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Zadnjo soboto v maju se je na Placu odvijala prireditev Vizita na Bistriškem, ki
je ena od razpoznavnih dejavnosti naše
občine, saj se je ohranila samo še v Ilirski Bistrici. Letos so bili na viziti fantje
letnika rojtva 1990, ki so se na tradicio-

nalno okrašenih vozovih in džipih pripeljali iz Trnovega, Topolca in Novokračin.
Posebnost letošnje Vizite pa je bil voz, ki
so ga okrasile članice Turističnega društva
Ilirska Bistrica, ki v letu 2008 slavi 110 let
svojega obstoja.

uvodnik
Spoštovani!
Julijska številka Bistriških odmevov prinaša številne aktualne informacije in utrinke iz minulega
meseca, ki ga je zaznamovalo
pestro dogajanje na političnem,
kulturnem, športnem področju
in drugod. Za nami je posvetovalni referendum o pokrajinah,
na katerem se je večina bistriških volivcev opredelila za Južnoprimorsko pokrajino.
Sicer pa se je junij začel slovesno
s praznovanjem občinskega
praznika in podelitvijo občinskih
priznanj ter podpisom pogodbe
o prenosu Doma na Vidmu v občinsko last. Dogajanje v juniju
so popestrile številne kulturne,
športne in turistične prireditve,
dobili pa smo tudi tretjega dobitnika najvišjega gasilskega priznanja v Sloveniji. Hkrati se je
zaključilo šolsko leto, v katerem
sta šolanje zaključili prva generacija bistriških maturantov in
prva generacija učencev, ki so se
šolali po celotnem devetletnem
programu.
Druga številka glasila prinaša
novost – Uradne objave Občine
Ilirska Bistrica, ki bodo izhajale
skupaj z glasilom. Z izdajanjem uradnih objav, ki jih prejme vsako gospodinjstvo, bomo
prispevali k večji obveščenosti
vseh nas in tudi k boljšemu odzivu na posamezne razpise, saj
marsikdo ne sledi objavam v
Uradnem listu.
V časopisu boste zasledili nekaj
namigov za prijetno preživljanje
prostega časa – izkoristite zaslužene poletne počitniške dni.

UVO DNIK

Katja Kirn,
odgovorna urednica
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Dom na Vidmu V OBČINSKI LASTI
Državna sekretarka na ministrstvu
za kulturo Jelka Pirkovič in župan
Občine Ilirska Bistrica Anton Šenkinc sta 4. junija, na dan, ko bistriška
občina obeležuje svoj praznik, podpisala pogodbo o neodplačnem
prenosu Doma na Vidmu v last Občine Ilirska Bistrica.
Neodplačen prenos je bil mogoč na
podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ki pravi, da
lahko država kulturno infrastrukturo
prenaša brezplačno v last občin, če
se v pretežni meri ohranja kulturna
funkcija. Objekt v izmeri 2555 kvadratnih metrov vključno z dvoriščem
v izmeri 3463 kvadratnih metrov
bo tako v skladu s pogodbo trajno
namenjen izvajanju kulturnih dejavnosti, s čimer bo zagotovljen dostop do kulturnih dobrin skladno z
Nacionalnim programom za kulturo
in potrebami lokalne skupnosti.
»S podpisom te pogodbe smo zapečatili zgodbo, ki se vleče že 14 let,«
je ob podpisu dejal župan Anton
Šenkinc. Tudi državna sekretarka
Jelka Pirkovič je izrazila veselje, da
se je zgodba končno zaključila, in
dejala, da bo občina, ko bo izdelala
natančno vizijo, lahko kandidirala
za državna sredstva za ureditev objekta.
Osrednji bistriški kulturni hram bo
po besedah župana gotovo še nekaj let ostal v enakem stanju, dokler občina ne pripravi analize in

Državna sekretarka na ministrstvu za kulturo Jelka Pirkovič in župan Anton
Šenkinc ob podpisu pogodbe o prenosu Doma na Vidmu v občinsko last

izdela projektov za obnovo oziroma
se v skladu s pogodbo odloči za
izgradnjo novega kulturnega doma.

Bistrici, že močno načel zob časa,
pa je, po besedah župana, to pomembna pridobitev za občino.

Bivši Dom JLA je po osamosvojitvi
Slovenije prešel v last ministrstva za
obrambo, od leta 1998 pa je bil v
upravljanju ministrstva za kulturo.
Čeprav je objekt v vseh teh letih, ko
so potekali razni postopki in dogovarjanja v zvezi s prenosom Doma
na Vidmu na lokalno skupnost ter
reševanje problematike prostorskih
potreb državnih organov v Ilirski

Kot je poudarila Pirkovičeva, je to
pomembna pridobitev tudi zato,
ker občini kot lastnici objekta ne
bo več treba pridobivati dovoljenja
od ministrstva za kulturo za vsako
prireditev, kot je bilo to potrebno
do sedaj, kar pomeni tudi boljši in
enakopravnejši razvoj kulturnih dejavnosti v občini. III

V nedeljo, 22. junija, smo se na
posvetovalnem referendumu na
območju Občine Ilirska Bistrica odločali o ustanovitvi Južnopromorske
oziroma Obalno-kraške pokrajine.
Večina volivcev (62,6 %) je bila
za to, da se omenjena pokrajina
ustanovi. Glede imena pokrajine
pa se je večina (nekaj manj kot 69
%) opredelila za Južnoprimorsko
pokrajino. Izid referenduma je bil
pričakovan, saj so se občani že na
lanskem lokalnem posvetovalnem
referendumu opredelili za umesti-

tev ilirskobistriške občine v Primorsko pokrajino.

glasovalo 1.182 (62,64 %) volivcev,
proti pa 705 (37,36 %) volivcev.

Po podatkih Občinske volilne komisije se je na območju Občine Ilirska Bistrica referenduma udeležilo
2.010 volilvcev od skupno 13.114
registriranih volivcev, kar pomeni
15,33 odstotno udeležbo.

Za to, da se pokrajina, ki bo obsegala
omenjene občine, imenuje Obalnokraška pokrajina, je glasovalo 717
(38,40 %) volivcev, proti je bilo 1.150
(61,60 %) volivcev.

Za ustanovitev pokrajine, ki bo obsegala občine Divača, Hrpelje-Kozina,
Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Koper,
Piran, Pivka, Postojna in Sežana, je

Za to, da se pokrajina, ki bo obsegala
omenjene občine, imenuje Južnoprimorska pokrajina, pa je glasovalo
1.298 (68,93 %), medtem ko je bilo
proti 585 (31,07 %) volivcev. III
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AKTUALN O

Posvetovalni referendum o pokrajinah
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Franc Slavec – Hacetov nagrajenec
Dolgoletni član PGD Ilirska Bistrica
in gasilski veteran Franc Slavec je
na nedavnem kongresu Gasilske
zveze Slovenije v Krškem prejel priznanje Matevža Haceta, ki je najvišje priznanje gasilske organizacije
za izjemne življenjske zasluge na
področju razvoja in napredka požarnega varstva v Sloveniji.
Franc Slavec, ki se je rodil leta 1935,
je v gasilske vrste vstopil že leta
1949 in od takrat aktivno sodeloval
v bistriškem gasilskem društvu. Obenem se je v gasilstvu tudi izobraževal
–postal je gasilski podčastnik, opravil izpit za poklicnega gasilca in pozneje še izpit za gasilskega tehnika.
Leta 1962 je bil izvoljen za poveljnika
Občinske gasilske zveze (OGZ) Ilirska
Bistrica. To funkcijo je opravljal do
leta 1980, ko je postal poklicni poveljnik zveze vse do upokojitve leta
1992. Sodeloval je tudi pri izobraževanju članov zveze in bil eden od
pobudnikov gradnje gasilskih domov
v Knežaku, Podgradu, Vrbovem in Koritnicah.
Njegov nedvomno največji prispevek
v sklopu širšega delovanja zunaj ob-

činskih meja pa predstavlja opravljanje funkcije področnega poveljnika
gasilske zveze Notranjske regije v letih 1982–1986. Odlično je sodeloval
tudi z obmejnimi gasilskimi enotami
iz Opatije in z Reke. Aktiven pa je bil
tudi v industrijskem gasilstvu, kjer je
opravljal funkcijo poveljnika industrijskega gasilskega društva (IGD) Lesonit. Bil je tudi član Občinskega štaba
civilne zaščite, kjer je bil zadolžen za
požarno varnost, opremo in izobraževanje enot civilne zaščite. Za svoje

požrtvovalno delo na področju gasilstva je prejel številna občinska, regijska in državna priznanja, krona vseh
pa je priznanje Matevža Haceta.
Priznanje Matevža Haceta kot najvišje
gasilsko priznanje sta pred Slavcem
prejela samo še dva gasilska veterana
iz bistriške občine, Bistričan Adolf
Muha in Peter Tomšič, član PGD Knežak. Tomšič je Hacetovo priznanje
prejel lani, Muha pa leta 2001. III

temeljni kamen Ob dnevu državnosti

AKTUALNO

Društvo Ahec in KS Jasen sta v počastitev dneva državnosti v sredo, 25.
junija, pripravila že sedmi pohod na
Ahec, hrib nad vasjo, kjer so včasih
Jasenci in prebivalci sosednjih vasi v
času večjih suš pripravljali procesijo
ter z molitvijo prosili boga za dež.
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Na razvalinah nekdanje cerkve, kjer je
bila najprej daritev svete maše, se je
zbralo več kot 200 ljudi. V kulturnem
programu sta poleg slavnostnega govornika župana Antona Šenkinca in
recitatorjev nastopil MePZ Ahec in Jasenski pevci, ki ju vodi Saša Boštjančič. Prireditev, katere soorganizator je
tudi Občina Il. Bistrica, se je nadaljevala v vasi, kjer sta župan Anton Šenkinc in predsednik KS Jasen Stanko
Samsa položila temeljni kamen za
vaški dom. Obema gre posebna zahvala: županu, da je znal prisluhniti
želji in potrebi vseh ljubiteljev kulture, Samsi pa, da je uresničil sen in
BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2008

željo vaščanov. Vaški dom naj bi zrasel
ob vaški cerkvi, kjer so se desetletja
zbirale generacije, rojevale nove ljubezni, sklicevali sestanki … In prav letos slavimo 200-letnico nove cerkve.
Vsi se še vedno radi zbiramo na tem
svetem kraju in upamo, da bo tudi

nov vaški dom zaživel v tem duhu.
Da se je prireditev spremenila v veselico, so poskrbeli vaški muzikanti
Kergelci izpod Ahca ter mlada harmonikarja Jan Šemaj in Gršče. III
Majda Ferlež

Osrednja prireditev
ob občinskem prazniku
Osrednja prireditev ob občinskem
prazniku 4. junija je bila letos še
posebej slovesna, saj je prvič potekala v kulturnem domu, ki je prav
na ta dan s podpisom pogodbe med
ministrstvom za kulturo in ilirskobistriško občino tudi uradno prešel
v občinsko last.
Tako je praznovanje spomina na
tragični dan leta 1942, ki so ga zaznamovala pogorišča številnih hiš
na območju Brkinov in reške doline,
izgnanstvo prebivalcev in poboj več
kot 30 mož in fantov, ki so se pod
italijansko okupacijo pogumno borili za svobodo, tudi potrditev, da se
vztrajnost in prizadevanje za boljšo
prihodnost vseh obrestujeta.

Delegacija Občine Ilirska Bistrica, ki so
jo sestavljali Jože Vičič, predstavnik
borcev, Ivan Barba, predstavnik
občinske uprave, in Igor Štemberger,
predstavnik občinskega sveta, je
položila venec pred spomenik padlim
na Kilovčah.

Dobitniki občinskih priznanj za leto 2008 so: OŠ Podgora Kuteževo, Ljubo Nadoh
in bistriška enota Vartveno delovnega centra Koper

poudaril. Tako se bo v naslednjih
letih nadaljevalo kar nekaj projektov, med katerimi bodo v ospredju
investicije v šolstvo, saj se občina
v zadnjih letih srečuje s povečanim
vpisom števila otrok v vrtce, kar je
med drugim tudi posledica razveseljujočega dejstva, da se izboljšuje
demografska slika občine. Po podatkih župana je število rojstev v
primerjavi z letom 2002 naraslo za
skoraj 50 odstotkov.

menike, pri čemer je izpostavila
nedavno obnovo in oživitev premskega gradu, ki jo je občina izpeljala
brez pomoči sredstev ministrstva za
kulturo.

Tudi rdeča nit kulturnega programa
na prireditvi je bila mladost. Tako
smo lahko prisluhnili sekstetu trobil in godalnemu orkestru Glasbene
šole Ilirska Bistrica ter otroškemu
pevskemu zboru OŠ Antona Žnideršiča, zaplesale pa so nam plesalke
baletnega oddelka bistriške glasbene šole in plesna skupina Pume.

Spominsko plaketo Občine Ilirska
Bistrica je prejela OŠ Podgora Kuteževo, ki jo vodi ravnateljica Mirjam
Vrh, in sicer za 30. obletnico svojega
delovanja v sedanji stavbi in 100-letnico začetka pouka v Kuteževem.
Srebrno plaketo Občine Ilirska
Bistrica je za gospodarske dosežke
na področju podjetništva prejel
Ljubo Nadoh z Dolnjega Zemona,
ustanovitelj podjetja Pet pak, d. o. o.
Zlato plaketo pa je prejel Varstveno
delovni center Koper, enota Ilirska
Bistrica, ki jo vodi Sonja Munih, in
sicer za strokovno delo na področju
vodenja, varstva in zaposlovanja odraslih oseb s posebnimi potrebami.
III

Kot gostja je na prireditvi občinstvo
nagovorila tudi državna sekretarka
na ministrstvu za kulturo Jelka Pirkovič, ki je izrazila veselje ob podpisu pogodbe za brezplačen prenos
Doma na Vidmu v občinsko last in
pohvalila občino, ki po njenih besedah dobro skrbi za kulturne spo-

Ob koncu prireditve sta župan Anton Šenkinc in predsednik Komisije
za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja Dušan Grbec podelila
priznanja Občine Ilirska Bistrica za
leto 2008.
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AKTUALNO

Župan Anton Šenkinc je v svojem
nagovoru dejal, da je ponosen in
vesel, ker je občini uspelo po večletnem delu in prizadevanjih zaključiti
nekatere pomembne projekte, med
katerimi je tudi pridobitevrenos
Doma na Vidmu. »Razvoj občine
ne temelji na enoletnih projektih,
ampak na dolgoročni strategiji,« je
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Vizita na Bistriškem 2008
Kulturno-turistična prireditev Vizita
na Bistriškem je postala ena od razpoznavnih dejavnosti naše občine,
saj se je po ukinitvi obveznega služenja vojaškega roka ohranila samo
še v Ilirski Bistrici. Tako so se tudi
letos 31. maja na Placu predstavili tradicionalno okrašeni vozovi s
konjsko vprego iz Trnovega in s Topolca ter naborniki iz Novokračin,
ki so se pripeljali kar na okrašenih
džipih. Posebnost letošnje Vizite pa
je bil voz, ki so ga okrasile članice
Turističnega društva Ilirska Bistrica,
ki prav v letu 2008 slavi 110 let svojega obstoja.
Obiskovalce prireditve je najprej
nagovorila predsednica bistriškega
turističnega društva Heda Vidmar,
nato pa sta vizitante (letos so bili to
fantje letnika rojstva 1990) pozdravila še bistriški župan Anton Šenkinc
in Miloš Bizjak, direktor Uprave za
obrambo Postojna. Vsak voz je po
tradiciji prejel pršut, dar ministrstva
za obrambo, in pa spominek na vizito 2008, ki so ga vizitantom izročile
članice turističnega društva.

