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Tradicionalna, že četrta prireditev Na
meji brez meje – Na granici bez granice,
na kateri se srečujejo prebivalci treh obmejnih občin – Ilirske Bistrice, Klane in
Matulj – je letos potekala v Novokračinah. Cilj prireditve je druženje in krepitev stoletja starih vezi med prebivalci ob

meji. Bisriška občina kot gostiteljica letošnje prireditve je številnim obiskovalcem z obeh strani meje ponudila pester
družabni, športni in kulturni program, ki
se je zaključil s pohodom na Sv. Katarino
in koncertom kulturnih skupin iz vseh
treh občin.

uvodnik
Prvi počitniški mesec je že za
nami, in če ste poletne julijske
dni preživeli v domačem kraju,
ste se morda udeležili katere
izmed prireditev, ki so se v teh
dneh odvijale v naši občini. Nekakšen uvod v poletno dogajanje
so bila dobro obiskana tradicionalna Premska srečanja, na katerih so podelili premski kelih za
najboljšo radijsko igro. Druženje
v idiličnem okolju premskega
gradu pa se je zaključilo z etno
koncertom domačih ljudskih
pevcev na grajskem dvorišču.
Druga odmevnejša prireditev
je bilo tudi že tradicionalno
srečanje prebivalcev bistriške,
klanske in matuljske občine, ki
poteka pod naslovom Na meji
brez meje – Na granici bez granice in je v Novokračine privabila številne obiskovalce z obeh
strani meje.
Za aktivno preživljanje počitnic
otrok in mladih pa so poskrbeli
Cirkus Tvaers z Danske, ki je
štiri dni gostoval v Ilirski Bistrici,
športna društva, ki so organizirala številne aktivnosti za mlade,
in domača knjižnica z mladinskim kvizom in počitniško bralno
značko.
Počitnice pa so se končno začele
tudi za bistriške maturante, ki so
prejeli maturitetna spričevala –
dobili smo tudi prvo zlato maturantko.
Sodeč po napovedniku prireditev, se nam v avgustu obeta še
bolj pestro dogajanje. Zato lepo
vabljeni, da se pridružite kateremu izmed številnih turističnih,
kulturnih, športnih in drugih dogodkov, ki se bodo v prihodnjih
dneh odvijali v naših krajih!
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sestanek z ministrom za okolje in prostor
Minister za okolje in prostor Janez
Podobnik se je s svojimi sodelavci
22. 7. sestal z bistriškim županom
Antonom Šenkincem, podžupanom
Vladimirjem Čeligojem in strokovnimi delavci občine. Na delovnem
sestanku so obravnavali nekaj perečih problemov v občini: sanacijo
odlagališča Globovnik, problematiko oskrbe s pitno vodo, prostorsko umestitev avtocestne povezave
Jelšane – Postojna in problematiko
vzdrževanja in urejanja vodotokov
na območju bistriške občine.
Glede sanacije industrijskega odlagališča Globovnik so sprejeli dogovor,
da bo ministrstvo za okolje in prostor (MOP) do sredine 8. pripravilo
pogodbo o sofinanciranju z vsemi
roki in finančnimi viri. Tako naj bi v
letošnjem letu izdelali projektno dokumentacijo in pridobili gradbeno
dovoljenje, v letu 2009 pa naj bi se
sanacija začela. Ker je lastnik zemljišča občina, bo ta ves postopek tudi
vodila, ministrstvo pa bo projekt sofinanciralo.
Predstavniki občine so ministru
predstavili projekt ureditve vodovodnega omrežja Visoki Kras in interes bistriške občine, da bi vodne
viške ponudila Obali in Krasu. Minister je ponudbo sprejel kot dobrodošlo znotraj kohezijskega projekta
celovite oskrbe s pitno vodo Obale
in Krasa, v okviru katerega ostajata
aktualna vodna vira tudi Brestovica
in zajetje Padež. V bližnji prihodnosti

naj bi se občina in MOP tudi dogovorila o izdelavi projektne dokumentacije, na podlagi katere bo občina
vključena v ta kohezijski projekt.
V zvezi z državnim prostorskim načrtom za umestitev avtoceste med Jelšanami in Postojno oz. med Postojno,
Divačo in Jelšanami je Janez Podobnik povedal, da osebno vidi rešitev v
varianti »y«, ki bi pokrila obe smeri.
Minister je na tem področju imenoval tudi posebno delovno skupino, ki
se bo ponovno sestala v septembru.
Do takrat pa naj bi MOP zaključilo
pripravo javnih razpisov za izdelovalca strokovnih podlag, na podlagi
katerih se bo odločalo o najbolj
okoljsko in prostorsko sprejemljivi
varianti. Podžupan Vladimir Čeligoj
je povedal, da je Občina Il. Bistrica
odprta za nadaljnje razgovore in

možne rešitve, vendar pa na podlagi
sklepa občinskega sveta zagovarja
kot prioritetno varianto tisto, ki bi
šla po najkrajši poti od Ilirske Bistrice
proti Postojni.
Glede problematike urejanja in vzdrževanja vodotokov na Bistriškem je
bil župan Anton Šenkinc precej kritičen, saj je bilo to področje v zadnjih
nekaj letih finančno podvrednoteno.
Minister je zagotovil, da bo MOP po
nekaj sušnih letih občini odrezal večji
kos finančnih sredstev. V letu 2009
naj bi se tako začelo urejanje odseka
reke Reke od Kosez proti izlivu Mole,
izdelali pa naj bi tudi študijo za preučitev pretočnih razmer na področju
Novokračin. Kot je povedal župan,
pa bo občina letos začela z urejanjem brežin na vodotokih Bistrica in
Sušec. III

minister jarc obiskal mašun

Delovni obisk ministra je bil namenjen
predvsem
reševanju

problematike škode na kmetijskih
površinah zaradi divjadi, ki kmetom na Bistriškem povzroča velike
težave. Ministru so tudi predstavili
program spremljanja divjih zveri in
informacijsko izobraževalni center v
gozdni hiši na Mašunu. Po končani
seji bistriškega občinskega sveta, ki
je istočasno potekala na Mašunu,
se je delovnemu pogovoru pridružil
tudi župan Anton Šenkinc, ki je izpostavil nekatere probleme s področja
kmetijstva v ilirskobistriški občini.
III

