 90,
igor.stemberger@jskd.si

Kulturni utrip v Kočaniji – zaključek OŠ Podgora Kuteževo
projekta

13. junij ob 18.00

OŠ Podgora

os.podgora@guest.arnes.si

Koncert ob 10. obletnici delovanja Grad Prem
ŽePZ Prem

15. junij ob 17.00

KD ŽePZ Prem

JSKD, 05/ 711 00 90,
igor.stemberger@jskd.si

KRESOVANJE

Gračja griža nad Hrušico

21. junij ob 21.00

KDHrušica

Mahne Franc, 040/866-141

Meddruštveno športno srečanje v
balinanju

Park Nade Žagar, Ilirska
Bistrica

22. junij ob 8.00 – 18.00

Društvo invalidov
Ilirska Bistrica

Žibert Jožica
05/71 41 095 (društvo)
05/71 42 147 (doma)

Knežak v pesmi

OŠ Toneta Tomšiča Knežak 22. junij

Društvo Piškotek,
Vojko Mihelj
MePZ Tabor Kalc 1869 041/565 471

Praznovanje dneva državnosti s
sv. msšo

Ahec

25. junij ob 18.00

Društvo Ahec Jasen

Majda Frlež, 041-718-209

Premska srečanja

Grad Prem

29. junij ob 14.00

JSKD Ilirska Bistrica

JSKD, 05/ 71 10 090

Občinska revija ljudskih pevskih
skupin (3. koncert)

Grad Prem

29. junij ob 19.00

JSKD Ilirska Bistrica

JSKD, 05/71 10 090

URE PRAVLJIC

Knjižnica Makse Samsa
Ilirska Bistrica

vsak torek: 9-10 in 10-11
Knjižnica Makse Samsa 05/ 714 41 88
ure, vsak četrtek: 10-11 ure Ilirska Bistrica

Ogled Gradu Prem in muzejske
zbirke ter spominske sobe
Dragotina Ketteja

Prem

Sobote, nedelje in prazniki
od 12.00 do 19.00 ure

TIC Ilirska Bistrica

05/ 710 13 84

Ogled Hodnikovega mlina
Ilirska Bistrica

Ilirska Bistrica

ogled po dogovoru

Turistično društvo
Ilirska Bistrica

Vojka Lenarčič, 05/7145 280
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Vaški dom Hrušica