AKTUALN O

V bogatem kulturnem programu
so nastopili: Pihalni orkester Ljubljana - Vič in Pihalni orkester Ilirska
Bistrica pod taktirko dirigenta Josipa
Grgasoviča, folklorna skupina Gradina, Moški pevski zbor Dragotin
Kette pod vodstvom Mirka Slosarja,
igralska skupina Štiri babe na kvadrat in otroška folklorna skupina iz
OŠ Antona Žnideršiča. Obiskovalci

6
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Turistično društvo Ilirska Bistrica je za 110. obletnico svojega delovanja prejelo
simbolični darili

prireditve so si lahko ogledali tudi
predstavitev moderne oborožitve
in vojaške opreme, ki jo je pripravila
Slovenska vojska, članice turističnega društva pa so prikazale postopek izdelave papirnatih rož.

Tradicija praznovanja vizite
Tradicija praznovanja vizite sega v
daljno leto 1755, ko so v času cesarice Marije Terezije prvič izvedli novačenje slovenskih fantov v cesarsko
vojsko. Kogar so potrdili za vojaka, je
služil cesarju do smrti, zato vizita ni
bila vesel dogodek. Na začetku 19.

stoletja, v obdobju Ilirskih provinc,
so nabornikom znižali vojaško obveznost na sedem let, ob koncu istega stoletja pa na tri leta. Pred prvo
svetovno vojno je bilo povsod na
Kranjskem močno razširjeno naborniško praznovanje, po prvi svetovni
vojni, ko je bila Primorska priključena k Italiji, pa se je ohranilo samo
v naših krajih. Praznovanje vizite je
zamrlo med drugo svetovno vojno in
nekoliko še po osvoboditvi, vendar
se je vizita kmalu spet obudila.
Našim fantom ni bilo več potrebno
služiti v tuji vojski, služili so v svoji,
takrat še skupni domovini. Zaradi
povojnih razmer so bila praznovanja
vizitantov skromnejša. Okraševanje
voz se je ohranilo med naborniki
iz bolj oddaljenih vasi naše občine.
Tradicionalni običaj se je v ilirskobistriški občini izvajal do leta 2003,
ko je bilo ukinjeno služenje vojaške obveznosti. Da smo vizito na
Bistriškem kot avtohtono praznovanje uspeli ohraniti vse do danes,
gre posebna zahvala Občini Ilirska
Bistrica, ki to prireditev tudi izdatno
financira, in pa Turističnemu društvu
Ilirska Bistrica, ki že vrsto let ohranja
to tradicijo in jo kot etnološko, kulturno in turistično prireditev predstavi vsako leto ob praznovanju
občinskega praznika. III

5. kolesarski maraton Brkini
Na sončno, za kolesarjenje idealno prvo junijsko nedeljo, so organizatorji iz ŠD BAS Šport uspešno
izpeljali peti kolesarski maraton
Brkini. Letošnja izvedba maratona
je bila po številu udeležencev največja doslej, saj je na petih trasah
kolesarilo skupno 365 kolesarjev.
Letošnji zmagovalec Vzpona za brkinski pokal je Danijel Vinčec iz Kopra
s časom 27,25, ki je bil za 24 stotink
slabši od lanskega dosežka Jerneja
Grilja. Drugi je bil Gorazd Šajn iz KK
Postojna s časom 28,52, tretji pa Bojan Vogrinčič s časom 29,12. V tekmovanju z gorskimi kolesi je zmagal
Aleš Grošelj s časom 29,29 pred Tomažem Kobalom (29,33) in Tilnom
Hočevarjem (30,01).

Najboljši v posameznih kategorijah
so prejeli tudi medalje, ki jih je podelil podžupan Vladimir Čeligoj. Med
udeleženci je bilo tudi 15 jubilantov,
ki so sodelovali na vseh dosedanjih
izvedbah in so za svojo zvestobo dobili nagrado - darilni paket Kmetije
Sanabor.
Udeleženci so prirediteljem namenili kar precej pohval, čeprav je bilo
slišati tudi nekaj pripomb na račun

Nepremagljiva med ženskami je bila ponovno domačinka Tjaša Rutar

merjenja časa za Vzpon za brkinski
pokal. Organizatorji so pojasnili, da je
dejansko prišlo do nekaj napak pri prijavi udeležencev in do velike napake
na cilju v Rjavčah, kjer je merilcem
»ušla« določena skupina kolesarjev.
Na žalost je šlo za boljše tekmovalce,
ki so dosegli čas okoli 30,00, tako da
je prišlo do napak tudi pri razvrstitvi
najboljših. Kljub naknadnemu popravku rezultatov je bila storjena
škoda, zato se organizator vsem sodelujočim iskreno opravičuje. Čeprav
je Kolesarski maraton Brkini, kot pojasnjujejo organizatorji, zastavljen
predvsem kot turistično-rekreativna
prireditev, so ga nekateri udeleženci
vzeli precej resno.

Letošnja novost brkinskega maratona je bil nov prireditveni prostor
– parkirišče podjetja TIB Transport,
kjer so se odvijale tudi spremljevalne prireditve. Nastopili so člani
ŠKD Brkini iz Tater, postavljenih je
bilo nekaj stojnic s kmetijskimi proizvodi in degustacijami. V soboto, na
predvečer maratona, se je s skupino
Coctails zabavalo preko 1000 obiskovalcev, zato lahko rečemo, da je
kolesarski vikend v Ilirski Bistrici nedvomno uspel.
Na spletni strani društva www.bassport-klub.si si lahko ogledate fotogalerijo prireditve, ki so jo pripravili
člani Foto kluba Sušec (Stojan Spetič
in Katja Ceglar), ter uradne rezultate
tekmovanja za brkinski pokal. III
Organizator kolesarskega maratona Brkini – ŠD BAS Šport
se zahvaljuje vsem tistim, ki so
kakorkoli pripomogli k uspešni
izvedbi prireditve, predvsem
pa članom društva in tistim, ki
so sodelovali neposredno. Prav
tako se zahvaljuje vsem pokroviteljem, ki so objavljeni na spletni
strani društva.
Hvala – brez vas ne bi bilo maratona ...
Predsednik ŠD BAS Šport
Aleš Zidar
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Med ženskami je bila ponovno najboljša Tjaša Rutar, ki je s časom 31,34
premagala resno konkurentko s Hrvaške Vieno Balen (32,58). Tretja je
bila Katja Rutar s časom 42,37. Med
gorskimi kolesarkami je zmagala Marija Kalčič pred Tanjo Poropat.
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Na podlagi 9. člena Pravilnika o štipendiranju (Ur. objave glasila Snežnik, št. 3/2000, dopolnitve in spremembe Ur. objave časopisa Snežnik, št. 1/2007), Občina Ilirska Bistrica po sklepu župana

razpisuje

KADROVSKE ŠTIPENDIJE OBČINE
ILIRSKA BISTRICA
za študijsko oz. šolsko leto 2008/2009

1. Občina Ilirska Bistrica razpisuje kadrovske štipendije za študijsko/šolsko leto 2008/2009 za
naslednje programe in smeri izobraževanja:
doktor medicine – 1 štipendija,
doktor dentalne medicine – 1 štipendija,
univ. dipl. pravnik – 1 štipendija,
3 štipendije s področja: prof. slovenskega jezika, prof. angleškega jezika, prof. italijanskega jezika, prof.
zgodovine (ali dvopredmetni program s kombinacijo navedenega),
1 štipendijo za program prof. matematike in fizike,
2 štipendiji, za katere kandidirajo študenti, vpisani v univerzitetne programe pedagoške smeri s področja:
prof. klarineta, prof. trobente, prof. tolkal, prof. kitare,
dipl. gradbeni inž. (univerzitetni ali visokošolski program oz. bolonjska 1. stopnja) – 1 štipendija,
dipl. inž. vodarstva in komunalnega inženirstva (univerzitetni program, bolonjska 1. stopnja) – 1 štipendija,
dipl. inž. strojništva (univerzitetni ali visokošolski program oz. bolonjska 1. stopnja) – 1 štipendija,
gradbeni tehnik – 1 štipendija,
strojni tehnik – 1 štipendija,
maturant tehnične gimnazije – 1 štipendija.
2. Na razpis se lahko prijavijo kandidati – dijaki in študenti, ki imajo status študenta (redni študij), so slovenski državljani, imajo stalno prebivališče v Občini Ilirska Bistrica in ki imajo povprečno oceno učnega
uspeha najmanj 6,7 oziroma najmanj dober učni uspeh v zadnjem šolskem letu.
3. Kandidati naj k prijavi na razpis priložijo:
- izpolnjeno vlogo za pridobitev štipendije na obrazcu DZS, obr. 1,51,
- fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
- fotokopijo potrdila o stalnem prebivališču,
- potrdilo o vpisu v šolskem oziroma študijskem letu 2008/2009,
- dokazilo o učnem uspehu prejšnjega šolskega oziroma študijskega leta,
- dokaz o materialnem stanju družine – odločbo o odmeri dohodnine za leto 2007 in
- potrdilo o višini katastrskega dohodka za leto 2007,
- kratek življenjepis.
4. Rok za oddajo prijav je: za dijake do 1. septembra 2008, za študente do 30. septembra 2008.
Prijave, prispele po razpisnem roku, ne bodo upoštevane pri obravnavi za podelitev štipendije.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni od odločitve komisije.
5. Prijave z zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica, s pripisom »Razpis kadrovskih štipendij za študijsko leto 2008/2009«.
Dodatna pojasnila glede razpisa štipendij lahko dobite na tel.: 05 71 41 361.
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OBČINA ILIRSKA BISTRICA

ŠTIPENDIJSKI SKLAD UNIVERZE NA PRIMORSKEM
Občina Ilirska Bistrica se je včlanila
v štipendijski sklad Univerze na Primorskem (UP), v katerega bo vlagala
namenska sredstva za podelitev največ treh štipendij v študijskem letu
BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2008

za študente UP, za katere v občini obstaja posebna kadrovska potreba.
Štipendijski sklad UP je namenjen
nagrajevanju in spodbujanju naj-

boljših študentov UP, ponudbi teh
študentov delodajalcem še v času
študija in zagotavljanju možnosti za
njihovo zaposlitev takoj, ko zaključijo s študijem. III

Jeseni prve regijske štipendije
Regionalni razvojni center (RRC) Koper, nosilna organizacija Regionalne
razvojne agencije Južna Primorska,
je konec maja zaključil javni poziv
delodajalcem na območju južne
Primorske za vključitev v regijsko
štipendijsko shemo za šolsko leto
2008/2009. Namenjen je vsem
delodajalcem, ki so pripravljeni
štipendirati in zaposliti dijake ali
študente po zaključenem šolanju
v svojem podjetju. Delodajalci morajo imeti sedež v eni od južnoprimorskih občin.
Jeseni bo tudi na južnem Primorskem zaživela regijska štipendijska
shema, ki v nekaterih slovenskih
regijah že deluje. Podjetjem naj bi
omogočila pridobiti želene kadre,
hkrati pa naj bi preprečila odhajanje
izobraženih mladih ljudi iz regije. Štipendije bodo namenjene predvsem
mladim, ki se šolajo za deficitarne
poklice in poklice, po katerih obstajajo razvojne potrebe. Raziskava, ki
jo je RRC Koper opravil med podjetji

v regiji konec leta 2007, je pokazala,
da je največje povpraševanje po poklicih na področjih gradbeništva in
strojništva. Tudi podatki zavoda za
zaposlovanje potrjujejo naraščanje
povpraševanja po kadrih s tehnično
izobrazbo.
V mesecu maju objavljeni javni poziv
je namenjen vsem delodajalcem s sedežem v eni od osmih občin v regiji:
Piranu, Izoli, Mestni občini Koper, Hrpelju–Kozini, Sežani, Divači, Komnu
ali Ilirski Bistrici. Delodajalci so se s
prijavo na poziv zavezali, da bodo
sofinancirali izobraževanje enega
ali več dijakov ali študentov želene
smeri ves čas šolanja. Po zaključku
izobraževanja morajo štipenditorja
zaposliti na ustreznem delovnem
mestu za nedoločen čas oz. najmanj
za čas prejemanja štipendije.
Komisija za štipendiranje je med
prispelimi vlogami že izbrala delodajalce, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev v štipendijsko shemo. Njihov

seznam bo objavljen v javnem razpisu štipendij iz regijske štipendijske
sheme, ki bo objavljen predvidoma v
mesecu juliju. Nanj se bodo lahko prijavili dijaki in študenti na dodiplomskem ali podiplomskem programu v
Sloveniji ali tujini. Izbrani štipendisti
bodo štipendije začeli prejemati v
novem šolskem letu. Polovica sredstev za štipendije bo iz Evropskega
socialnega sklada. Zagotovil jih bo
RRC Koper prek Javnega sklada RS
za razvoj kadrov in štipendije. Delodajalci bodo sofinancirali 40 odstotkov štipendije, 10 odstotkov pa bo
prispevala posamezna občina.
V RRC Koper, ki bo shemo izvajal, se
nadejajo, da bo štipendijska shema
pripomogla k zmanjšanju strukturne
brezposelnosti v regiji, saj sedanja
izobrazbena struktura študentov
ne ustreza potrebam gospodarstva.
Z vzpostavitvijo sheme bo zaživel
eden od prednostih projektov Regionalnega razvojnega programa za
obdobje 2007–2013. III

Na 16. redni seji občinskega sveta
(OS), ki je potekala 19. in 23. junija,
so občinski svetniki obravnavali problematiko poslovanja Komunalnega
podjetja (KP) Il. B. in sprejel naslednja
slepa; sklep, s katerim KP daje soglasje
za povišanje cen komunalnih storitev s
1.8.2008, in sklep, da KP odpiše amortizacijo v breme obveznosti za leto
2007 v višini 546.149 evrov.V nadaljevanju se je OS odločil, da razprave
o pokrajinah, ki je bila uvrščena na 3.
točko dnevnega reda, ne opravi.
Po vprašanjih in pobudah je OS obravnaval in sprejel Odlok o območju
predkupne pravice Občine Ilirska
Bistrica, ki razveljavlja in nadomešča
sedanji Odlok, ker je to nujno zaradi velikih sprememb v parcelnih
številkah, sprememb lastništva in
razvojnih načrtov občine. V nadaljevanju je bil sprejet sklep, da se poslopje in zemljišče bivšega AMD nameni
za stanovanjsko gradnjo z možnostjo
soinvestiranja in pa sklep o zamenjavi dela objekta Okrajnega sodišča v
Ilirski Bistrici, ki je v lasti Občine Ilirska Bistrica, za tri nekdanja vojaška

stanovanja, ki so v upravljanju ministrstva za pravosodje.
Sledila je obravnava imenovanj
predstavnikov v javnih zavodih. OS
je izdal pozitivno mnenje k imenovanju Ester Juriševič za ravnateljico
OŠ Dragotin Ketteja. Prav tako je
izdal soglasje k imenovanju Damijane Logar za direktorico Knižnice
Makse Samsa in Majde Sanabor za
direktorico Razvojnega centra Ilirska
Bistrica. Ker ni bil sprejet noben od
predlogov za imenovanje novega
člana upravnega odbora KP Il. B., se
bo postopek obnovil.
Občinskemu svetu je bila posredovana informacija o vpisu v vrtce za
leto 2008/09. Sprejet je bil sklep, da
se v enoti vrtca pri OŠ Antona Žnideršiča in pri OŠ Podgora Kuteževo
s 1. septembrom 2008 zagotovi dodatni oddelek vrtca. V nadaljevanju
je župan predstavil poročilo o obisku
Vlade RS in podpisanih pogodbah
in dogovorih. OS pa je sprejel tudi
sklep, s katerim soglaša, da se Občina Il. B. včlani v štipendijski sklad
Univerze na Primorskem.