AKTUALN O

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano Iztok Jarc je s svojim
sodelavcem Vladimirjem Čeligojem 17. 7. obiskal Mašun, kjer se
je srečal z Antonom Smrekarjem,
direktorjem postojnske območne
enote zavoda za gozdove, Francem
Kešem, predsednikom območne
postojnsko-bistriške lovske zveze,
in Antonom Marinčičem, vodjo državnega lovišča.
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pogovor s poslancem zvonetom černačem
nostavitev številnih postopkov, davčna razbremenitev vseh, predvsem
pa tistih z najnižjimi dohodki, povečana finančna moč občin z dodatnimi sredstvi za investicije, bistveno
več denarja iz evropskih skladov za
razvojne projekte, številni infrastrukturni projekti; vse to je samo
majhen del tistega, kar je zaznamovalo zadnje štiriletno obdobje.
Seveda pa Slovenija ni osamljen
otok. Posledice visokih svetovnih
cen nafte in hrane postavljajo pred
nas nove odgovornosti. Vlada in državni zbor sta se ustrezno in hitro
odzvala. Sprejeti so bili številni
ukrepi, ki bodo olajšali položaj tistih
z najnižjimi dohodki.

Ob izteku poslanskega mandata v
Državnem zboru RS smo poslanca
Slovenske demokratske stranke
(SDS) Zvoneta Černača, ki je v parlamentu zastopal tudi interese ilirskobistriške občine, povprašali o
njegovem preteklem delu in načrtih
za prihodnost. Černač je v državnem
zboru nadomestil strankarskega kolega, ministra dr. Milana Zvera, ki je
bil na državnozborskih volitvah leta
2004 izvoljen v volilnem okraju Ilirska Bistrica.
Vaš poslanski mandat se izteka.
Kako ocenjujete svoje štiriletno delo
kot poslanec v državnem zboru?

INTERVJU

Težko ocenjujem sam sebe. To bodo
storili drugi. Lahko pa povem nekaj dejstev in odločitev, pri katerih
sem sodeloval. V tem mandatu je
Slovenija postala del t. i. evro območja, odprli smo evropske meje,
po polletnem predsedovanju svetu
Evropske unije smo postali prepoznaven in spoštovan član ne samo v
evropski, pač pa tudi v širši mednarodni skupnosti.
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V tem mandatu beleži Slovenija
najbolj ugodne kazalce v vsej zgodovini samostojne države. Visoka
gospodarska rast, povečanje novih
delovnih mest (kar 35.200 jih je bilo
na novo ustvarjenih v zadnjih treh
letih), najnižja brezposelnost, poeBISTRIŠKI ODMEVI AVGUST 2008

Posredno se razvoja ilirskobistriške
občine dotika tudi Univerza na Primorskem, zato sem vesel, da je bil
zakon, ki sem ga s še nekaterimi
poslanci vložil v DZ konec leta 2005,
sprejet soglasno in da so rezultati
že vidni: Turistica je dobila novo
stavbo v Portorožu, dokončani sta
Armerija in Foresterija v Kopru. Na
podlagi tega zakona pa sredstva še
niso izčrpana, tako da bo omogočil
izboljšanje prostorskih možnosti
študentom Univerze na Primorskem.
Na katerih področjih še vidite
razvojne možnosti bistriške občine,
za katere bi v državnem zboru lahko
lobirali?

Naj omenim samo tri: znižanje
dohodnine za tiste z najnižjimi
dohodki, odpravo plačila PZZ-ja,
prostovoljnega dodatnega zdravstvenega zavarovanja za približno
100.000 upokojencev z najnižjimi
pokojninami, in enkraten dodatek,
ki ga bodo prejeli upokojenci z najnižjimi pokojninami.

Ilirska Bistrica ima svoje naravno zaledje na Reki. Na drugi strani ni mogoče spregledati povezav z Ljubljano
in Koprom. Ko meje ne bo več (in,
kot kaže, se to zna zgoditi že v teku
prihodnjega mandata), bodo povezave lažje, hitrejše. Iz tega razloga je
avtocestna povezava ključna za nadaljnji razvoj.

V tem mandatu so bili sprejeti ukrepi,
ki zagotavljajo stabilnost pokojninske blagajne in omogočajo redno
usklajevanje in izplačevanje pokojnin. Državna blagajna je stabilna, saj
izkazuje proračunski presežek.

Ta projekt (AC-povezava od Jelšan
do Postojne) se v tem mandatu ni
odvijal tako, kot bi pričakovali. Ne
toliko zaradi države, bolj zaradi različnih stališč občin, ki jih povezava
zadeva. In v tem projektu vidim tudi
osebni izziv za prihodnji mandat.

Katere interese na področju razvoja
ilirskobistriške občine ste v tem
času zastopali v parlamentu in kaj
konkretno ste dosegli?
V tem mandatu so bila tudi na
Bistriškem urejena številna vprašanja, ki jih prej ni bilo mogoče urediti vrsto let. Sklenjen je dogovor z
državo glede gradnje novega Upravnega centra, v last občine je bil prenešen Dom na Vidmu.
Urejena so bila številna vprašanja
glede vojaških nepremičnin v povezavi s šolskimi programi in urejeno
sodelovanje države pri modernizaciji cest ter ostale infrastrukture, ki
je povezana z uporabo vojaškega
strelišča Bač. V državnem proračunu
so zagotovljena sredstva za modernizacijo državne ceste Postojna–Jelšane in ureditev obvoznice.