Na nadaljevanju 16. seje, 23. junija,
je OS obravnaval poslovno poročilo
Zdravstvenega doma (ZD) Il. B. za
leto 2007 in sprejel naslednja sklepa;
sklep, s katerim od ministrstva za zdravje oz. vlade zahteva, da za ZD uredi
vprašanje nujne medicinske pomoči
in plačilo kilometrov pri nujnih prevozih, sicer bo Občina Il. B. uporabila
vsa pravna sredstva za rešitev navedenih vprašanj, in sklep, da se je OS
seznanil s problematiko poslovanja
ZD in predlogi ukrepov, zato vodstvu
in svetu zavoda predlaga, da pripravi
sanacijski program in ga ovrednoti. V
nadaljevanju je OS obravnaval tudi
problematiko delovanja Nadzornega
odbora (NO) Občine Il. B. in sprejel
naslednja priporočila; NO poziva, da
čim prej sprejme letni program dela
nadzora; da se predsednika NO pozove k udeleževanju glavnih sej OS
in da člani ter predsednik NO preučijo Poslovnik NO, Statut Občine Il.
B. in Zakon o lokalni samoupravi ter
začnejo delovati v skladu s temi temeljnimi akti. III
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Z novim Zakonom o graditvi objektov
je med drugim prišlo do sprememb
na področju gradnje enostavnih
objektov, in sicer je zakon uvedel
novo vrsto objektov glede na zahtevnost – nezahtevni objekti, za
katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. V katero vrsto in
pod katerimi pogoji (zahteve glede
načina gradnje, ugotavljanje največje velikosti, odmikov od sosednjih zemljišč, zahteve glede gradnje
v varovanih pasovih in varovanih
območjih ter dolžnost odstranitve
začasnih objektov) je možna gradnja
objekta, je določeno z Uredbo o
vrstah objektov glede na zahtevnost
(Uradni list RS, št. 37/08). glede na v
nadaljevanju opisane .

pridobitvi soglasij, če je s posebnim
predpisom to določeno.

1. Nezahtevni objekti so konstrukcijsko
manj zahtevni objekti, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje
v skrajšanem postopku. Nezahtevni
objekti se delijo na objekte za lastne
potrebe (drvarnica, garaža, steklenjak, uta, bazen ipd.), ograje, podporni
zidovi do 1,5 m, pomožni infrastrukturni objekti (npr. pločnik), pomožni
kmetijsko-gozdarski objekti (kozolec,
kmečka lopa, rastlinjak, silos, skedenj,
vodni zbiralnik ipd.), začasni objekti
ter objekti za oglaševanje. Zahtevo
za izdajo gradbenega dovoljenja vloži
stranka (investitor) na predpisanem
obrazcu s priloženo skico objekta, ki
jo nariše investitor sam, prikaz lege
na zemljišču, dokazilo o pravici do
gradnje in morebitna soglasja.

3. Redna vzdrževalna in investicijska dela so vrste vzdrževalnih del,
za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje, potrebno pa si je pridobiti
soglasje, če je s posebnim predpisom
to določeno. Investicijska vzdrževalna
dela na objektu vključujejo izvedbo

Enostavni objekti se delijo na objekte
za lastne potrebe (nadstrešek, rezervoar za utekočinjen plin, enoetažni
pritlični objekt ipd.), pomožni infrastrukturni objekti, pomožni energetski
objekti (nizko napetostno distribucijsko omrežje, relejna hišica ipd.),
pomožni kmetijsko-gozdarski objekti
(čebelnjak, poljska pot, ribnik, krmišče, kozolec, ograja za pašo višine
ipd.), začasni objekti (odprt sezonski
gostinski vrt, začasno skladiščenje
nenevarnih snovi ipd.), vadbeni objekti (kot npr. igrišča za šport, kolesarska steza), urbana oprema (čakalnica,
transparent).

popravil, raznih del in izboljšav, z njimi
pa se ne posega v konstrukcijo objekta in se ne spreminja zmogljivosti,
velikosti, namembnosti in zunanjega
videza objekta (namestitev naprave
za ogrevanje, namestitev sončnega
zbiralnika, izvedba klančin za dostop
v objekt, vgradnja strešnih oken ipd.).
Redna vzdrževalna dela pa vključujejo
izvedbo manjših popravil in del v in
na objektu (npr. prepleskavanje, popravilo oken in vrat, zamenjava poda
in stavbnega pohištva), s katerimi se
ne spreminja zmogljivost inštalacij
ter se ne posega v konstrukcijo objekta, se ne spreminja zmogljivosti,
velikosti, namembnosti in zunanjega
videza objekta.
Vse potrebne informacije glede
gradnje lahko dobite na oddelku za
okolje in prostor Upravne enote Ilirska Bistrica, po telefonu št. 714 13 61
ali na spletnih straneh http://upravneenote.gov.si/ilirska_bistrica/, kjer
so vam na voljo tudi vsi obrazci za
pridobitev gradbenih dovoljenj. III

2. Enostavni objekti so konstrukcijsko
nezahtevni objekti, ki ne potrebujejo
posebnega statičnega in gradbeno
tehničnega preverjanja in ki niso
objekti z vplivi na okolje. Gradnja
enostavnega objekta se lahko začne
brez gradbenega objekta, vendar
pa mora biti postavljen v skladu s
prostorskoureditvenimi pogoji in po

Kopalni avtobus v moščeniško drago
Občane obveščamo, da bo v juliju
in avgustu vozil kopalni avtobus na
relaciji Ilirska Bistrica–Moščeniška
Draga, in sicer vsak ponedeljek,
sredo in petek. Odhod avtobusa bo
ob 8. uri z avtobusne postaje v IlirBISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2008

ski Bistrici, povratek pa ob 17.30 iz
Moščeniške Drage.
Cena enosmerne vozovnice za
otroke nad 10 let (otroci do 10 let se
peljejo brezplačno), dijake, študente

in upokojence je 2 evra, povratna pa
4 evre. Okvirna cena za ostale občane pa znaša 4 evre za enosmerno
oz. 8 evrov za povratno vozovnico.
Prevoze sofinancira Občina Ilirska
Bistrica. III

Društvo invalidov v novih prostorih
Društvo invalidov Ilirska Bistrica se
je po 24 letih delovanja preselilo
v nove prostore, ki se nahajajo na
Gregorčičevi cesti 8 d v Ilirski Bistrici.
Ob tej pomembni pridobitvi so pripravili svečano otvoritev, ki so jo s
svojimi nastopi popestrili učenci
Kettejeve osnovne šole in ansambel Nostalgija iz Ilirske Bistrice.
Novi društveni prostori merijo 100
kvadratnih metrov in se nahajajo
na izredno primerni lokaciji za tovrstno dejavnost: so v centru mesta,
v pritlični etaži in lahko dostopni
tudi za invalide na vozičkih. V isti
stavbi deluje tudi fizioterapija, v neposredni bližini pa sta zdravstveni
dom in lekarna.
Prostore so kupili v decembru 2007
na javni dražbi od Občine Ilirska
Bistrica. Sredstva za nakup prostorov v višini 42.000 evrov so kot člani
Zveze delovnih invalidov Slovenije
(ZDIS) pridobili od Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih
organizacij v RS (FIHO). Društvo je
za ureditev in opremo prostorov namenilo 50.000 evrov, kar jim je uspelo s pomočjo prostovoljnega dela
in prispevkov članov društva.
Društvo invalidov Ilirska Bistrica, ki
združuje preko 600 članov, delovnih

Podpredsednica društva invalidov Ilirska Bistrica Jožica Žibert je na otvoritvi
pozdravila številne goste

invalidov, se je z reševanjem prostorske stiske aktivno ukvarjalo že od
leta 2005. Prej so namreč delovali
v utesnjeni pisarni v »provizoriju«.
Kot je poudarila podpredsednica
društva Jožica Žibert, je pomembno
vlogo pri pridobitvi novih prostorov
odigrala Občina Ilirska Bistrica, saj
sta tako župan kot občinski svet pokazala veliko razumevanja za razplet

prostorske problematike društva.
Številne goste na otvoritvi so nagovorili tudi predsednik Društva invalidov Ilirska Bistrica Anton Gombač,
župan Občine Ilirska Bistrica Anton
Šenkinc, predsednik ZDIS Drago Novak in predsednik sveta FIHO Miran
Krajnc. III

Ministrstvo za gospodarstvo je decembra 2007 objavilo javni razpis
za gradnjo širokopasovnih omrežij
elektronskih komunikacij (GOŠO)
na območjih, kjer ta še niso zgrajena in kjer ni tržnega interesa za
gradnjo takšnega omrežja. Sredstva
razpisa so namenjena predvsem za
pokrivanje stroškov gradnje komunikacijske infrastrukture, ki jo
zgradi lokalna skupnost v javno zasebnem partnerstvu z izbranim soinvestitorjem.
Možnost dostopa do širokopasovnih
omrežij postaja vedno pomembnejši
dejavnik razvoja, ki izboljša konkurenčnost gospodarstva in dostopnost do širokopasovnih storitev.

Razvoj elektronskih komunikacij vpliva na hitrejšo gospodarsko rast, je
temelj razvoja informacijske družbe
ter predstavlja pomemben dejavnik
možnosti enako dostopnih informacij za vse prebivalce. To je zlasti pomembno na manj razvitih področjih,
kjer se pojavlja trend izseljevanja,
saj se z razvojem infrastrukture
spodbuja razvoj teh naselij.
Občina Ilirska Bistrica je pričela s pripravo potrebne dokumentacije, ki je
podlaga za pričetek gradnje širokopasovnih omrežij Tako je bil aprila
2008 izdelan Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Ilirska
Bistrica, s katerim je občina določila

območja, kjer ni dostopa do širokopasovnih omrežij. Pred prijavo na
javni razpis za gradnjo GOŠO je potrebno izdelati še Dokument identifikacije investicijskega projekta,
izbrati izvajalca za gradnjo širokopasovnega omrežja ter izdelati investicijski program. Predvidevamo,
da bodo te aktivnosti zaključene do
jeseni, ko bomo kandidirali na javni
razpis za pridobitev sredstev.
Občane obveščamo, da imajo možnost brezplačnega dostopa do interneta na e-šoli, ki deluje v okviru
Gimnazije Ilirska Bistrica. Dostop do
interneta je možen tudi v Knjižnici
Makse Samsa Ilirska Bistrica, kjer je
na razpolago osem računalnikov. III
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Gradnja širokopasovnega omrežja
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obnovljena cerkev sv. Ivana
in spomenik NOB na Baču
KS Knežak in vaščani z Bača so v nedeljo, 22. junija, pripravili slovesno
otvoritev in blagoslov obnovljene
cerkvice sv. Ivana in spomenika
NOB na Baču. Pomembni vaški pridobitvi je blagoslovil župnik Boris
Kretič, slovesnost pa so s svojimi
nastopi obogatili mladi z Bača in
Cerkveni pevski zbor iz Knežaka.
Kot je v svojem nagovoru povedal
podžupan Vladimir Čeligoj, oba
spomenika predstavljata našo tradicijo, kulturo, zgodovino ter spominjata na preteklost naroda, ki je črpal
svoje moči iz duha vere in uresničeval svoje hrepenenje duha svobode.
KS Knežak si je že več let prizadevala za obnovitev spomenika NOB
na Baču, v letošnjem letu pa jim je
to tudi uspelo. Celotna vrednost obnove znaša 14.500 evrov. Sredstva
so pridobili na razpisu Občine Ilirska
Bistrica za sofinanciranje obnove
kulturnih spomenikov, pomagali so
tudi vaščani s prispevki, finančno pa
jih je podprla tudi Ustanova Franca
Rozmana Staneta.

so tudi napise in ograjo okrog spomenika ter uredili okolico. Po podatkih predsednika KS Knežak Matije
Tomšiča je bilo v obnovo spomenika
vloženih kar 680 prostovoljnih delovnih ur.

Fizična dela so se začela že oktobra
2007, in sicer so podrli propadajoči
zid in zgradili novega, spomenik prepleskali in postavili ploščo, obnovili

Dela na spomeniku so bila zaključena februarja letos, ko se je na pobudo šestih vaščanov z Bača začela
obnova cerkvice sv. Ivana. S pomočjo

Otvoritev obnovljene cerkve sv. Ivana in spomenika NOB na Baču so vaščani
pospremili z blagoslovom in sveto mašo

prostovoljnega dela in prispevkov
vaščanov ter v sodelovanju z domačo župnijo jim je v nekaj mesecih
uspelo obnoviti ostrešje in kritino,
omet, vrata in okna 350 let stare
vaške cerkvice, od katere se je do
danes ohranil le prezbiterij. Kot je
povedal Anton Tomšič, eden od pobudnikov za obnovo cerkve, načrtujejo tudi obnovo notranjosti. III

odmevi i z naši h krajev

usposabljanje članov PGD Knežak na Igu
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Po skoraj pol leta čakanja na prosti
termin smo kneški gasilci v soboto,
21. junija, končno prišli na vrsto za
skupno društveno usposabljanje
v Izobraževalnem centru RUZR na
Igu. Tega smo se močno razveselili,
saj tovrstno usposabljanje pomeni
seznanitev z novostmi na področju
gasilstva, taktično »preigravanje«
scenarijev požarov, spoznavanje
mej in pa zmožnosti gasilcev v tovrstnih situacijah, kar še kako pride
prav, ko gre zares.

razdeljeni na skupine, razvrstili po
celotnem centru za izobraževanje in
pričeli z izvajanjem usposabljanja.

Na Ig smo se podali v zgodnjih
jutranjih urah. Po uvodnih predstavitvah s strani inštruktorjev smo se,

Gasilci smo bili z načinom izvajanja
usposabljanja zelo zadovoljni, saj
smo s strani inštruktorjev dobili ve-
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To je zajemalo gašenje naftnih derivatov, izvajanje notranjih napadov,
uporabo izolirnih dihalnih aparatov v zadimljenih prostorih z reševanjem ponesrečencev, gašenje v
višjih nadstropjih z izvajanjem več
hkratnih napadov in z uporabo trodelnih lestev ter številne druge uporabne vaje.

liko uporabnih napotkov in odgovore
na številna zanimiva vprašanja, ki so
se porodila med preteklimi posredovanji v domačem okolju.
Usposabljanje, ki se je zaključilo v
poznih popoldanskih urah, je bilo na
zelo vroč sobotni dan zelo naporno,
vendar smo ga zaključili s smehom
na obrazih, saj smo izobraževalni
center zapustili polni novih izkušenj,
ki jih bomo posredovali ostalim
društvenim operativcem z internimi
usposabljanji. III
Erik Delost

NOVO GASILSKO VOZILO PGD KNEŽAK
V četrtek, 5. junija, smo kneški gasilci v domače loge zopet pripeljali
novo vozilo VW Transporter 4x4,
ki smo ga kupili z lastnimi sredstvi,
prisluženimi s številnimi delovnimi
akcijami in s pomočjo sredstev
donatorjev. Novo vozilo, katerega
vrednost znaša 40.000 evrov, bo
služilo za prevoz gasilskega moštva
(GVM-1) in bo zelo povečalo operativno sposobnost našega društva,
saj bo na mesto požara lahko prišlo
več gasilcev hkrati.

Pred gasilskim domom so že nestrpno čakali domači gasilci, ki so z
bučnim aplavzom pozdravili novo
pridobitev. Transporter bo v naslednjih dneh romal v nadgradnjo,
da bo dobil vso potrebno opremo, ki
ga bo naredila gasilskega.

Na vozilo smo zelo ponosni, saj smo
ga, kot že omenjeno, kupili brez
pomoči občinskih sredstev, ki so v
letošnjem letu namenjena opremljanju drugih društev. Upamo, da bo
vozilo čim manj služilo gašenju požarov in čim več ostalim dejavnostim.
III
Erik Delost

KNJIŽNICA MAKSE SAMSA
GOSTILA DRUŠTVO VEZI
Društvo Vezi se je še enkrat izkazalo
kot uspešen organizator dogodkov
na področju duševnega zdravja
in socialnega varstva v skupnosti.
Letos so v osrčju Krasa v Štanjelu
organizirali že 8. likovno kolonijo z
elementi čezmejnega sodelovanja.
Na koloniji so sodelovali tako člani
društva kot tudi ljubitelji umetnosti
iz vse Slovenije. Namen likovne kolonije je namreč omogočiti ljudem s
težavami v duševnem zdravju enake
možnosti v kulturnem udejstvovanju
in soustvarjanju likovnih del.
Likovna kolonija je letos dobila novo
razsežnost v povezovanju s širšo
skupnostjo. Sodelovanju so se odzvali priznani slikarji, kot Janko Kastelic in Dragica Sušanj, mentorja Janko
Milković in Vinko Tica ter številni

prostovoljci, brez katerih projekt ne
bi dosegel omenjenih razsežnosti.
Tudi letos jim je s pomočjo slikanja
in umetnosti uspelo spodbuditi
medsebojno sodelovanje med skupnostnimi programi in skupnostjo.
Ustvarjalci so največ zanimanja namenili motivom, ki jih ponujajo lepote Krasa.

Kirgizistan
in Pik Lenina
v knjižnici
Knjižnica Makse Samsa je v četrtek,
5. junija, gostila Darka Urbančiča,
gornika, doma iz Knežaka, ki se je
julija 2007 skupaj z udeleženci PD
Gornji Grad udeležil odprave v Kirgizistan . Cilj odprave je bilo gorovje
Pamir in 7134 m visok vrh Pik Lenina. Številni obiskovalci literarnega
večera so uživali v prelepih slikah
in zanimivem pripovedovanju o
vzponu na goro, o njenih prebivalcih
in življenju v tej daljni, pretežno gorati azijski deželi. III

odmevi i z naši h krajev

Povsem novo vozilo smo pospremili
na pot od začetka Knežaka do gasilskega doma z dvema operativnima
voziloma, med katerima je bilo tudi
gasilsko vozilo Mercedes Atego GVC
16/25, ki ga je društvo s pomočjo
občinskih sredstev pridobilo lani.

Nastala likovna dela so bila na ogled
v galeriji gradu Štanjel do konca junija. Likovna dela, ki so nastala na
likovnih kolonijah v minulih letih, pa
so bila na ogled v Knjižnici Makse
Samsa sočasno s potekom likovne
kolonije. III
Za Društvo VEZI
M. B.
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15 let delovanja kinološkega društva
Ob 15. obletnici delovanja Kinološkega društva Ilirska Bistrica so
člani društva pod vodstvom ustanovitelja in gonilne sile društva Vojka
Štembergarja v soboto, 7. junija, v
parku Nade Žagar pripravili prireditev, na kateri so prikazali nekatere
načine in metode vzgajanja mladih kužkov ter predstavili nekatere
pasme psov.

odmevi i z naši h krajev

Žal se je zaradi slabega vremena prireditve, ki je bila posvečena tudi občinskemu prazniku, udeležilo manjše
število ljubiteljev psov. Člani društva
so predstavili 18 pasem psov, od družinskih psov, psov čuvajev, pa do lovskih pasem. Ljubiteljem štirinožnih
kosmatincev so želeli predvsem predstaviti najpomembnejše pri vzgoji psa
in načine učenja primernega vedenja
v urbanem okolju ob srečanju z drugimi kužki, ljudmi, avtomobili.

14

V društvu je trenutno aktivnih okrog
40 članov, v 15 letih delovanja društva pa se je šolanja udeležilo že
okrog 280 lastnikov psov. Društvo
večkrat na leto razpiše tečaj šolanja mladih psov (od starosti dveh
mesecev dalje), na katero se lahko
prijavijo vsi lastniki psov, ne glede
na pasmo, tudi mešančki in lovski
psi so zaželjeni. Šolanja, ki jih že vsa
leta ljubiteljsko vodi Vojko Štembergar, potekajo v skupinah po 5 do 12
psov, in sicer enkrat tedensko skozi
vse leto, razen julija in avgusta. Šolanje vključuje vaje poslušnosti, vaje
obnašanja psa v urbanem okolju in
spodbujanje čuta sodelovanja pri
psu. Septembra bodo objavili razpis
za novo skupino lastnikov psov, ki se
želijo udeležiti šolanja.
Nekateri člani se udeležujejo tudi
pasjih razstav in dosegajo lepe rezultate, v društvu pa pripravljajo tudi
lastnike, ki se ukvarjajo z vzrejo psov,
na izpit, ki ga morajo ti opraviti. Poseben izziv za vnaprej pa v društvu
vidijo v projektu vzgoje psov terapevtov. Ti z lastniki obiskujejo bolne in
starejše ljudi, ki jim druženje s kužki
polepša dan, hkrati pa blagodejno
vpliva na njihovo zdravje. Ob 15.
obletnici delovanja bodo v društvu
izdali tudi bilten, v katerem bodo
predstavili vse dosedanje člane
društva. III
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št. 1 IIIIleto
leto11
Ilirska Bistrica,
28.06.2008
31.12.2008

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02) in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica
(Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98 in Uradni list RS,
št. 31/99), je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica, na 16. seji
dne sprejel:

ODLOK
o območju predkupne pravice
Občine Ilirska Bistrica
1. člen
Ta odlok določa območje predkupne pravice Občine Ilirska Bistrica na nepremičninah in način uveljavljanja predkupne pravice na teh območjih.

2. člen
Območje predkupne pravice obsega nepremičnine, opredeljene s prostorskimi akti Občine Ilirska Bistrica, kot:
1.) območje IB1-29S, namenjeno za predvideno obrtno
cono, ki obsega nepremičnine v k.o. Podgrad, parc. št. 693/2,
693/4, 693/5, 695, 696, 810, 812, 814, 816, 820, 822, 823, 824,
825, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 839, 840, 841,
842, 843, 844, 845, 846, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854,
855, 856, 857, 858, 859, 860/1, 860/2, 861, 862, 863, 864/1,
864/2, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871/1, 871/2, 872, 873,
874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 885, 886,
888, 889, 890, 891, 892, 900, 901, 920, 926, 928, 934, 938,
939, 970, 1003, 1004/1, 1004/2, 1005, 1006, 1008, 1009,
1010, 1011, 1012, 1013, 1020/1, 1020/2, 1021/1, 1021/2,
1022, 1023/1, 1023/2, 1024, 1025, 1028, 1029, 1030, 1031,
1032/1, 1032/2, 1032/3, 1032/4, 1032/5, 1032/6, 1032/7,
1032/8, 1032/9, 1032/10, 1032/11, 1032/12, 1032/13,
1032/14, 1032/15, 1033, 1034, 1036, 1038/1, 1038/2, 1040,
1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046/1, 1047, 1048/1, 1048/4,
1049/1, 1052/2, 1052/1, 1053/1, 1053/2, 1054/1, 1054/2,
1056, 1057, 1060, 1061, 1062, 1063/1, 1063/2, 1064, 1065,
1066, , 1067, 1080, 1081, 1082, 1085, 1086, 1087/1, 1087/2,
1094/1, 1094/2, 1095, 1096, 1145/2, 1156/4.
Območje se ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 17/94;
Uradni list RS, št. 70/05).
2.) območje IB5-P3 UN/2, namenjeno za proizvodno
dejavnost, ki obsega nepremičnine v k.o. Trnovo, parc. št.
971-del, 973/2, 975/1, 975/2, 990/1.
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Območje se do izdelave OPPN za P3 UN/2 ureja s 15. členom Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 17/94; Uradni list RS, št.
70/05).
.
3.) območje IB5-C5-PUP,IB5-C3-PUP, IB5-C2-1- PUP, namenjeno za centralne dejavnosti, ki obsega nepremičnine
v k.o. Ilirska Bistrica, parc. št. 649/9, 653/2, 1834/1, 1837,
1838.
Območje se ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 17/94;
Uradni list RS, št. 70/05).
4.) območje IB5-Z4–1-PUP, namenjeno za širitev pokopališča v Ilirski Bistrici, ki obsega nepremičnine v k.o. Ilirska
Bistrica, parc. št. 58/5-del, 65/2, 925/1, 925/2, 925/4, 926,
929/2, 929/3, 929/4, 935/3, 937, 942-del, 993/1, 993/2,
995/1, 997/1, 1051/1, 1051/3, 1058/2, 1059, 1060/1,
1060/2, 1060/3.
Območje se ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 17/94;
Uradni list RS, št. 70/05).
5.) območje IB1-44aP-PUP, namenjeno za infrastrukturo, ki obsega nepremičnine v k.o. Starod, parc. št. 1298/1,
1298/2, 1299/1, 1307/2, 1308/1, 1308/2, 1310, 1315, 1316,
1317, 1318, 1321, 1322/1, 1322/2, 1323/1, 1323/2, 1324,
1325, 1326/1, 1326/2, 1327, 1331/2, 1333, 1335, 1336/1,
1337, 1328.
Območje se ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 17/94,
Uradni list RS, št. 70/05).
6.) območje IB5-P1-2-PUP, namenjeno za proizvodnjo, ki
obsega nepremičnine v k.o. Trnovo, parc. št. 319/1, 319/2,
323/1, 324/1, 340/3, 340/4, 341/2, 343/2, 347/2, 350, 351,
354, 355, 358, 359, 408, 409/1, 411/1, 411/2, 412/2, 412/3,
412/4, 412/5, 414, 415, 416, 418, 422/1, 423/1, 431, 432,
433/1, 434, 435/1, 436/1, 438/1, 441/1, 466/8, 467, 468/1,
473/2, 474/2, 1958/6, 3256, 3257.
Območje se ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 17/94;
Uradni list RS, št. 70/05).
7.) območje IB5-P1-2-PUP, IB5-02-PUP, IB5-Z3-ZN/2, namenjeno za oskrbne dejavnosti, proizvodnjo in zelene po-

št. 1 II 28.06.2008 II stran 2
vršine, ki obsega nepremičnine v k.o. Ilirska Bistrica, parc.št.
68/2, 86/5, 101, 105, 115/1, 201/2.
Območje se ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 17/94;
Uradni list RS, št. 70/05).
8). območje IB5-S7-ZN/2, namenjeno za stanovanjsko
namembnost, ki obsega nepremičnine v k.o. Ilirska Bistrica,
parc.št. 446, 451, 460/3, 460/4, 469/2, 469/3, 469/6, 471/2,
474/1.
Območje se do izdelave OPPN za S7 ZN/2 ureja s 15. členom Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 17/94; Uradni list RS, št.
70/05).
9.) območje IB1-64I-PUP- Globovnik, namenjeno za infrastrukturo, ki obsega nepremičnine v k.o. Topolc, parc. št.
1143/70, 1143/72, 1143/73, 1143/74, 1143/75, 1143/198,
1145/14 – del, 1146, 1147, 1148, 1149/1, 1149/4, 1150/2,
1150/3, 1157/2, 1167/105, 107, 1715/3.
Območje se ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 17/94;
Uradni list RS, št. 70/05).
10.) območje IB5-C9-PUP, namenjeno za centralne dejavnosti, ki obsega nepremičnine v k.o. Ilirska Bistrica, parc. št.
1124/1, 1124/3, 1124/4, 1124/5, 1124/6, 1124/7, 1124/8,
1124/10, 1124/11, 1124/12, 1124/13, 1124/14, 1124/15,
1124/16, 1124/17, 1124/18, 1124/19, 1124/20, 1124/21,
1124/22, 1869, 1870.
Območje se ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 17/94;
Uradni list RS, št. 70/05).
11.) območje IB5-S1-ZN/2 in IB5-S2-PUP, namenjeno
pretežno za stanovanja, ter območje SO2 PUP, namenjeno
pretežno za stanovanja in oskrbne dejavnosti, ki obsegata
nepremičnine v k.o. Ilirska Bistrica, parc. št. 681/1, 681/2,
682/1, 682/2, 683/1, 683/2, 684, 686, 687/1, 687/2, 687/3,
688/2, 689, 690, 692/1, 692/2, 692/4, 692/5, 692/8, 692/9,
694/5, 694/6, 695/2, 733/1, 733/2, 735, 738/1, 738/2, 740,
746/1, 1094/2, 1094/7, 1095/21, 1109/5, 1116, 1662, 1663,
1664, 1665, 1666, 1668/1, 1668/2, 1671, 1672, 1673, 1674,
1675, 1676, 683/1, 1963.
Območje se ureja z Odlokom o skupnih prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave PN,
št. 17/94, Uradni list RS, št. 70/05).
12.) območje IB5-P6-PUP, namenjeno za proizvodne in
športne dejavnosti, ki obsega nepremičnine v k.o. Trnovo,
parc. št. 626/2, 634/2, 635/2, 638/5, 654/2, 655/2, 667/2,
674/2, 675/3, 675/4, 683/2, 769, 771, 782, 785, 786, 791,
793, 795, 796/1, 796/2, 798, 800/01, 800/2, 813/2, 822/2,
825/3, 825/6, 825/75,
825/5, 825/27, 825/39, 825/69, 825/70, 825/71, 825/76,
825/81, 825/82, 825/90, 825/114, 825/121, 825/123,

825/148, 825/149, 825/152, 825/150, 825/151, 825/177,
825/178, 825/179, 825/180, 825/181, 825/182, 825/183,
825/184, 825/185, 825/186, 825/187, 825/188, 825/189,
825/190, 825/191, 825/192, 825/193, 825/194, 825/195,
825/196, 825/197, 914/4, 914/9.
Območje se ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 17/94;
Uradni list RS, št. 70/05).
13). območje IB5-P1-1-ZN-2, namenjeno za proizvodne
dejavnosti dejavnost, ki obsega nepremičnine v k.o. Topolc,
parc. št. 1696/1, 1698/2 in k.o. Trnovo, parc. št. 291/18,
790/1, 922/4, 922/5, 923/1, 924, 925/1, 925/2, 927, 928,
929/1, 929/2, 930/2, 930/3, 933, 936/1, 1698/1, 1960,
1971/6, 1971/11.
Območje se do izdelave OPPN za P1-1 ZN-2 ureja s 15.
členom Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino
Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 17/94; Uradni list RS,
št. 70/05).
14). območje IB5-O1-2-ZN/2, namenjeno za oskrbne dejavnosti, ki obsega nepremičnine v k.o. Ilirska Bistrica, parc.
št. 201/6, 201/7, 201/15, 201/16, 201/17, 201/18, 201/20,
206, 208, 209, 210, 211, 212/1, 213/1, 213/18, 213/19,
213/21, 213/22, 213, 23, 213/24, 213/32, 213/33, 228/1,
228/2, 228/3, 231/1, 231/2, 232, 234, 236, 237, 238, 240,
241, 377/1, 377/4, 1114/1, in nepremičnine v k.o. Koseze,
parc. št. 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562/1, 562/2,
566/1, 567, 568, 569/1, 575, 576/1, 577/1, 1550/8.
Območje se do izdelave OPPN za O1-2 ureja s 15. členom
Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Ilirska
Bistrica (Uradne objave PN, št. 17/94; Uradni list RS, št.
70/05).
15). območje IB5-S13-ZN, namenjeno za stanovanjsko
namembnost, ki obsega nepremičnine v k.o. Trnovo, parc.
št. 1422/1, 1422/7, 1422/8, 1424/1, 1424/2, 1427, 1428/1,
1428/2, 1428/3, 1428/4, 1432/1, 1435/1, 1436, 1464/13,
1471/2, 1473/2.
Območje se do izdelave OPPN za S13 – II. faza ureja s 15.
členom Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino
Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 17/94; Uradni list RS,
št. 70/05).
16.) območje, namenjeno za turistično rekreacijsko dejavnost (Mašun), ki obsega nepremičnine v k.o. Snežnik: parc.
št. 1665/1del, 1669/1del, 1744 del, 1853, 1856/4 del, 1857
del, 1858, 1859, 1865 del, 1866/1, 1866/2, 1868 , 1871 del,
1854, 1856/3, 1855, 1856/1, 1856/2, 1873, 1869/2, 1869/1,
1665/4 in
k.o. Koritnice: 68* del, 1369/8 del, 2020/2 del, 2020/3
del, 2023/2 del, 1571, 1670, 1870, 1686, 2020/1, 1655.
Območje se ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 17/94;
Uradni list RS, št. 70/05).
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17.) območje IB5-C6-PUP, namenjeno za centralne dejavnosti, ki obsega nepremičnine v k.o. Ilirska Bistrica, parc. št.
6/1, 6/3, 664, 676/6, 1677, 1682, 1683, 1790, 1795, 1839,
1849, 1902; in območje S5 PUP, namenjeno za stanovanja, ki
obsega nepremičnino v k.o. Ilirska Bistrica, parc. št. 32.
Območje se ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 17/94;
Uradni list RS, št. 70/05).
18.) območje IB5-C8-PUP, namenjeno za centralne dejavnosti in območje S9 PUP, namenjeno za stanovanjsko
namembnost, ki obsegata nepremičnine v k.o. Trnovo, parc.
št. 29/3, 34/1, 34/2, 48/1, 48/2, 48/2, 49/1, 49/2, 50, 3109,
3364/1, 3364/2,
Območje se ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 17/94;
Uradni list RS, št. 70/05).
19.) območje IB5-S9-PUP, namenjeno pretežno za stanovanjsko namembnost, ki obsega nepremičnine v k.o. Trnovo,
parc. št. 1910/3, 1971/13, 1971/14, 1971/15.
Območje se ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 17/94;
Uradni list RS, št. 70/05).
20.) območje kmetijskih zemljišč, ki obsega nepremičnino
v k.o. Bač, parc. št. 2547.
Območje se ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 17/94;
Uradni list RS, št. 70/05).
21.) območje kmetijskih zemljišč, ki obsega nepremičnini
v k.o. Prem, parc. št. 1486/1, 1486/2.
Območje se ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 17/94;
Uradni list RS, št. 70/05).
22.) območje kmetijskih zemljišč, ki obsega nepremičnine
v k.o. Novokračine, parc. št. 35/1, 42/1, 42/2, 43/1, 43/2,
323/19, 1105, 1106/1, 1111, 1114, 1115/1, 1115/2, 1299/1,
1299/2.
Območje se ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 17/94;
Uradni list RS, št. 70/05).