Kakšni so vaši načrti po izteku mandata? Ali nameravate kandidirati
tudi na letošnjih državnozborskih
volitvah in v katerem volilnem
okraju?
Pred štirimi leti sem kandidiral v
volilnem okraju Postojna in Pivka.
Tudi letos so me kot kandidata evidentirali tako v Pivki kot v Postojni.
Kandidature se bodo potrjevale v
prihodnjem mesecu.
V kolikor bo moja kandidatura potrjena in bom izvoljen, bom tudi v
prihodnjem mandatu deloval tako
kot doslej, poslanci smo namreč
predstavniki vsega ljudstva, je pa
normalno, da smo bolj angažirani v
okolju, iz katerega izhajamo. III

PREMSKA SREČANJA 2008
Zadnja junijska nedelja je bila tako
kot doslej tudi letos rezervirana
za srečanje literatov Primorske na
Premu. 22. Premska srečanja so
potekala na gradu Prem 29. junija.
Prireditev organizirata Združenje
književnikov Primorske in Javni
sklad RS za kulturne dejavnosti –
Območna izpostava Ilirska Bistrica,
generalni pokrovitelj pa je Občina
Ilirska Bistrica.
Letošnja Premska srečanja so se
začela z literarno delavnico kreativnega pisanja. Tematika delavnice
je bila poezija, vodja delavnice pa
mlada pesnica Patricija Dodič, sicer
članica bistriškega literarnega društva.

Javna tribuna letošnjih Premskih srečanj je bila posvečena istrskemu duhovniku
in pesniku Alojzu Kocjančiču

Redni del vsakoletne celodnevne literarne prireditve na Premu je tudi
javna tribuna. Letos je bila le-ta
namenjena istrskemu duhovniku
in pesniku Alojzu Kocjančiču. Njegovo ustvarjanje je predstavila Ines
Cergol, sicer predsednica Združenja
književnikov Primorske. O tem pomembnem istrskem možu in njegovem delu pa so v svojih nastopih
govorili še Rožana Koštial, Dušan Jakomin, Jurij Rosa in Tanja Jakomin
Kocjančič.

Udeleženke literarne delavnice kreativnega pisanja

knjige je skozi pogovor z avtorjem
vodila Magdalena Svetina Terčon.

Dobitnica letošnje literarne nagrade
za izvirno radijsko igro je Marija
Mercina

In končno je napočil najbolj pričakovani trenutek Premskih srečanj.
To je bila vsekakor razglasitev literarne nagrade Prem 2008. Nagrada
Premskih srečanj je tradicionalna
literarna nagrada, ki jo vsako leto
prispeva generalni pokrovitelj Premskih srečanj – Občina Ilirska Bistrica.
Zmagovalec poleg laskavega naslova
prejme tisk nagrajene knjige v vrednosti 1250 evrov in premski kelih, ki
ga nagrajencu podarja njegova avtorica Milojka Primc, podjetje Mašnca
iz Ilirske Bistrice.
Letošnja nagrada Prem je bila raz-

pisana za izvirno radijsko igro. Člani
komisije so bili Cvetka Bevc, Katja
Pegan in Sergej Verč. Med sedmimi prispelimi deli je komisija za
najboljšo radijsko igro izbrala »Najdaljšo noč«, zgodbo o treh ženskah v
domu upokojencev. Avtorica omenjene igre je Marija Mercina, sicer že
nagrajenka prve premske nagrade
pred štirimi leti.
Zaključni del Premskih srečanj je bil
posvečen literarnemu branju, kjer
so odlomke iz svojih del prebirali
Vanja Pegan, Bert Pribac, Viktor
Snoj, Evelina Umek in domačin, literat samorastnik, Jožko Stegu. III
Igor Štemberger
BISTRIŠKI ODMEVI AVGUST 2008

AKTUALNO

V literarnem panju smo se najprej
spomnili lanskoletnega premskega
nagrajenca Vesa Pirnata Brolskega.
Prav v teh dneh je namreč izšla lani
na Premu nagrajena knjiga z naslovom »To je moja stvar«. Predstavitev
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Na meji brez meje – Na granici bez granice
Letošnja gostiteljica tradicionalne,
že četrte prireditve Na meji brez
meje – Na granici bez granice, na
kateri se srečujejo prebivalci obmejnih krajev ilirskobistriške občine ter sosednjih hrvaških občin
Klana in Matulji, je bila Občina Ilirska Bistrica. Uvod v prireditev, ki je
potekala med 18. in 21. julijem v
Novokračinah, je bila okrogla miza
na temo zavarovanih območij kot
razvojnih spodbud.
Na okrogli mizi v vaškem domu v Novokračinah so sodelovali župani vseh
treh občin: ilirskobistriški župan Anton Šenkinc, načelnik občine Klana
Ivan Šnajdar in načelnik občine Matulji Bruno Frlan. Poleg njih pa sta
za omizjem sedela še predstavnika
dveh naravnih parkov, Albin Debevec, direktor Parka Škocjanske jame,
in Egon Vasilić, nadzornik Parka
prirode Učka, ter Darko Ravnikar
iz ljubljanskega podjetja Hosting, ki
se ukvarja z načrtovanjem razvoja
turizma.

AKTUALN O

Igor Štemberger, ki je vodil razpravo, je uvodoma poudaril, da so
vse tri občine ob slovensko-hrvaški
meji zaradi majhne poseljenosti
in svoje lege bogate z naravno dediščino. Ta se kaže tako v naravnih
parkih, ki te občine obkrožajo (Park
Škocjanske jame, Park Prirode Učka
in park Risnjak), kot tudi v obsežnih
območjih, ki so zaščitena v sklopu
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Albin Debevec, Egon Vasilić, Darko Ravnikar, Ivan Šnajdar, Anton Šenkinc in
Bruno Frlan na okrogli mizi v Novokračinah

omrežja Natura 2000. Zaradi izrazito tranzitne lege tega območja, ki
je v zaledju večjih turističnih središč
Kvarnerskega zaliva (Opatija, Reka),
se postavlja vprašanje, kako izkoristiti naravni potencial tega območja
predvsem na področju razvoja turizma, pri tem pa ohraniti naravno
in kulturno krajino.
Zavarovana območja znotraj občin
pa lahko, kot je opozoril bistriški župan Šenkinc, predstavljajo tudi oviro
pri razvoju. Zlasti problematična se
mu zdi Natura 2000, ki obsega več
kot 50 odstotkov površine bistriške
občine. Načelnika občin Klana in
Matulji sta spregovorila o njihovih