25.) območje kmetijskih zemljišč, ki obsega nepremičnino
v k.o. Dobropolje, parc. št. 420/9.
Območje se ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 17/94;
Uradni list RS, št. 70/05).
26.) območje naselja Kuteževo IB1–20S–PUP, namenjeno pretežno za stanovanja, ki obsega nepremičnini v k.o.
Trpčane, parc. št. 1285/1, 1290/1, ter območje kmetijskih
zemljišč, ki obsega nepremičnine v k.o. Trpčane, parc. št.
2119/2, 2121/1, 2127/1, 2127/2, 2128/3, 2128/4, 2125,
1284, 1285/2.
Območje se ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 17/94;
Uradni list RS, št. 70/05).
27.) območje kmetijskih zemljišč, ki obsega nepremičnino
v k.o. Podbeže, parc. št. 686/5.
Območje se ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 17/94;
Uradni list RS, št. 70/05).
28.) območje naselja Zajelšje IB1 – 56S - PUP, namenjeno
pretežno za stanovanja, ki obsega nepremičnino v k.o. Zajelšje, parc. št. 808/1 – del, in območje kmetijskih zemljišč, ki
obsega nepremičnino v k.o. Zajelšje, parc. št. 808/1 - del.
Območje se ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 17/94;
Uradni list RS, št. 70/05).
29.) območje naselja Jasen IB1–16S-PUP, namenjeno pretežno za stanovanja, ki obsega nepremičnini v k.o. Jasen,
parc. št. 671/1, 674/1.
Območje se ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 17/94;
Uradni list RS, št. 70/05).
30.) območje naselja Ilirska Bistrica S12 PUP, namenjeno
pretežno za stanovanja, ki obsega nepremičnino v k.o. Trnovo, parc. št. 3291.
Območje se ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 17/94;
Uradni list RS, št. 70/05).

23.) območje kmetijskih zemljišč, ki obsega nepremičnine
v k.o. Sušak, parc. št. 473, 474, 475/1, 836.
Območje se ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 17/94;
Uradni list RS, št. 70/05).

31.) območje naselja Pregarje IB1–34S-PUP, namenjeno
pretežno za stanovanja, ki obsega nepremičnine v k.o. Pregarje, parc. št. 575/4, 578/3, 581/2, 584/5, 585/6.
Območje se ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 17/94;
Uradni list RS, št. 70/05).

24.) območje kmetijskih zemljišč, ki obsega nepremičnino
v k.o. Sabonje, parc. št. 92/362.
Območje se ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 17/94;
Uradni list RS, št. 70/05).

32.) območje naselja Knežak IB3–2S-PUP, namenjeno pretežno za stanovanja, ki obsega nepremičnine v k.o. Knežak,
parc. št. *37, *38/1, 479 ter območje kmetijskih zemljišč, ki
obsega nepremičnine v k.o. Knežak, parc. št. 376/2, 378/2,
378/3.
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Območje se ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 17/94;
Uradni list RS, št. 70/05).
33.) območje naselja Huje IB1–13S-PUP, namenjeno pretežno za stanovanja, ki obsega nepremičnine v k.o. Huje,
parc. št. *38, 703/2, 704 - del, 705/1, 706 – del ter območje kmetijskih zemljišč, ki obsega nepremičnine v k.o. Huje,
parc. št. 703/1, 704 - del, 705/2, 706 - del.
Območje se ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 17/94;
Uradni list RS, št. 70/05).
34.) območje naselja Ilirska Bistrica IB5-C8-PUP, namenjeno pretežno za centralne dejavnosti, ki obsega nepremičnini v k.o. Trnovo, parc. št. 167/13, 167/14.
Območje se ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 17/94;
Uradni list RS, št. 70/05).
35.) območje naselja Rjavče IB1–40S-PUP, namenjeno
pretežno za stanovanja, ki obsega nepremičnine v k.o.
Rjavče, parc. št. *13/1, 284, 285.
Območje se ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 17/94;
Uradni list RS, št. 70/05).
36.) območje naselja Čelje IB1–2-PUP, namenjeno pretežno za stanovanja, ki obsega nepremičnini v k.o. Čelje, parc.
št. 451/5, 451/6 ter območje kmetijskih zemljišč, ki obsega
nepremičnine v k.o. Čelje, parc. št. 4/1, 21, 22, 23, 24, 25,
26/2.
Območje se ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 17/94;
Uradni list RS, št. 70/05).
37.) območje za proizvodnjo IB1-1P in območje kmetijskih zemljišč, ki obsega nepremičnine v k.o. Hrušica, parc. št.
3738/1, 3738/2, 3741/2, 3741/3, 3742/2, 3744/2, 3745/2,
3745/3, 3745/5, 3745/6, 3746/2, 3747/2, 3747/3, 3747/4,
3748/1, 3748/2, 6304/10, 3749/1,3750/4, 3756/1, 4337.
Območje se ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 17/94;
Uradni list RS, št. 70/05).

3. člen
Območje predkupne pravice iz 2. člena tega odloka je
določeno v kartografskem delu Odloka o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000
(Uradne objave PN, št 30/87 in 36/90) in družbenega plana
občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 1990
(Uradne objave PN, št. 30/87, Uradni list RS, št. 7/99, 93/02,
46/04, 63/04 – popravek, 65/04, 78/04) ter je na vpogled
na Oddelku za gospodarsko infrastrukturo Občinske uprave
Občine Ilirska Bistrica.

4. člen
Postopek uveljavljanja predkupne pravice občine na nepremičninah iz 2. člena tega odloka določajo predpisi s področja urejanja prostora.

5. člen
O uveljavljanju predkupne pravice po tem odloku odloča
župan občine v rokih in na način iz 4. člena tega odloka na
podlagi mnenja strokovne službe občinske uprave.
Predkupno pravico lahko občina uveljavi od naslednjimi
pogoji:
- da so v proračunu občine za tekoče leto zagotovljena
ustrezna denarna sredstva za odkup nepremičnin,
- da se ponujena cena za odkup nepremičnin giblje v okvirih povprečnih cen nepremičnin v občini Ilirska Bistrica,
- da je v času odločanja o predkupni pravici v veljavi ustrezni planski akt, s katerim se ureja območje predkupne pravice iz 2. člena tega odloka.

6. člen
Za območja predkupne pravice po tem odloku strokovna
služba občinske uprave pri pristojnih cenilcih pridobi podatke o povprečni ceni zemljišč v občini.

7. člen
Ne glede na določbe tega odloka je predkupna pravica
občine izključena, če tako določajo drugi predpisi.
Prav tako se določbe tega odloka ne uporabljajo, če je
predkupna pravica občine v drugih predpisih drugače urejena.

8. člen
Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi za vse vloge
strank o uveljavljanju predkupne pravice, če so bile vložene
pred uveljavitvijo tega odloka in niso bile rešene do njegove
uveljavitve.

9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o območju predkupne pravice Občine Ilirska Bistrica
(Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4/2005, 7/2005,
2/2006 in 1/2007).

10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnih objavah Občine Ilirska Bistrica.
Številka: 007-8/2008
Ilirska Bistrica, dne 19.6.2008

Župan
Občine Ilirska Bistrica:
Anton Šenkinc, univ.dipl.ekon., l.r.
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Vodovod Nova vas–Novokračine–
Sušak že v izgradnji
Kot smo poročali v junijski številki
glasila, so se s 1. majem pričela
gradbena dela za izgradnjo vodovodnega omrežja v Novi vasi,
Novokračinah in Sušaku, ki je del
prve faze ureditve vodovodnega
omrežja Visoki Kras. Izvajalec
del je podjetje Euro MB, d. o. o.,
podizvajalca pa Makser, d. o. o., in
Snežnik, d. o. o.
V tem času je bil urejen del vodovodnega omrežja od Novokračin do
obstoječega vodohrana v Novokračinah, zaključena je tudi zamenjava
vodovodnih cevi na odseku Nova
vas 2, trenutno pa se zaključuje še
zamenjava cevi na trasi Nova vas 1.
Poleg tega so bili izvedeni tudi izkopi
in pripravljalna dela za izgradnjo vodohrana v Novi vasi in Sušaku.
V prihodnjih mesecih se bo nadaljevala izgradnja vodovodnega omrežja
v Novokračinah in pa ureditev povezave ter dokončanje izgradnje vodohranov v Novi vasi in Sušaku. Dela
naj bi bila predvidoma zaključena do
konca septembra. III

Pričela se je izgradnja sto kubičnih metrov velikega vodohrana v Novi vasi

NEPOVRATNE SPODBUDE EKO SKLADA
Cbčane obveščamo, da je Eko sklad
30. maja 2008 v Uradnem listu objavil javni razpis za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud občanom
za rabo obnovljivih virov energije in
večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb za naslednje namene:
- vgradnja solarnih ogrevalnih
sistemov,
- celovita energetska obnova stanovanjskih stavb in
- gradnja stanovanjskih stavb v nizkoenergijski in pasivni tehnologiji.

Subvencije se bodo dodeljevale za še
neizvedene naložbe. Razpis je odprt
do porabe razpisanih sredstev. Več
informacij najdete na spletni strani
Eko sklada www.ekosklad.si .
Obenem energetska svetovalca vabiva vse občane na brezplačno, neodvisno in strokovno svetovanje v
energetsko svetovalno pisarno Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, v Provizoriju, vsak torek in petek med 17. in
18. uro. III
Miran Penko in Samo Hrvatin

Škodo po neurju, ki je bilo v mesecu
septembru 2007, je na poziv Občine
Ilirska Bistrica prijavilo štirinajst krajevnih skupnosti. Komisija, ki jo je
imenoval župan, je po prejetih prijavah opravila oglede in ocenitev nastale škode na terenu.
Občina je za sanacijo nastale škode
namenila 29.746 evrov.
Po opravljenem postopku zbiranja
ponudb je bilo za dobavitelja materiala za delno sanacijo poljskih poti
kot najugodnejši ponudnik izbrano
podjetje Kopko, d. o. o., iz Pivke.
V teh dneh so krajevne skupnosti prejele sklepe o višini dodeljenih sredstev
za odpravo posledic neurja. Izbrani
izvajalec bo v skladu z dogovorom s
predstavnikom posamezne krajevne
oziroma vaške skupnosti material dostavil na deponijo te skupnosti. III
BISTRIŠKI ODMEVI JUNIJ 2008

okolje in prostor

ŠKODA NA
POLJSKIH POTEH
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Povišanje cen komunalnih storitev
Občinski svet Občine Ilirska Bistrica
je na 16. seji občinskega sveta Komunalnemu podjetju Ilirska Bistrica
izdal soglasje za povišanje cen komunalnih storitev s 1. avgustom
2008. Po veljavni Uredbi o oblikovanju cen komunalnih storitev
mora podjetje za povišanje cen
poleg soglasja lokalne skupnosti
predhodno pridobiti tudi soglasje
ministrstva za gospodarstvo in
ministrstva za okolje, nato pa še
soglasje vlade. Ker se nove cene
lahko začnejo uporabljati šele po
preteku enega meseca od pridobitve soglasja vlade, je datum povišanja cen še vprašljiv.
Cene komunalnih storitev naj bi se
povišale za 31 do 46,5 odstotkov,
kar pomeni, da bi se mesečna cena
komunalnih storitev za štiričlansko
družino povišala za približno 9 evrov
(iz sedanjih 31,87 evrov na 41,11
evrov). Kot je pojasnil direktor Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica
Igor Maljevac, bi s tem omogočili
normalno pozitivno poslovanje podjetja in izvajanje nujnega tekočega
vzdrževanja.

okolje in prostor

Komunalno podjetje je za izdajo
soglasja za povišanje cen zaprosilo
na podlagi rezultatov poslovanja
podjetja v letošnjem in preteklih
letih ter na osnovi natančne analize
poslovanja in predloga ukrepov za
izboljšanje operativnega in finančnega stanja podjetja – analizo je
izdelalo podjetje Fiduciaria, d. o. o.
Rezultati študije so pokazali, da bi ob
nadaljevanju obstoječega ekonomskega stanja v komunalnem podjetju
(v letu 2008 je podjetje zabeležilo že
za 360.000 evrov čiste izgube) v prihodnjih letih lahko prišlo do resnih
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Igor Maljevac in predstavnik podjetja Fiduciaria sta občinskemu svetu
predstavila problematiko poslovanja bistriškega komunalnega podjetja

motenj in trajnejšega izpada komunalnih sistemov, kar bi privedlo do
likvidnostne stiske podjetja.
Cene komunalnih storitev so se nazadnje povišale pred petimi leti,
vendar pa tudi takrat v ceno niso bili
všteti stroški tekočega vzdrževanja
in amortizacije. Poleg tega so se v
tem času precej povišali stroški poslovanja (električna energija, gorivo,
stroški dela, storitve in ostalo). Od
leta 1991 pa so se tudi močno zmanjšale prodane količine vode, in sicer
kar za 56,6 odstotkov, kar je predvsem posledica upada prodaje vode
v Hrvaško, nekaterim gospodarskim
družbam v naši občini in v občino
Hrpelje - Kozina.
Kot je poudaril Maljevac, se zaradi
vse večjih stroškov in ob nespre-

Cene so v €

Veljavna cena

Nova cena

% povišanja

Cena brez DDV

Cena brez DDV

- gospodinjstvo

46,5

0,560

0,820

- ostali

46,5

0,803

1,176

35,0

0,647

0,873

- gospodinjstvo

35,0

0,121

0,164

- ostali

35,0

0,178

0,241

31,0

1,747

2,289

Zbiranje, čiščenje in distribucija vode €/m³

Čiščenje odpadnih in padavinskih voda €/m³
Ravnanje z odplakami (kanalščina) €/m³

Zbiranje, odvoz in deponiranje odpadkov €/osebo
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menjenih cenah iz leta v leto manjšajo sredstva za tekoče vzdrževanje
komunalne infrastrukture, kar povzroča večanje izgub na vodovodnih
sistemih in lahko privede tudi do
razpada sistema. Vodovodni sistem
na območju ilirskobistriške občine
je namreč izjemno razvejan, saj
oskrbuje kar 63 naselij, ki so zelo
razpršena in oddaljena od črpališč.
Stroški vzdrževanja cevovodov so
zato neprimerno višji kot v sosednjih
občinah (Sežana, Koper, Postojna),
ki imajo porabnike zgoščene v večjih naseljih. Poleg tega je velik del
omrežja zaradi starosti in dotrajanosti v slabem stanju.
Po podatkih predstavnika podjetja
Fiduciaria g. Roliha bi skupna vrednost vseh potrebnih investicij znašala 28 milijonov evrov, za izvedbo
najnujnejših, s katerimi bi zagotovili
funkcionalnost vodovodnih sistemov in ostalo opremo, pa bi morali
zagotoviti nekaj manj kot 7 milijonov evrov. Kot je dejal Rolih, bi bilo
zato nujno v ceno komunalnih storitev vgraditi tudi celoten strošek
amortizacije javne infrastrukture.
To pomeni, da bi bilo v prihodnje
potrebno povišanje cen še za 44 do
114 odstotkov. Vendar pa se s takim
povišanjem cen ni strinjala večina
občinskih svetnikov. III