Na ogled Novokrajske jame so udeležence popeljali člani bistriškega jamarskega
društva Netopir
BISTRIŠKI ODMEVI AVGUST 2008

načrtih in možnostih turističnega
razvoja, predstavnika obeh naravnih
parkov pa sta predstavila oba parka
in razvojne možnosti, ki jih ponujata
prebivalcem.
Albin Debevec je povedal, da v Parku
Škocjanske jame, ki s svojim vplivnim
območjem sega do državne meje
in meji z občino Klana, zaposlujejo
domačine z ustrezno izobrazbo in
jim pomagajo pri razvoju turizma.
Prisotne je na koncu povabil k sodelovanju pri projektu hidrološkega
raziskovanja kakovosti vode povodja
reke Reke. V nasprotju s Parkom
Škocjanske jame pa Park prirode
Učka, ki je bil ustanovljen leta 1999,
na tem obmejnem območju obsega
le odstotek ozemlja na severu občine
Matulji. Kot je povedal Egon Vasilić,
v njihovem parku razvijajo predvsem
t. i. mehki oz. specializirani turizem;
uredili so kolesarske in peš poti, plezališča, vzletišče za zmaje idr., načrtujejo tudi ureditev žičnice na Učko,
že uspešno pa sodelujejo tudi s Parkom Škocjanske jame.
Podjetje Hosting je za bistriško občino izdelalo projekt turističnega
razvoja na območju Mašuna, Sviščakov in Gomancev, predvsem v luči
pridobitve prenočišč in možnosti
sodelovanja z obmejnimi hrvaškimi
občinami pri posameznih turističnih projektih, kot so kolesarske in
pešpoti. Vsi trije župani pa so opozorili na projekt skupne čezmejne
turistične cone, ki so ga vodili na

podlagi maloobmejnega sporazuma
(SOPS), vendar je kasneje schengenski mejni režim dokončno onemogočil izvedbo tega projekta. Poudarili
so, da je pomembno, da teh skupnih
projektov ne opustijo, ampak jih naprej razvijajo in počakajo na čas, ko
schengenske meje ne bo več oz. ko
bo Hrvaška vstopila v EU.

Obisk Novokrajske jame
in pohod na Sv. Katarino

Tako so v soboto, 19. 7., člani
bistriškega jamarskega društva Netopir pogumnejše obiskovalce popeljali na ogled Novokrajske jame,
ki se nahaja na jugozahodnem robu
Novokračin in jo nekateri imenujejo
tudi primorski Rakov Škocjan. Do
vhoda v jamo pripelje običajno suha
struga potoka, ki pa se ob večjih nalivih spremeni v pravi hudournik in
jamo popolnoma zalije. Ta potok, ki
ponikne v jamo, naj bi prišel na plan
nekje v Kvarnerskem zalivu in tako
na neki način simbolizira povezanost teh krajev in ljudi z obeh strani
meje. Pestro je bilo tudi na sobotnem srečanju ljubiteljev terenskih
vozil s panoramsko vožnjo iz Novokračin, preko Dolenjskega potoka in
Trpčan do Sušaka in nazaj.
V nedeljo dopoldne je potekal turnir
v malem nogometu, na katerem se
je pomerilo dvanajst ekip iz hrvaških in slovenskih obmejnih krajev,
popoldne pa je sledil pohod na Sv.
Katarino, vzpetino nad Novokračinami, ki se ga je udeležilo kar veliko
število pohodnikov z obeh strani
meje. Med njimi sta bila tudi ilirskobistriški župan Anton Šenkinc in
načelnik občine Matulji Bruno Frlan.
Oba sta poudarila velik pomen takih
srečanj, ki so namenjena druženju in
utrjevanju stoletnih vezi med prebivalci teh obmejnih krajev, kjer meje
nikoli ni bilo. Domačin in zgodovinar
Ivan Simčič pa je predstavil zgodovinski pomen Sv. Katarine, ki je pomembno prazgodovinsko gradišče
in predstavlja povezavo med Kvarnerskim in Tržaškim zalivom.

Na sobotnem srečanju ljubiteljev terenskih vozil

Sobotnega pohoda na Sv. Katarino se je udeležilo lepo število pohodnikov

Nastop folklorne skupine Gradina na zključku prireditve v Novokračinah

Tridnevna prireditev, združena z
vaškim praznikom Novokračin Margaretino, se je zaključila s kulturnim
programom pred vaškim domom v
Novokračinah, ki si ga je ogledalo
veliko ljudi. Nastopili so: folklorna
skupina Gradina iz Ilirske Bistrice,
ženska pevska skupina Rožice iz Šap-

jan, lovski pevski zbor Matko Laginja
iz Klane pod vodstvom Nedeljke Srebovt ter mešani pevski zbor Ahec in
oktet Jasenski pevci pod vodstvom
Saše Boštjančiča. Program je povezoval Franc Gombač, ki je tudi interpretiral nekaj pesmi v čakavskem
narečju. III
BISTRIŠKI ODMEVI AVGUST 2008

AKTUALN O

Nekoliko resnejšemu uvodu v prireditev je v prihodnjih dneh sledil
pester športni, družabni in kulturni
progaram, ki ga je pripravila bistriška
občina v sodelovanju s KS Novokračine.
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60. obletnica ustanovitve PGD Koritnice
Prostovoljno gasilsko društvo
(PGD) Koritnice je v soboto, 19. 7.,
s svečano prireditvijo pred gasilskim domom v Koritnicah proslavilo 60 let delovanja društva. Po
slavnostni seji društva so v spremstvu gasilskih kolegov iz bistriške
in pivške občine ter gasilskih vozil
v sprevodu krenili skozi vas do gasilskega doma, kjer so jih pričakali
številni gostje in vaščani.
Poleg slavnostnega govornika in
pokrovitelja prireditve, župana ilirskobistriške občine, Antona Šenkinca so koriškemu društvu čestitali
številni gostje, med njimi podžupan
Vladimir Čeligoj, predsednik Gasilske zveze (GZ) Ilirska Bistrica Anton
Frank in član predsedstva GZS Anton
Delost. V nadaljevanju so najzaslužnejšim članom in številnim sponzorjem podelili priznanja bistriške GZ in
GZ Slovenije.