Pogin čebel na Bistriškem

Razloga za zimski pogin čebel sta
predvem varoza, najpogostejša bolezen čebel, in izginjanje čebel, ko se
čebele po prezimovanju spomladi
ne vrnejo več v panj. Čebelarji si
prizadevajo, da bi pomrle družine
čez leto povrnili, toda če se bo negativni trend nadaljeval, bo kranjska
sivka kmalu na listi ogroženih živalskih vrst. V spomladanskih mesecih
pa smo priča zastrupitvam čebel,
predvsem pašnih čebel, ki izletajo in
v panj prinašajo medičino in cvetni
prah. Eden od možnih vzrokov za pogin čebel je tudi nepravilna uporaba
novih vrst pesticidov.
V domačem čebelarskem društvu
Anton Žnideršič zato naprošajo občane, naj ne uporabljajo škropiv, ki
so čebelam škodljiva, oziroma naj jih
uporabljajo le v najmanjših možnih
koncentracijah. Ob tem opozarjajo,

PROJEKT MOJA
DEŽELA 2008
V minulih dneh je bila na terenu komisija za ogled in oceno urejenosti
naselij, vrtcev, osnovnih in srednjih
šol za regijsko raven tekmovanja.
Kot najbolj urejeno naselje je komisija ocenila vas Podbeže, med šolami pa Osnovno šolo na Pregarjah,
Gimnazijo in Glasbeno šolo Ilirska
Bistrica.
Konec meseca junija in v začetku julija pa bo komisija opravila prvi krog
ogledov in ocenitev urejenosti objektov in okolice za občinsko raven
tekmovanja. III

naj škropijo v večernih urah, ko so
čebele v panjih, pred uporabo sredstev pa naj obvestijo čebelarsko
društvo, da lahko čebelarji čebele
pravočasno umaknejo ali zaprejo.
Kmetijska svetovalna služba Ilirska
Bistrica vse uporabnike fitofarmacevtskih sredstev (FFS) obvešča, da se
Pravilnik o dolžnostih uporabnikov
FFS, ki govori tudi o dodatnem varstvu čebel, nahaja v Uradnem listu
RS pod št. 62/2003 in 5/2007.
»Ob dokaj nestimulativni kmetijski
politiki do čebelarstva, novonastalih

davkih ter množičnih poginih in zastrupitvah čebel postaja čebelarstvo
neprivlačna dejavnost. Starejši čebelarji večinoma zmanjšujejo število
čebeljih družin, mladi pa v tem ne
vidijo večje perspektive, saj ni velikih
dobičkov,« ugotavlja Zorko Šabec,
predsednik čebelarskega društva Anton Žnideršič. Po njegovem mnenju
bo letošnja cena medu bistveno
višja, saj bo zaradi zgoraj navedenih
razlogov in slabega pašnega leta pridelek bistveno manjši, obenem pa
bodo tudi cene sadja veliko višje zaradi pomankjivega opraševanja. III

HUDA GNILOBA ČEBELJE ZALEGE
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska
uprava RS – Območni urad Postojna,
je obvestilo Občino Ilirska Bistrica,
da je Čebelarskemu društvu Ilirska
Bistrica in Nacionalnemu veterinarskemu inštitutu izdalo odločbo,
s katero zaradi ugotovitve in zatiranja kužne bolezni huda gniloba
čebelje zalege prepoveduje promet
s čebeljimi družinami na območje
zapore, ki zajema vasi Male Loče,
Hrušica, Javorje in Obrov.
Bistriško čebelarsko društvo je obvestilo VURS o sumu, da je prišlo do

kužne bolezni hude gnilobe čebelje
zalege pri čebelarju na območju
Malih Loč. Rezultati preiskav so potrdili sum na kužno bolezen v dveh
čebelnjakih na Malih Ločah.
Uradni veterinar je zato določil prepoved premika čebelnjakov oziroma
čebeljih družin, postavljenih v polmeru treh kilometrov od žarišča
bolezni. Prepoved ostane v veljavi
najmanj do pridobitve negativnih
rezultatov kontrolnega kliničnega
pregleda v okuženem čebelnjaku
in v vseh ostalih čebelnjakih na območju zapore. III
BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2008

gospodarstvo, kmetijstvo in turizem

Letošnjo pomlad smo bili priča
množičnim pomorom čebel. Slovenskim čebelarjem je v letu dni
propadla skoraj polovica ali približno 70.000 čebeljih družin, kar
pomeni, da jih je danes le še okrog
100.000, kar je kritična meja, ki še
zagotavlja zadostno opraševanje. S
problemom pogina in izginjanja čebeljih družin se srečujejo tudi čebelarji na Bistriškem, ki so v zimskem
času izgubili 540 čebeljih družin,
kar predstavlja približno 25 % vseh
družin.
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Zaključek šolskega leta
Na OŠ Antona Žnideršiča je letos uspešno zaključila šolanje prva generacija 35 učencev, ki so se šolali po
celotnem devetletnem programu.
Torej tista generacija, ki je v šolskem
letu 1999/2000 skupaj z vrstniki s
štiridesetih osnovnih šol v Sloveniji
prvič zakorakala v osnovno šolo s
šestimi leti. Program na valeti, ki
so ga pripravili za starše in delavce
šole, je bil izviren in zabaven, odraz
njihove sproščenosti in samozavesti
ter dokaz, da so nov program devetletke preživeli brez večjih težav in ga
uspešno (tudi brez negativnih ocen)
zaključili.
Tudi na OŠ Dragotina Ketteja se je
na valeti od učencev in učiteljev šole
poslovilo 37 devetošolcev. Učenci od
1. do 5. razreda pa so se od šolskega
leta poslovili na prireditvi v Domu
na Vidmu, kjer so s svojim radoživim
igranjem, petjem in plesom navdušili
starše in ostale goste.
»To, kar vemo, je kapljica. To, česar
ne vemo, je morje. Hvala vam za
kapljico.« S temi besedami se je šest
učencev 9. razreda OŠ Jelšane poslovilo od učiteljev in predalo ključ šole
osmošolcem. .
Na OŠ Knežak so na zaključni prireditvi predstavili turistični projekt Ja,
pa imamo krompir!, s katerim so na
22. festivalu Turizmu pomaga lastna
glava na državnem festivalu osvojili
zlato priznanje. Otvorili so tudi novo
učilnico za gospodinjstvo in prenovl-

Prva generacija devetošolcev OŠ Antona Žnideršiča, ki je letos zaključila šolanje

jeno učilnico za naravoslovje.
Učenci OŠ Podgora Kuteževo so ob
koncu leta prisluhnili godalnemu orkestru bistriške glasbene šole, učenka
9. razreda Tadeja Logar pa je predstavila svojo prvo pesniško zbirko Pot do
sanj, ki bo širši javnosti predstavljena
v mesecu septembru, ob zaključku
projekta Kulturni utrip v Koćaniji.
Čeprav imajo v letošnjem šolskem
letu na OŠ Podgrad samo tri devetošolce, pa ni bilo ob zaključku leta nič
manj slovesno. Prejeli so priznanja in
pohvale ter predali šolski ključ.
Tudi na OŠ Pregarje so šolanje us-

JULIJA IN AVGUSTA V NAŠI KNJIŽNICI
šolstvo in šport

MLADINSKI KVIZ »SPOZNAVANJE
DOMAČEGA KRAJA«
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Da bi osnovnošolce spodbudili k
spoznavanju znamenitosti in drugih značilnosti, ki se nahajajo v domačem kraju, bomo med poletnimi
počitnicami zanje pripravili kviz, s
pomočjo katerega se bomo skupaj
sprehodili in spoznavali lepote našega kraja. Ob reševanju kviza bodo
osnovnošolci obnovili znanja, ki jih
že imajo, ali pa se naučili kaj novega, hkrati pa se bodo tudi zabavali. Osnovnošolci bodo kviz reševali
od 1. 7. do 31. 8. 2008. Knjižničarke
bodo učence spodbujale k reše-

BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2008

vanju in jim z veseljem pomagale
pri iskanju pravilnih odgovorov. V ta
namen bosta v knjižnici razstavljena
tudi plakat in gradivo kot pomoč pri
reševanju kviza. Ob koncu reševanja
bo knjižnica izžrebala tri reševalce in
jih tudi nagradila.
POČITNIŠKA BRALNA ZNAČKA ZA
OTROKE »BRALNI ČRV«
Knjižnica in »Bralni črv« vabita vse
osnovnošolce, da se nam tudi te
počitnice (od 1. 7. 2008 do 31. 8.
2008) pridružijo pri počitniški bralni
znački.

pešno zaključili trije devetošolci, pripravili pa so tudi prireditev za starše,
na kateri so ob projekciji fotografij in
razstavi izdelkov predstavili utrinke iz
šolskega leta.
Zaključno prireditev so za dijake in
starše pripravili tudi v bistriški gimnaziji. Dijaki in profesorji so se pomerili v športnih igrah, razredi so se
predstavili s posebno točko, dijaki
pa so prejeli priznanja za dosežke
na različnih področjih. Dijaki gledališkega krožka so pripravili predstavo,
nastopila pa je tudi šolska glasbena
skupina. III
POČITNIŠKA BRALNA ZNAČKA ZA
ODRASLE
Lansko poletje smo se v Knjižnici
Makse Samsa prvič lotili priprave Poletne bralne značke za odrasle, ki je
bralce nagovarjala k poletnemu branju
in razmišljanju o prebranem. Bralci so
v roke največkrat vzeli in najbolje ocenili naslednje knjige: Mostovi Madisona, Panika, Kodrlajsasti piton, Odveč
srce, Kam grejo ptice umret, Učbenik
življenja, Grenko morje. Odziv na tovrstno branje je bil dober, zato bomo
bralno značko za odrasle izvedli tudi
letošnje poletje, in sicer med 1. 7. in
30. 9. 2008. Člani knjižnice bodo lahko
izbirali med pestrim knjižnim izborom,
zato jih vabimo, da se nam pridružijo.

III

odličnjakI PRI ŽupanU
Ob zaključku šolskega leta je župan
Anton Šenkinc v občinski zgradbi
sprejel in pogostil 27 odličnjakov
zaključnih razredov osnovnih šol iz
naše občine; učence so spremljale
ravnateljice šol.
12 odličnjakov prihaja iz OŠ Antona
Žnidršiča, 9 iz OŠ Dragotina Ketteja,
po dva iz OŠ Jelšane in OŠ Knežak ter
po eden iz OŠ Pregarje in OŠ Kuteževo.
Župan jim je predstavil možnosti za
pridobitev štipendij pri nadaljnjem
šolanju innamreč ,, jim zaželel veliko
uspeha na srednjih šolahna katerih
bodo nadaljevali šolsko pot. Poudaril je, da si želi, da bi se po končanem
šolanju v čim večjem številu vrnili v
domači kraj in pomagali pri razvoju
občine.
Učenci so v dar prejeli zbirko ljudskih pesmi Saše Boštjančiča »Peli so
jih mati moja«. III

Odličnjaki zaključnih razredov osnovnih šol na obisku pri županu

Zaključni nastop učencev glasbene šole

Na prvem so se občinstvu predstavile plesne pripravnice in učenci
ter učenke baleta iz razreda Vesne
Cestnik. V prvem delu nastopa so
se v šestih točkah predstavili posamezni razredi. Po glasbenih vložkih
saksofona, flavte in violine je sledila
plesna sestavljenka. Le-to je sestavljalo šest zaokroženih tematskih
plesov: miške, pomladni ples, konjički, vijolica, ples s trakci in ples z
rutkami.
V zadnjem delu nastopa pa so nam
mlade balerine in baletniki predstavili pravo plesno pravljico »Ostržek«,
ki je v celoti njihovo lastno delo. V
svoje like so se vživeli z izjemnim
veseljem ter lastnim koreografijam
dodali mimiko in gibe, ki dokazujejo
brezmejnost otroške domišljije.
Drugi koncert, prav tako v Domu na
Vidmu, je bil namenjen predstavitvi

Učenke baletnega razreda bistriške glasbene šole

šolskih komornih skupin ter godalnega in pihalnega orkestra bistriške
glasbene šole.
V enajstih točkah programa, ki ga
je zbral in uredil Zdravko Pleše, so
se predstavili učenci na različnih
zahtevnostnih stopnjah, od tistih

najmlajših pa do pravih mojstrov
glasbe.
Pika na i pa je zagotovo bil nastop
šolskega pihalnega orkestra pod taktirko dirigenta Iztoka Babnika. III
Igor Štemberger
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šolstvo in šport

Ob zaključku šolskega leta so učenci
glasbene šole že tradicionalno pripravili predstavitev tega, kar so se
čez leto naučili. Letos so v Domu na
Vidmu izvedli kar dva nastopa.
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10. kneški tek
Člani Društva PIŠKOTEK Knežak so
v soboto, 7. junija 2008, organizirali na gozdni pristavi Mašun že
10. kneški tek. Tek je štel za točke
Primorskega pokala (pokal Primorskih novic) in sodi v sklop prireditev Olimpijskega komiteja Slovenije
»Slovenija teče za zdravje«. V prijetnem okolju mašunskih gozdov se je
zbralo blizu 300 aktivnih udeležencev in njihovi številni navijači. Kljub
zelo spremenljivemu vremenu je
organizatorjem uspelo izpeljati vse
predvidene aktivnosti in udeleženci
so se vračali domov zadovoljni.
Ob 13. uri so bili najprej na sporedu
teki za šolsko mladino. 111 osnovnošolk in osnovnošolcev iz različnih
slovenskih klubov in krajev je teklo
v 18 skupinah na progah od 300 m
do 2000 m. Zelo zanimiv je bil tek za
predšolske otroke (mlajše od 7 let),
ki ga vsako leto pripravijo na travniku
pri mašunskem gradu. Udeležilo se
ga je 28 otrok, ki se je razveselilo bogatih nagrad.
Ob 16. uri je sledil tek za članice
in člane na progi, dolgi 12 km. Po
gozdnih cestah se je pognalo v boj
s kilometri in nalivom, ki jih je spremljal zadnji del poti, kar 131 tekačev,
100 v moški in 31 v ženski konkurenci.
Najhitrejši je bil Tine Torkar iz ŠD Nanos Podnanos, s časom 40,39 minut,
med dekleti pa je s časom 47,01 mi-

Zmagovalci 10. kneškega teka s svojimi pokali

nut zmagala Lucija Krkoč, tudi članica
ŠD Nanos Podnanos. Zmagovalci po
16 starostnih skupinah so dobili medalje, prvi trije v absolutni razvrstitvi
pri moških in pri ženskah pa še pokale
in bogate praktične nagrade.
Organizatorji so poskrbeli še za
rekreacijski tek na 3 km in za pohod, kjer je bila udeležba sicer bolj
skromna (27 udeležencev), je pa bila
s tem dana možnost netekmovalcem in tistim, ki niso še pripravljeni
na daljše proge. Vsi udeleženci so
se razveselili bogate ponudbe sadja
in napitkov, praktičnih nagrad in
toplega obroka.

Za zahtevno delo pri pripravi prireditve, prireditvenega prostora in
organizaciji teka, je treba organizatorjem, ki so prireditev uspešno
izpeljali s pomočjo 25 sodelavcev
in številnih sponzorjev, iskreno čestitati. Upamo, da bodo zbrali dovolj
moči in poguma za organizacijo 11.
kneškega teka, kajti o progi in prireditvi na Mašunu je s strani večine
tekmovalcev in strokovne javnosti
slišati samo pohvalne besede, nekateri jo uvrščajo celo med najboljše
proge za tovrstne teke. III
Vojko Mihelj

šolstvo in šport

Mednarodna gorska hitrostna dirka Petrol Ferrari 2008
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Že 14. bo zadnji vikend v juliju petkilometrska cesta med Ilirsko Bistrico
in Šembijami v znamenju avtomobilističnega športa. Najboljši slovenski
vozniki, gosti iz Avstrije ter številni
dirkači v formulah in prototipih so
porok za vrhunski spektakel. Letos
dirka znova šteje za evropsko prvenstvo, zato se nam obeta ponoven
dirkaški spektakel. Prireditev bo potekala v soboto, 26. julija, in nedeljo,
27. julija. V soboto ob 11. uri bo 1.
uradni trening, ob 15. pa sledi 2. trening. V nedeljo bo ob 10. uri 1. tekmovalna vožnja, ob 14. uri pa sledi
2. vožnja. Svečana otvoritev dirke bo
ob 13.30, 15 minut po koncu dirke
pa sledi podelitev priznanj. III
BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2008

Odprto državno prvenstvo plesnonavijaških skupin v Ilirski Bistrici
Plesna skupina Pume, ki jo vodi trenerka Mojca Klanšček, je 31. maja
2008 v sodelovanju s Košarkarskim
klubom (KK) Plama-pur organizirala Odprto državno prvenstvo v
cheerleadingu in cheer plesu, ki je
potekalo v telovadnici OŠ Antona
Žnideršiča v Ilirski Bistrici. Dekleta
so se odrezala odlično, saj so dosegla 4. mesto v mladinski in 5.
mesto v članski konkurenci plesnih
skupin, v kategoriji pom plesni pari
pa so osvojila srebrno medaljo.
Na odprtem državnem prvenstvu je
sodelovalo okrog 240 udeležencev,
od tega 24 skupin iz vse Slovenije in
ena iz Avstrije, natančneje z Dunaja.
Med sabo so se pomerili v osemnajstih kategorijah, od najmlajših pa do
članskih.
Letos so se Pume prvič udeležile tudi
mednarodnega tekmovanja plesnih
in navijaških skupin v Berlinu, kjer so
se pomerile z najboljšimi skupinami
iz vse Evrope in dosegle odlično 6.
mesto. Svoje uspehe so januarja

Pume so se tudi na državnem prvenstvu v Ilirski Bistrici odlično odrezale

letos potrdile na Odprtem mednarodnem prvenstvu Rom pom pom
v Dolu pri Hrastniku, kjer so v kategoriji skupinski cheer plesi osvojile
6. mesto, v cheer parih pa celo bronasto medaljo.

Plesna skupina Pume, v kateri pleše
deset deklet v dveh kategorijah, je
bila ustanovljena pred sedmimi leti v
okviru Šolske košarkarske lige. Punce
pod vodstvom Mojce Klanšček sedaj
že drugo sezono pridno trenirajo
pod okriljem KK Plama-pur. III

V okviru športno-ekološkega projekta Spust za čisto Reko, katerega
namen je čiščenje struge in bregov
Reke, je bilo po podatkih organizatorjev Rafting kluba Mrzla uoda
pobranih 400 kilogramov smeti.
Spusta, ki je bil ponovno oživljen pred tremi leti, se je udeležilo
okrog 40 Bistričanov in ekipa iz
Litije, kar je najbolj množična udeležba doslej.
Začetek spusta je bil pred nekdanjo
Gostilno Lovec, sledila sta postanka
v Rečici pred mostom in na Topolškem jezeru, cilj pa je bil v Dolnji
Bitnji pri Novakovem mlinu, kjer je
udeležence spusta čakala pogostitev.
Organizatorji so vsem podelili tudi
simbolično nagrado za udeležbo.
Med udeleženci spusta je bila tudi
ekipa starejših deklic, ki je Rafting

klub Mrzla uoda zastopala na nedavnem državnem prvenstvu, kjer je osvojila
1. mesto v svoji kategoriji. III
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Spust za čisto Reko 2008
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10. revija Knežak v pesmi
Z jubilejno 10. krajevno revijo pevskih zborov Knežak v pesmi, ki jo že
vsa leta organizirajo Društvo Piškotek Knežak, KS Knežak, OŠ Knežak
in MePZ Tabor Kalc 1869, so v Knežaku proslavili tudi dan državnosti.
Na letošnji reviji, ki se je odvijala 22.
junija v OŠ Toneta Tomšiča Knežak,
so se predstavili: Otroci iz vrtca OŠ
Knežak pod vodstvom Maje Sedej,
Otroški pevski zbor Zvezdice, ki ga
vodi učiteljica Morena Hostinger,
Mladinski pevski zbor OŠ Knežak,
prav tako pod vodstvom Morene
Hostinger, Cerkveni mešani pevski
zbor, ki ga vodi organistka Marjetka
Šajn Urbančič, in MePZ Tabor Kalc
1869 pod vodstvom Katje Bajec.
Pevske nastope so popestrili Brina in
Miha Urbančič z duetom violin ter
Jaka Fidel z diatonično harmoniko, ta
je letos prejel zlato in srebrno plaketo
na dveh velikih mednarodnih tekmovanjih. Posebno presenečenje je bil
duhovit nastop imitatorja Marjana
Šarca, ki je nasmejal številno občinstvo v dvorani.

MePZ Tabor Kalc pod vodstvom Katje Bajec že 10. na reviji Knežak v pesmi

Vojko Mihelj, gonilna sila te tradicionalne prireditve v Knežaku, je izročil simbolično nagrado vsem, ki so
se vseh deset let udeleževali revije
Knežak v pesmi. Kot je povedal, je
leta 1998, ko so začeli s prireditvijo,
na njej nastopilo kar osem domačih
pevskih zborov in skupin. Vendar pa
v zadnjih letih zahtevna organizacija

ni naletela na pričakovani odziv in
lani so morali prireditev celo odpovedati. »Mogoče je ravno jubilej
priložnost, da naredimo tudi tej tradicionalni prireditvi konec in damo
možnost drugim organizatorjem, da
ji nadenejo kakšno povsem novo in
svežo obliko,« je naznanil Mihelj. III

10. OBLETNICA ž E pz PREM

kultura

V letošnjem letu mineva deset let
od ustanovitve ŽePZ Prem, ki ga od
samega začetka vodi zborovodkinja
Irena Rep. V jubilejnem letu zbor
šteje 22 članic, doma iz bistriške
in sosednje pivške občine. Okrogli
jubilej so članice zbora obeležile v
nedeljo, 15. junija, na premskem
gradu.
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Ob tej priložnosti je vodja bistriške
izpostave JSKD Igor Štemberger
pevkam podelil Gallusove značke
za dolgoletno prepevanje. Bronaste
značke – za petletno prepevanje – so
prejele: Dolores Zidar, Snježana Dogančić, Kristina Zidar, Sonja Valenčič,
Katja Hrenovec in Nataša Gašperšič.
Srebrnih značk – za petnajstletno
prepevanje – so se razveselile Zinka
Žele, Boža Požar in Ivica Smajla, zlatih, za petindvajsetletno prepevanje,
pa Marija Smrdel, Danica Pardo in
Irena Rep. Zborovodkinji Ireni Rep,
ki se za kratek čas poslavlja od prem-
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skega zbora, pa je Igor Štemberger
vročil tudi jubilejno priznanje območne izpostave JSKD za dolgoletno
delovanje na področju glasbene
dejavnosti, s katerim je pomembno
vplivala na razvoj ljubiteljske kulture

na Bistriškem.
Slavnostni koncert, ki ga je povezovala pevka Kristina Jenko, so popestrili gostje iz Litije, člani okteta
Valvasor. III
Alenka Penko

27. OBČINSKA REVIJA PEVSKIH ZBOROV IN SKUPIN
Zborovsko petje je na Bistriškem –
kot tudi v širšem slovenskem prostoru – najbolj množična ljubiteljska
kulturna dejavnost. V občini Ilirska
Bistrica imamo sicer registriranih
preko 30 društev, ki se ukvarjajo z
ljubiteljsko kulturo; od tega se jih
približno polovica ukvarja s petjem.
Te skupine so se nam letos predstavile na treh koncertih občinske revije pevskih zborov in skupin. Letos
se jih je prijavilo kar 16, in sicer 15
domačih in gostje iz slovenskega
Kulturno prosvetnega društva Bazovica z Reke.
Prvi koncert je prvo junijsko nedeljo
izzvenel v Ilirski Bistrici v Domu na
Vidmu. Tu so nastopili: PS Kalina,
MoPZ Dragotin Kette, MePZ Tabor
Kalc 1869 Knežak, MePZ DU Avgust
Šuligoj in MePZ KPD Bazovica (Reka).
Soorganizator koncerta je bila pevska skupina Kalina iz Kosez. Članice
omenjene skupine so se izkazale kot
odličen gostitelj.
Teden dni pozneje smo lahko prisluhnili pevcem na drugem koncertu v
nabito polnem vaškem domu v Hrušici. Lansko leto prenovljeni hrušiški
vaški dom, po zaslugi soorganizatorjev koncerta – Hrušiških fantov,
postaja pomembno prizorišče kulturnih dogodkov v občini. V Hrušici
so nastopili Fantje s'pod Karlovice,

MePZ društva upokojencev Avgust Šuligoj na 27. občinski reviji pevski zborov

CMePZ Podgrad, CMePZ Zvon, Vox
Ilirica, MePZ Ahec Jasen, Jasenski
pevci in ŽePZ Prem. Ob tej priložnosti so bila podeljena bronasta in
srebrna Maroltova priznanja najbolj
zaslužnim članom domače pevske
skupine Hrušiški fanti. Ta priznanja
za dolgoletno delo na področju
ohranjanja ljudskega petja podeljuje
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
(JSKD).
Tretji koncert na zadnjo junijsko nedeljo na gradu Prem je namenjen

skupinam, ki gojijo ljudsko petje. Na
etno koncertu sodelujejo: PS Kmečkih žena Ilirska Bistrica, PS Vasovalec,
Bistrške škuorke in Hrušiški fanti.
Pod pokroviteljstvom Občine Ilirska
Bistrica je organizator 27. občinske
pevske revije ilirskobistriška izpostava JSKD. Nedvomno so ti trije
koncerti pomembno prispevali k bogatitvi junijskega kulturnega utripa v
bistriški občini. III
Igor Štemberger

25 let delovanja cerkvenega zbora Zvon

kultura

Cerkveni mešani pevski zbor Zvon
je prav gotovo eden kvalitetnejših pevskih sestavov v občini Ilirska Bistrica. To so dokazali tudi
na slavnostnem koncertu ob 25.
obletnici svojega delovanja. Pevci
CMePZ Zvon so s svojimi gosti z odlično izvedbo zahtevnega programa
navdušili poslušalce napolnjene cerkve sv. Jurija v Ilirski Bistrici. Poleg
zborovega podmladka, otroškega
cerkvenega zbora Zvonček, so nastopili še mezzosopranistka Janja
Konestabo, tenorist Miran Žitko,
Andrej Ljubič, Tjaša Rutar in flavtist
Gašper Dolgan, skupaj z Zvonom
pa je solo zapel tudi domači župnik
Gabrijel Vidrih.
Nadaljevanje na naslednji strani.
BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2008
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V programu so prevladovale cerkvene melodije, med katerimi so bila
tudi dela Mozarta, Wagnerja in Handla, omeniti pa velja, da so izvedli
tudi nekaj Trubarjevih del, s čimer
so obeležili 500-to obletnico njegovega rojstva. Ob tej priložnosti so
bila najzaslužnejšim članom zbora
podeljena Gallusova priznanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, med njimi tudi kar nekaj zlatih
za četrt stoletja dela na področju
glasbene dejavnosti.
Zbor Zvon je začel svojo pot v letu
1982, na zahvalno nedeljo, ko se je
organistinja in zborovodkinja Nives

Pirih odločila, da prevzame skrb za
zbor in petje v cerkvi sv. Petra v Ilirski Bistrici. Zbor že 25 let bogati nedeljsko bogoslužje v farni cerkvi sv.
Petra v Trnovem. Od prvih začetkov
do danes se je rast in pevski zanos
stopnjeval, najprej v veselju do petja
v pevcih samih, nato pa še z nastopi
na raznih prireditvah, občinskih revijah in koncertih.
Kot kulturno društvo zbor neguje in
dviga kulturo zborovskega petja na
občinski ravni. Redno se udeležuje
revij občinskih zborov, Primorska
poje, raznih proslav doma in drugje
po Sloveniji. Vsako leto organizira že

tradicionalen Božični koncert v cerkvi
sv. Jurija v Ilirski Bistrici. Pomembne
obletnice obeležijo z izvedbo samostojnih celovečernih koncertov.
Pevski repertoar je raznovrsten in
pester. Zajema pesmi slovenskih in
tujih skladateljev (Gallusa, Bacha,
Mozarta, Beethovna, Verdija, Francka, Gounoda, Haydna, Wagnerja in
drugih), segajo pa tudi po slovenski
ljudski in zborovski pesmi. Zbor že
nekaj let zelo uspešno vodi zborovodkinja Damjana Kinkela.
Igor Štemberger

Okrogla miza o drogah in zasvojenosti

SOCI AL NO V ARSTVO I N Z DRAVJ E

Novoustanovljeno društvo Bistrška
liburnia iz Ilirske Bistrice je meseca
maja v sodelovanju z bistriškim
zdravstvenim domom, OZ Rdečega
križa in OŠ Antona Žnideršiča organiziralo okroglo mizo o zasvojenosti
»Droga? Ne, hvala!«. Okrogle mize
se je udeležilo pet strokovanjakov s
tega področja, spregovorila sta tudi
dva zdravljena odvisnika in mama
zasvojenega otroka. Na žalost je
bila okrogla miza zelo slabo obiskana, kar kaže na zaprtost Bistričanov in zatiskanje oči pred problemi
zasvojenosti.
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Na slednje je opozoril tudi Iztok Ljubič s Policijske postaje Ilirska Bistrica,
ki je izpostavil problem skromnega
udeleževanja predavanj in posvetovanj na to temo, ki jih izvaja tudi
policija po osnovnih šolah za učence
in njihove starše.
Franc Prelc, direktor območne Karitas za Istro, eden prvih, ki se je začel
ukvarjati z zasvojenimi, je opozoril
na oblike zasvojenosti nove dobe
(računalniki, igre na srečo ipd.) in
poudaril, da bi se morali problemi
najprej reševati v družini, ker se na
ta način lahko največ naredi.
Dr. Tea Apath, ki dela v ambulanti za
preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog v Ilirski
Bistrici, kjer je v programe zdravljenja vključenih 31 odvisnikov, je
spregovorila o zdravstvenem vidiku
zasvojenosti.
Dr. Ines Kvaternik s Fakultete za socialno delo na Univerzi v Lubljani je
opozorila na vrsto problemov v zvezi
BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2008

z drogami, predvsem pa je prepričana, da bi morali izvajati terensko
delo za t. i. neproblematične odvisnike, da bi se jim omogočila uporaba
sterilnega pribora, s čimer bi preprečili širjenje nekaterih bolezni.
Nives Kmetec je predstavila Društvo
Pot, ki vodi dnevni center za zasvojene in ga je pred petimi leti ustanovila skupina staršev zasvojenih z
drogami. V tem času so na zdravljenje po komunah poslali že 40 odvisnikov.
Zdravljena odvisnika sta povedala,
da je zasvojenost bolezen, in poudarila, da brez podpore družine ni
uspeha pri zdravljenju zasvojenih.
Zdravljenim odvisnikom pa zelo
pomagajo tudi redna srečanja, saj
kadar povsem opustijo stike s skupnostjo oziroma komuno, je, kot pravita, veliko možnosti, da se vrnejo
nazaj na stara pota. III

Starejši za višjo kakovost
življenja doma
Društvo upokojencev Ilirska Bistrica
se v letošnjem letu vključuje v projekt Starejši za višjo kakovost življenja doma, v okviru katerega bi
radi poiskali vse prebivalce, starejše
od 69 let, ki potrebujejo za to, da
bi lahko čim dlje ostali v domačem
okolju, dodatno pomoč.
Cilji projekta so: vzpostaviti kontakt
z javnimi službami in drugimi nevladnimi organizacijami, organizirati
pomoč v lastnih vrstah, seznaniti lokalno skupnost o kakovosti življenja
in potrebah starejših, ki so doma ter
vzpostaviti nadzor civilne družbe
nad delom vseh, ki se ukvarjajo s
pomočjo na domu. III

Odsotnost zdravnikov v juliju 2008
Objavljamo preglednice z osnovnimi informacijami o delu in odsotnostih zdravnikov in zobozdravnikov v juliju 2008.
Kljub temu da se trudimo za zagotovitev ustrezne dostopnosti
zdravnikov tudi v času dopustov,

Želimo Vam prijetne počitnice ter
seveda veliko sprostitve in zdravja!

so odsotnosti precejšnje in bosta
večkrat delali le po dve ambulanti.
Prosimo, da to upoštevate in da prihajate čez poletje k nadomestnim
zdravnikom le zaradi nujnejših zadev.