AKTUALN O

Svečanosti so se udeležili tudi trije
še živeči ustanovni člani društva, in
sicer dva Antona Tomšiča in Franc
Tomšič, ki je izdelal prvo napisno
tablo društva in jo ob tej priložnosti
obnovljeno izročil domačemu gasilskemu društvu. Člani PGD Koritnice
pa so v dar prejeli tudi kip sv. Florjana, zavetnika gasilcev, ki so jim ga
podarili člani PGD Knežak. Kipec je
svoj prostor dobil v garaži gasilskega
doma, kjer ga je blagoslovil domači
župnik Boris Kretič.
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Franc Tomšič je predal prvo napisno tablo društva svojim gasilskim naslednikom

Zgodovina delovanja
PGD Koritnice
Začetek delovanja organiziranega
gasilstva v Koritnicah sega v leto
1948, ko so na takratnem žagarskem
obratu ustanovili prostovoljno gasilsko četo. Leta 1955 so ustanovili
Prostovoljno industrijsko gasilsko
društvo Koritnice, ki je na začetku
štelo le 15 članov, leta 1964 pa se je
preimenovalo v PGD Koritnice, saj je
bila večina članov iz Koritnic. Društvo je v naslednjih letih postopoma
nabavljalo opremo in gasilska vozila
ter se kadrovsko krepilo. Ves čas so
skrbeli tudi za izobraževanje članov,

večina jih je opravila tečaj za izprašanega gasilca, vodstvo pa tudi izpit
za gasilske podčastnike. Prvi gasilski
prapor so v društvu razvili leta 1969,
ob praznovanju 50-letnice pa so dobili novega.
S prostovoljnim delom vseh članov in
vodstva društva so leta 1980 obnovili staro šolsko poslopje, v katerem
so uredili garažo, orodišče in večnamensko dvorano gasilskega doma.
Med leti 2004 in 2006 so prekrili
streho doma in dogradili prizidek, v
katerem so uredili pisarno, na novo
so uredili garderobo in obnovili električno napeljavo. V lanskem letu pa
so obnovili tudi večnamensko dvorano, hodnik in sobo, kjer se zbira
mladina iz vasi. Kot je povedal predsednik PGD Koritnice Izidor Sedmak,
se lahko danes pohvalijo s skoraj
povsem obnovljenim gasilskim domom in strokovno usposobljenostjo
gasilcev za vse vrste intervencij v
domačem požarnem okolišu. V prihodnje pa si v društvu, ki šteje 94
članov (od tega je poleg aktivnih članov 16 podpornih članov, 9 veteranov in 7 mladincev), želijo obnoviti
še vozni park, saj imajo s starimi vozili veliko stroškov.
PGD Koritnice se zahvaljuje Občini
Ilirska Bistrica kot glavnemu pokrovitelju prireditve in vsem donatorjem,
ki so prispevali k izvedbi slovesnosti.
III
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17. redna seja občinskega sveta

Osrednja točka dnevnega reda seje
pa je bila namenjena prestavitvi
lanskoletnega poslovanja javnih
zavodov, katerih ustanoviteljica je
občina. Potem ko so svetniki na 16.
seji obravnavali problematiko poslovanja bistriškega komunalnega
podjetja in zdravstvenega doma,
je tokrat na vrsto prišlo vseh 7
osnovnih šol, glasbena šola, Knjižnica Makse Samsa, ilirskobistriška
območna izpostava JSKD, Center
za socialno delo, Razvojni center Il.
Bistrica in kot zadnje Kraške lekarne
Il. Bistrica. Obravnava poslovanja
Kraških lekarn je bila predvidena kot
samostojna točka dnevnega reda
skupaj z obravnavo vloge zavoda za
izdajo soglasja za izplačilo povečane
delovne uspešnosti zaposlenim v
letu 2008 ter vloge za izdajo soglasja
k izplačilu dela plače za redno delovno uspešnost direktorice Kraških
lekarn za leto 2007, vendar pa je bila
obravnava obeh vlog umaknjena z
dnevnega reda in prestavljena na
septembrsko sejo.
V nadaljevanju so svetniki sprejeli
sklep o organizaciji predšolske vzgoje
v občini in izdali soglasje k sistematizaciji delovnih mest v enotah vrtcev.
Že na 16. seji je bil sprejet sklep, da
se zaradi povečanega vpisa otrok v
vrtce s 1. 9. 2008 v enoti vrtca pri OŠ
Antona Žnideršiča in pri OŠ Podgora
Kuteževo zagotovi dodatni oddelek vrtca, v ostalih enotah vrtcev v
občini pa se zagotovi fleksibilni nor-

Predstavniki javnih zavodov na seji občinskega sveta

mativ povečanja najvišjega števila
otrok za dva otroka v oddelku, razen
v vrtcu pri OŠ Pregarje, kjer to ni
mogoče zaradi prostorske stiske.
Svetniki so sprejeli tudi Odlok o
koncesiji za graditev za že obstoječe žičniške naprave na območju
smučišča Sviščaki in Mašun. Na
dnevni red pa sta bili dodatno uvrščeni še dve točki. Najprej obravnava
spremembe vrednosti projektov
in zagotovitev dodatnih sredstev
za investicije osnovnih šol, gimnazije in gradu Prem, in sicer v skupni
vrednosti 140.900 €. Od tega so za
predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo
predvidena sredstva v višini 112.400
€ (predvsem za ureditev prostorov
zaradi odprtja novih oddelkov vrtcev
ter za sanacijo kuhinje v OŠ Podgrad),
za srednjo šolo 5.500 (za ureditev jedilnice na gimnaziji) in za grad Prem

v višini 23.000 € (za obnovo lesenega
balkona v viteški dvorani).
Svetniki so na koncu obravnavali
še sporna člena pogodbe o neodplačnem prenosu nepremičnin na
območju kompleksa nekdanje vojašnice v Il. Bistrici z ministrstva za
šolstvo na občino, po katerem naj bi
se občina zavezala, da bo morala državi vrniti pridobljene nepremičnine,
če ne bo v roku 3 let po podpisu pogodbe pričela z izvajanjem investicije
v ureditev objektov in če investicija
ne bo zaključena v roku 5 let od podpisa pogodbe. Poleg tega se mora
občina zavezati, da bo projekte za
dodatne prostore glasbene šole, dodatne šolske programe in razširitev
že obstoječe vojaške muzejske zbirke
izvedla najmanj v petih letih. Svetniki
so zato sprejeli sklep, da se ta pogoj
zavrne kot nesprejemljiv. III

OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA
ILIRSKA BISTRICA
VAS VABI NA

K R VOD A J ALS KO AKC I J O
V PONEDELJEK, 4. 8. 2008, OD 7. DO 13. URE

V GIMNAZIJI ILIRSKA BISTRICA.
SKUPAJ REŠUJEMO ŽIVLJENJA!
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O BČINSKI o dmevi

Zadnjo
predpočitniško
sejo
bistriškega občinskega sveta, ki je
potekala 17. 7. v gozdni hiši Mašun,
so svetniki začeli z vprašanji in pobudami. Igor Štemberger je predlagal,
da občinska uprava pripravi anketo,
ki bi jo izpolnjevali vsi gimnazijci in
s katero bi ocenili delovanje gimnazije, tako vložek občine kot investitorja kot delo učiteljev. Danilo
Pugelj je zaradi nedavnega neurja
po Sloveniji opozoril na slabo organiziranost civilne zaščite v Il. Bistrici.
Odbor za urejanje prostora in infrastrukturo pa je podal dve pobudi: da
se pospešijo postopki za izgradnjo
obvoznice in se zahtevo pošlje na
ministrstvo za promet ter da se preuči možnost omejitve tonaže tovornega prometa na občinskih cestah.

9

Poroke na premskem gradu
Poroka je pomemben dogodek za
par, ki si želi zvezo tudi uradno potrditi. Čedalje več parov za ta dogodek izbira kraj, ki ima poseben
pečat, bodisi zgodovinski, geografski, arhitekturni ipd. V naši občini
se tudi v ta namen preureja Grad
Prem, ki je zaradi svoje idilične lokacije in bližine, pa tudi bogate arhitekturne in umetniške zgodovine,
postal priljubljena točka za poročne
obrede v poletnih mesecih. Za poroke na tej lokaciji, ki se izvajajo v
dvorani in na grajskem dvorišču, se
odločajo tako domači pari kot tudi
pari iz drugih slovenskih krajev.
Doslej je bilo na premskem gradu
sklenjenih že preko 60 zakonskih
zvez.
Kot uradni prostor za sklepanje zakonskih zvez je sicer določena poročna dvorana na sedežu upravne
enote, ki v skladu z Zakonom o zakonski zvezi in družinskih razmerjih
tudi vodi obrede. Na upravni enoti
se zavedajo, da je zaradi majhnosti
poročne dvorane oteženo slovesno
sklepanje zakonskih zvez, kar velja
še zlasti za poletne mesece. Zato
vedno več obredov izvajajo izven
uradnih prostorov (Grad Prem in
drugi), za kar pa morata mladoporočenca na upravni enoti pridobiti
posebno dovoljenje.

O BČINSKI o dmevi

Upravna enota izda dovoljenje, ko
ugotovi, da bo tudi na izbrani lokaciji
mogoče zagotoviti slovesno izvedbo
poročnega obreda. Na premskem
gradu pa se poleg uradne sklenitve
zakonske zveze izvajajo tudi cerk-
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Fotografijo s poroke na gradu Prem nam je odstopil Foto atelje Emil Maraž.

vene poroke, seveda po predhodnem dogovoru z Občino Il. Bistrica
in posameznim župnijskim uradom.

občina kot upravna enota mladoporočencem trenutno ne zaračunavata
posebnih stroškov, kar je v drugih
krajih običaj.

Tako Občina Il. Bistrica, ki je lastnik
premskega gradu, kot matičarji in
pooblaščene osebe za sklepanje zakonskih zvez se po svojih najboljših
močeh trudijo za nemoten in svečan
potek obreda. Vendar pa obnova
premskega gradu kljub večletnim
delom še ni v celoti zaključena. Tako
še ni urejen dostop in parkirišča, kar
predstavlja težavo zlasti v primeru
slabega vremena. Zaradi majhne in s
tem neustrezne poročne dvorane na
sedežu upravne enote ter nedokončane obnove premskega gradu tako

Pari so že ob pridobitvi soglasja za
uporabo gradu posebej opozorjeni,
da morajo sami poskrbeti za ureditev prostora in organizacijo poroke
na tej lokaciji ter da odgovarjajo za
morebitno škodo, ki bi nastala lastniku zaradi izvedbe poroke. Vsi skupaj si seveda želimo, da bi se število
sklenjenih zakonskih zvez še povečevalo, zato občina načrtuje nadaljnjo
obnovo premskega gradu, upravna
enota pa ureditev nove poročne
dvorane. III

Izgradnja kanalizacije in
čistilne naprave v Hrušici
Občane iz Hrušice obveščamo, da se
je na drugi javni razpis za izbiranje
izvajalca za izgradnjo kanalizacije
in čistilne naprave v Hrušici, ki je
bil izveden v februarju 2008, prijavilo šest izvajalcev, vendar je pri
postopku izbire prišlo do pritožbe
enega od prijaviteljev in zahteve za
revizijo postopka.
BISTRIŠKI ODMEVI AVGUST 2008

Zato se načrtovani začetek del v mesecu juniju ni mogel pričeti, kljub
temu da so bila v proračunu Občine
Ilirska Bistrica zagotovljena sredstva za izgradnjo. Celotna vrednost
investicije znaša nekaj manj kot 1,5
milijona evrov, od tega je bilo zagotovljenih 900.000 evropskih sredstev, ostalo pa so občinska sredstva.