Kolektiv Zdravstvenega doma
Ilirska Bistrica

Dopusti zdravnikov v mesecu juliju 2008
Splošne ambulante
Modic Maksimiljan, dr.med.,spec.
Lovrić-Kiselič Sonja,dr.med.,spec.
Živčec-Kalan Gordana, dr.med.,spec.
Štemberger Anja,dr.med.
Pejković Marija, dr.med.,spec.
Šolski dispanzer
Šegota Sunčana, dr.med.
Komen Odineja, dr.med.,spec.
Ostale ambulante
SA III Taučer-Mičetić Jasna, dr.med.
URG Vadnjal Jana, dr.med.,spec
SPEC Dekleva Barbara,dr.med.
DMD Glušić-Ravnić Vanda, dr.med.
Zasebna ambulanta
Trlin Dražen, dr.med.,spec
Zasebna pediatrična ambulanta
Kauzlarić Ivan,dr.med., spec.ped.
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Legenda: osenčena polja = dopust, (S) =specializacija, (X) =ostale odsotnosti, (pd)=prosto po dežurstvu, (zd)=dela v Zdravstvenem domu
Opombe: dr. Šegota – s 7.7.2008 neha delati v našem ZD – nadomestni zdravnik dr. Komen. Asis. Kalanova – daljša odsotnost – nadomešča dr. Taučer Mičetič

Dopusti zobozdravnikov v mesecu juliju 2008
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Legenda: osenčena polja = dopust
Opombe: Česnik Meta, dr.dent.med. bo od 1.7. do nadaljnjega namesto v OŠ AŽ delala v zobozdrav. ordinaciji 3 (Ulica IV. armije 1). Dr. Kasić in Crnkovič delata po 4 ure
Nujna zobozdravstvena pomoč je v času letnih dopustov samo dopoldne od 8.00 do 12.00 ure.

OSNOVNOŠOLCI ZBRALI SKORAJ 1.000 EVROV!
Društvo prijateljev mladine, krožki
Rdečega križa na OŠ in Območno
združenje RK iz Ilirske Bistrice smo
tudi letos organizirali tradicionalno
akcijo KOVANEC ZA OTROKE V
STISKI, ki se je pričela v Tednu Rdečega križa (od 8. maja naprej).
Namen akcije je spodbuditi najmlajše,
da z majhno pozornostjo do drugih
ohranjajo in razvijajo humanitarne

vrednote. Sodelovale so vse osnovne
šole in zbrale skoraj 1.000 evrov, ki
smo jih namenili Društvu za pomoč
trpečim in bolnim RDEČI NOSKI.
Klovni zdravniki so posebej usposobljeni umetniki, ki bolne ljudi tolažijo s
humorjem, podarjajo naklonjenost
in vračajo voljo do življenja. Ti klovni
na svojstven način lajšajo depresije,
postoperativne šoke in blažijo boleče
terapije. Ob tem pomagajo pri prebi-

janju nedostopnosti bolnih ljudi do
okolice in tako poskušajo obuditi voljo
tam, kjer je to življenjskega pomena.
Vsem, ki ste darovali za bolne
otroke, PRISRČNA HVALA!
Če želite pomagati tudi vi, lahko pošljete SMS s ključno besedo NOSKI
na številko 1919. S tem boste društvu prispevali 1,00 €. III
OZRK Ilirska Bistrica
BISTRIŠKI ODMEVI JUNIJ 2008

SOC IALNO V ARSTV O IN zdravje

Zdravstveni dom
Kasić Š. Mirjana, dr.dent.med.
Sakelšek Karl
Crnković Emil
Žnidaršič Mitić Nevija
Česnik Meta
Grk Sanda, dr.dent.med.
Zasebni zobozdravniki
Spetič Samo, dr.dent.med..
Jakljevič Vlatko,dr.dent.med..
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Zaključek ur pravljic
Kot vsako leto doslej so v dopoldanskem času v Knjižnici
Makse Samsa tudi v šolskem letu
2007/2008 potekale ure pravljic.
Otroci so poslušali pripovedovanje pravljic, peli, risali in ustvarjali različne izdelke. Knjižničarke
so tudi same otrokom odigrale
kar nekaj dramskih igric.
Novost za otroke v letošnjem letu
pa so bile pravljične ure, ki so potekale v popoldanskem času in so jih
lahko obiskovali tudi ostali otroci,
ki v dopoldanskem času sicer hodijo v vrtec. Kot nagrado za otroke
je naša knjižnica kot že večkrat doslej, v sodelovanju z območno izpostavo JSKD, ob zaključku ur pravljic,
3. junija 2008, vsem otrokom omogočila ogled lutkovne predstave
»Krtek Zlatko ali kakec, ki je padel z

neba«, ki jo izvaja Lutkovno gledališče Fru Fru iz Ljubljane. Domiselna
in izjemno duhovita predstava, ki je
navdušila otroke, je nastala po motivih svetovne uspešnice, slikanice

ZBIRANJE PLASTIČNIH ZAMAŠKOV

naši mladi in najmlajši

Na OŠ Podgrad smo se odločili za
sodelovanje v vseslovenski dobrodelni in ekološki akciji zbiranja plastičnih zamaškov. Zamaške odkupuje
podjetje Plasta iz Šentruperta na
Dolenjskem, izkupiček akcije pa je
namenjen nakupu invalidskega vozička za gimnazijca iz Ljubljane.
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Akcija je potekala od novembra 2007
do maja 2008. K sodelovanju smo
spodbudili tudi sorodnike in znance
ter skupaj zbrali kar 150 kilogramov
zamaškov. Namen zbiranja je bil, poleg prispevka za nakup vozička, tudi
spodbuditi k čutu za sočloveka in
varovanje okolja, spoznati, da iz malega raste veliko, ter dokazati, da nas
je veliko, ki smo pripravljeni začeti z
enim zamaškom.
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Ker je bil odziv na akcijo velik, smo
se odločili, da se odzovemo izzivu in
sodelujemo v naslednji akciji, v kateri bo izkupiček namenjen za Lizino
dvigalo. Zahvaljujemo se za vsak
zbran zamašek in vabimo k sodelovanju pri nadaljevanju akcije. III
Novinarski krožek,
Osnovna šola Podgrad

Razpis za izdelavo CGP in
spletnih strani KŠIB-a
Klub študentov Ilirska Bistrica objavlja razpis za izdelavo celostne grafične podobe kluba in za izdelavo
spletnih strani kluba. Vljudno vabimo vse študente, klubovce in tudi
ostale oblikovalce, ki so dovolj vešči
dizajnerji, k zanimivima in izzivalnima razpisoma. Na razpisa se lahko
prijavijo tako fizične kot pravne
osebe.
Rok za oddajo del in ponudb je 21.
7. 2008. Rešitve pošljite na naslov:
Klub študentov Ilirska Bistrica, Bazoviška 26, 6250 Ilirska Bistrica ali
na elektronski naslov info@ksib.si.
Rezultati razpisov bodo objavljeni
najkasneje do 28. 7. 2008. III

Wernerja Holzwartha. Zamisel, priredba in režija so delo Irene Rajh,
poleg nje pa v predstavi nastopa še
Vito Rožej. III

Poletne cirkuške delavnice
za otroke in mlade
MKNŽ in KŠIB v mesecu juliju (od 12.
do 16.7.) pripravljata obisk mednarodnega otroškega in mladinskega
Cirkusa Tværs z Danske; v okviru
le-tega bodo potekale cirkuške delavnice za otroke in mlade.
Cirkus Tværs ni klasičen cirkus, pač
pa socialno-kulturni projekt, ki cirkus uporablja kot orodje za delo z
otroki in mladino. Otroci se v popoldanskem času učijo različnih cirkuških veščin, nato pa nastopijo v
večerni predstavi.
Med gostovanjem v Ilirski Bistrici se
bodo Tværsovi ekipi lahko vsak dan
pridružili otroci in mladi. Starostnih
omejitev ni, prav tako udeležba ni
plačljiva, saj je osnovno poslanstvo
cirkusa vsem otrokom nuditi enake
možnosti. Edini obvezi sodelujočih
sta spoštljivo ravnanje s cirkuško
opremo in primerno vedenje.
Delavnice bodo potekale vsak dan
od 13. julija dalje, in sicer v dveh
terminih: od 10. do 12. ure in od
14. do 16. ure na travniku pred OŠ
Dragotina Ketteja. 15. julija zvečer
pa bodo lahko tisti, ki so obiskovali
delavnice, predstavili svoje na novo
osvojene cirkuške veščine v sklopu
večerne predstave. III

NAGRADNA KRIŽANKA

Vodoravno: 1. žuželka s trdimi sprednjimi krili in grizalom, 6. delo, izdelek iz trdega materiala v obliki kipa, reliefa, 13. določilo za ravnanje,
15. kamenje, ki ga je nanesla, zaoblila voda, 16. vrsta antilope, 18. naselje pri Postojni, 19. voz, na katerem se vozi bala, 22. Prešernov
rojstni kraj, 23. janež (lat.), 24. organizem, ki potrebuje za življenje kisik, 25. mesto v Franciji ob Mozeli, 27. zmaga pri šahu, 28. sodno telo
porotnega sodišča, 29. ameriški režiser (Christopher), 30. grška črka, 31. reka v grškem podzemlju, 33. okence v banki za poslovanje s
strankami, 35. oznaka za milimeter, 37. Irska (pesniško), 38. mivka (zast.), 40. ime glasbenega pedagoga (Dariana), 43. staro mesto v Egiptu
z razvalinami templjev in grobov, 45. nižje plemstvo v nekdanji Poljski, 46. groba, težka volnena tkanina za športne suknjiče in plašče, 47.
glavna podložniška dajatev od posestva zemljiškemu gospodu, 48. italijanski skladatelj (Tommaso, 1727-1779), 50. množično zborovanje
na prostem, 51. španski pesnik (Blas de), 53. negativna šolska ocena, 54. manjša vlačilna mreža za lov ob obali, 56. ruski jezikoslovec (Aleksander Vasiljevič, 1910-1978), 57. drama hrvaškega dramatika Iva Brešana.
Navpično: 1. organizmu potrebna snov za rast in razvoj, 2. vrbov grm, 3. kulturna rastlina iz družine trav, 4. čednost, urejenost, elegantnost, 5. kratica za člen, 6. po hrbtu zelenkasto črna močvirska ptica z dolgim črnim čopom, 7. ločen prostor v gledališču, 8. rečni otok v
Podonavju, 9. kratica za teritorialno obrambo, 10. britanski avtomobilski dirkač formule ena (Eddie), 11. slovenski filozof in ekolog (Andrej), 12. velik mogul Indije (1542-1605), 13. konj rjave barve, 14. Webrova opera, 15. ograja, 17. trebušna mast, 20. judovsko moško ime,
21. nekdanja srednja šola, 24. dovršni pretekli čas v srbščini in hrvaščini, 26. vrsta peciva, 28. vzmet, 29. turistično mesto južno od Dubrovnika, 32. začetek muslimanskega štetja let, 33. izmena, zlasti v rudniku, tovarni, 34. ropar, razbojnik, 35. moški, ki pretirano poudarja
svojo moškost, 36. kenijski pisatelj (John Samuel), 38. bela tekočina, ki se izloča pri samicah sesalcev določen rok po porodu kot hrana za
mladiče, 39. drog v kozolcu, 41. grška boginja, Zevsova žena in mati boginje Afrodite, 42. mejna reka med Poljsko in Nemčijo, 44. špansko
žensko ime, 45. točilna miza, 46. londonska galerija, 49. evropski veletok, 50. rastlinska bodica, 52. sredina toče, 55. enaka vokala.
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Križanko pripravlja Dimitrij Grlj
Rešitev 2. nagradne križanke pošljite na naslov: Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, s pripisom »Bistriški odmevi-nagradna križanka«
najkasneje do 20. julija 2008. Tokrat bomo med prispelimi pravilnimi rešitvami izžrebali nagrajenca, ki bo prejel knjigo Brkini (letnik izdaje
2008).
Geslo 1. nagradne križanke: BISTRICA PRAZNUJE
Izžrebana nagrajenka 1. nagradne križanke je TINA ŽITKO, Vilharjeva cesta 16, 6250 Ilirska Bistrica. Nagrajenka bo nagrado (knjigo Brkinske dobrote) prejela po pošti.
BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2008

ra zvedrilo

Na označenih mestih dobite geslo tokratne križanke.
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Prireditve v juliju 2008
KAJ

KJE

KDAJ

KDO

INFO

Mladinski kviz Spoznavanje
domačega kraja

Knjižnica Makse Samsa
Ilirska Bistrica

Od 1. julija do 31. avgusta

Knjižnica Makse Samsa
Ilirska Bistrica

05/ 714 41 88

Počitniška bralna značka za
otroke Bralni črv

Knjižnica Makse Samsa
Ilirska Bistrica

Od 1. julija do 31. avgusta

Knjižnica Makse Samsa
Ilirska Bistrica

05/ 714 41 88

Počitniška bralna značka za
odrasle

Knjižnica Makse Samsa
Ilirska Bistrica

Od 1. julija do 30. septembra

Knjižnica Makse Samsa
Ilirska Bistrica

05/ 714 41 88

Teden športa

Šolska igrišča in park Nade
Žagar v Ilirski Bistrici

1. julij - Podgrad
3. julij – Knežak
7. julij – Kuteževo
9. julij – Jelšane
11., 12. julij – Ilirska Bistrica

Zveza športnih društev
Ilirska Bistrica

Cirkus TVAERS

Pred OŠ Dragotina Ketteja

Od 12. do 16. julija

MKNŽ in KŠIB

Martin Dovgan
041/931-106
Eva Gorišek 051/318-699

Zbiralna akcija starega
papirja

Pri župnišču v Ilirski Bistrici

12. julij ob 10.00

Skavti Ilirska Bistrica

Helena Valenčič
031/246 836

Razstava slik Pivške depresije, avtorja Stojana Spetiča

Grad Prem

Od 12. julija do 3. avgusta

Stojan Spetič

TIC Ilirska Bistrica
05/ 710 13 84

Gorska hitrostna dirka Petrol Ilirska Bistrica - Šembije
Ferrari 2008

Od 26. do 27. julija

Ferrari Racing Club 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/ 71 45 280

Peljimo jih na morje!
V Sloveniji živijo otroci in starejši, ki si tudi letos
ne bodo mogli privoščiti počitnic na morju.

napovednik

Rdeči križ Slovenije in Območno združenje RKS
Ilirska Bistrica prosiva za vašo solidarnost.
Vsak prispevek je dobrodošel.

28

Svoj prispevek lahko nakažete
s plačilnim nalogom BN02 na račun
03100-1234567891, sklic 11-98990,
ali pa pošljete SMS z besedo MORJE na 1919.
Vnaprej hvala za vašo dobrosrčnost in zaupanje.
Podjetji Mobitel in Simobil se odrekata vsem
prihodkom iz naslova storitve SMS Donacija za
Rdeči križ Slovenije. Vrednost SMS sporočila je 1€.

BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2008

OBMOČNO ZDRUŽENJE
RDEČEGA KRIŽA
ILIRSKA BISTRICA
VAS VABI NA

KRVODAJ ALSKO
AKCIJO
V PONEDELJEK, 4. AVGUSTA 2008,
OD 7. DO 13. URE

V GIMNAZIJI
ILIRSKA BISTRICA.

SKUPAJ REŠUJEMO ŽIVLJENJA!