Postopek sicer še ni zaključen, bo pa
potrebno za izvedbo del izpeljati nov
postopek izbire izvajalca, vendar ob
pogoju, da bodo zgoraj navedena
evropska sredstva, ki so bila odobrena za koriščenje do konca meseca
septembra 2008, na voljo tudi v novem terminu za izgradnjo, oz. ob zagotovitvi drugega vira sredstev. III

OBČINA ILIRSKA BISTRICA, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, na podlagi Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/2007), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/2007) in Uredbe o dopolnitvah uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 94/2007)

razpisuje

JAVNO PONUDBO
Predmet javne ponudbe je oddaja v najem in upravljanje smučišča Sviščaki (v nadaljevanju: smučišče Sviščaki), kar obsega:
vlečnice z opremo in dokumentacijo: vlečnico Sviščaki (št 1), vlečnico POMA (št. 3), vlečnico UDNIK
(št. 5), zemljišča pod vlečnicami in funkcionalno zemljišče, potrebno za uporabo vlečnic, teptalni
stroj LEITNER PISTENRAUPE LH 420 komplet, garažo za teptalni stroj, opremo in inventar ter pripadajočo dokumentacijo.
Smučišče Sviščaki se oddaja v najem in upravljanje za dobo največ 5 let.
Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe. Ponudnik mora izpolnjevati predpise in pogoje za
poslovno dejavnost, za katero se oddaja v najem in upravljanje smučišče Sviščaki.
Vsi razpisni pogoji in razpisna dokumentacija, razen priloge B, ki jo ponudniki lahko dobijo v zvezi z
navedenim javnim razpisom v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica pritličje levo soba št. 2, je na
razpolago na spletni strani: http://wwww.ilirska-bistrica.si.
Upoštevane bodo popolne ponudbe na predpisanih obrazcih razpisne dokumentacije z vsemi
potrebnimi dokazili ter prilogami, ki bodo predložene v zaprtih kuvertah z oznako: »Ne odpiraj –
ponudba za najem in upravljanje Smučišča Sviščaki« in bodo prispele najkasneje do 22. 08. 2008
do 12.00 ure, na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. Na zadnji
(hrbtni) strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
Nepopolnih in nepravočasnih ponudb komisija ne bo upoštevala. Prav tako ne bo upoštevala vlog
ponudnikov, ki imajo v najemu poslovni prostor ali zemljišče občine, vendar kršijo določila najemne
pogodbe.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 15 dni od zaključka javne ponudbe. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti pogodbo najkasneje v 30 dneh. Če pogodba ni sklenjena
v navedenem roku, se šteje, da je ponudnik odstopil od pogodbe.

Interesentom bo omogočen ogled smučišča Sviščaki po predhodnem telefonskem dogovoru po tel.
št.: 05 71 41 361 (Ivan Barba, inž., vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo).
OBČINA ILIRSKA BISTRICA

KONEC ZBIRANJA POBUD ZA SPREMEMBO NAMEMBNOSTI
Občina Ilirska Bistrica je v začetku
lanskega leta pričela s postopkom
sprejemanja občinskega prostorskega načrta. Konec marca smo pozvali vso zainteresirano javnost, da

do 10. 5. 2007 poda pobude, predloge in usmeritve za načrtovanje bodočega prostorskega razvoja občine,
vendar smo posamezne pobude
sprejemali tudi naknadno. Sedaj pa

vas obveščamo, da smo dokončno
končali s sprejemanjem pobud za
spremembo namenske rabe zemljišč, ker smo jih že posredovali izdelovalcem strokovnih podlag. III
BISTRIŠKI ODMEVI AVGUST 2008

okolje in prostor

Občina si pridržuje pravico ustaviti postopek javne ponudbe. Občina si pridržuje tudi pravico, da po
pregledu ponudb ne sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov.
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Bistriški dan VDC
Na notranjem dvorišču Varstveno
delovnega centra Koper, enote v
I.Bistrici, je bilo v četrtek, 10. 7.,
nadvse živahno. V prelepem poletnem vremenu je bistriška enota
pred odhodom na dopust gostila na
t. i. Bistriškem dnevu VDC več kot
90 varovancev in spremljevalcev
drugih enot VDC Koper. Gostitelji
so svoje vrstnike, delovne kolege in
goste sprejeli v svojih novih in lepo
urejenih delovnih prostorih VDC v
starem mestnem jedru.

odmevi i z naši h krajev

VDC Koper s svojimi enotami v Kopru
ter v Portorožu, Izoli, Divači, Il.Bistrici
in Sežani skrbi za 144 odraslih oseb s
težavami v duševnem razvoju. V njihovem osnovnem programu poleg
aktivnega vključevanja v organizirane oblike varstva, vodenja in zaposlitve varovancem zagotavljajo tudi
različne oblike druženja in zabave.
Da se ti uspešno vključujejo v življenjsko okolje, gre zahvala gotovo
prav vsem strokovnim delavcem
VDC in nesebični podpori številnih
prostovoljcev.
Letošnji program srečanja je bil še
posebej zanimiv, saj so ga že drugič
zapored popestrili člani Moto kluba
Bistrc. Lastniki starodobnih avtomobilov so varovance popeljali na panoramsko vožnjo po mestu, medtem
ko so jih članice Turističnega društva
Il. Bistrica povabile na ogled Hodnikovega mlina, tretja, večja skupina
pa se je odpravila na krajši potep po
dolini reke Reke z ogledom prem-
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POPRAVEK
V 2. številki Bistriških odmevov je v
prispevku z naslovom »Društvo invalidov v novih prostorih« prišlo do napake pri poročanju o višini sredstev,
ki jih je društvo namenilo za ureditev
in opremo prostorov. Pravilna informacija se glasi: društvo je za ureditev
in opremo namenilo 8.000 evrov, kar
pomeni, da skupna vrednost naložbe
sedaj znaša 50.000 €.
Poleg tega smo v prispevku nenamerno izpustili podatek, da je nove
društvene prostore blagoslovil
bistriški dekan Gabrijel Vidrih, za
kar se prizadetemu iskreno opravičujemo. III
BISTRIŠKI ODMEVI AVGUST 2008

Nevenka Ravnikar se je v imenu vseh članov VDC zahvalila županu Antonu
Šenkincu in Tonju Janežiču kot pobudniku predloga za Zlato občinsko priznanje

skega gradu, ki ga je vodil zgodovinar kustos Ivan Simčič.
V sproščenem in prijateljskem klepetu, ki se je razvil med člani VDC,
županom Antonom Šenkincem in
gosti, je bilo opaziti, da ni več tabu
tema govoriti o ljudeh in njihovih težavah, potrebno si je le vzeti čas in
si prisluhniti. V pogovoru se nismo
mogli izogniti pohvalam VDC za dosežene uspehe pri opravljanju njihovega poslanstva, za kar je bila Enota
Il. Bistrica tudi nagrajena z zlatim
občinskim priznanjem za leto 2008.
Kako lepo je biti opazen in pohvaljen
za svoj trud, še posebej, če ta trud
dolga leta gradiš pri delu z ljudmi s
svojim razdajanjem! Prepričan sem,
da bi bil vsakdo izmed nas rad v živl-

jenju uspešen, zato se tudi trudi po
svojih močeh. Ravno to zagnanost je
lepo opazovati pri vsakomur izmed
nas v želji in prizadevanju po ustvarjanju svojega uspeha. Žal pa so med
nami tudi ljudje, ki vsega tega ne
zmorejo. So zato manj uspešni? Mogoče manj vredni?
Če so nam drugi merilo uspeha, bi
res utegnili razmišljati tako, vendar
smo si ljudje kljub drugačnosti podobni v občutju veselja in žalosti,
radosti in bolečini, priznanju in ponižanju, dobroti in zlobi, zato spoštujmo to drugačnost …
Prisluhnimo drug drugemu – prijetno nam bo! III
Tonjo Janežič

POLFINALE ZLATE HARMONIKE V BISTRICI
Klub harmonika v sodelovanju
z organizacijskim odborom največjega tekmovanja v igranju na
frajtonarico za Zlato harmoniko
Ljubečnae organizira letos v Ilirski
Bistrici polfinalni izbor, ki naj bi se
ga udeležilo (po najavah) okrog 40
tekmovalcev, kar predstavlja skoraj dve tretjini vseh uvrščenih harmonikarjev.
Tekmovanje bo potekalo v soboto,
2. 8., ob 17. uri v dvorani Doma na
Vidmu. Vsi, ki vam je diatonična harmonika pri srcu, lepo vabljeni, saj

bomo gostili najboljše harmonikarje,
med njimi pa je tudi nekaj domačih
tekmovalcev.
Komisarji oziroma sodniki so na 12
predtekmovanjih po vsej Sloveniji
izbrali 60 najboljših harmonikarjev
vseh starosti, od najmlajših pa do
veteranov. Polfinalni tekmovanji sta
dve, prvo v domačem kraju, drugo
pa bo v Bodoncih, medtem ko je finale tradicionalno v Ljubečni. III
Zorko Šabec
Klub harmonika

Srečanje veteranov vojne za Slovenijo

Od gostov so bili poleg bistriškega
župana prisotni tudi postojnski župan, podžupana občine Pivka, predstavniki združenja tradicij borcev
NOB iz Il. Bistrice, predstavniki notranjskega domoljubnega društva
General Maister z Unca in predstavniki Slovenske vojske in uprave za
obrambo Postojna.
Predsednika obeh organizacij Vojko
Otoničar in Vojko Štembergar sta
v pozdravnih nagovorih poudarila
vrednost takšnih srečanj, ki predstavljajo ponovna snidenja tistih, ki
so v vojni za osamosvojitev dali pomemben prispevek. Še posebej sta
poudarila vrednote takratnega časa,
kot so zaupanje, tovarištvo, medsebojno pomoč in druge, ki jih kaže
gojiti tudi v prihodnosti. Svečani
govornik na srečanju je bil bistriški
župan Anton Šenkinc, ki je čestital
vsem veteranom vojne za Slovenijo

Na srečanju so zaslužnim članom veteranske organizacije podelili priznanja

in se jim v imenu vodstev občin zahvalil za pokončno držo v času vojne.
Poudaril je tudi zasluge vseh, ki so se
prostovoljno ali drugače vključili v
aktivnosti za obrambo Slovenije.
V nadaljevanju programa, ki ga je
vodil Janez Rutar, sta Štembergar
in Otoničar izročila priznanja članom veteranske organizacije, ki so
v zadnjem obdobju z aktivnim delovanjem in udeležbo na akcijah Zveze
prispevali k utrjevanju organizacije.
Policijsko veteransko društvo pa je
dvema članoma dodelilo srebrni
znak osamosvojitve za aktivno udeležbo v pripravah na vojno in v sami
vojni. Bronasto plaketo Zveze veteranov sta iz bistriške občine prejela
Janez Rutar, in sicer za sodelovanje
pri organizaciji srečanj na Mašunu in
aktivnosti pri organizaciji jesenskih
izletov ter pripravi razstave o osamo-

svojitveni vojni v Parku vojaške zgodovine v Pivki, ter Milan Koritnik, ki
je v zadnjih dveh letih uspešno opravljal naloge praporščaka na raznih
proslavah in srečanjih pa tudi pogrebih članov veteranske organizacije.
Posebno spominsko plaketo in priznanje za večletno sodelovanje med
občino in veteransko organizacijo je
prejela Občina Il. Bistrica.
Praznično srečanje veteranov je s
kulturnim programom borbenih in
domoljubnih pesmi popestril zbor
Slovenske vojske iz Il. Bistrice, ki pod
vodstvom Zorka Šajna deluje vse
od leta 1975. Obujanje spominov
na odločilne čase nastajanja nove
države pa se je nadaljevalo ob vojaškem pasulju s klobaso in zvokih
domačega ansambla Snežnik. III

Občinski odbor Zveze borcev dobil novo vodstvo
Ilirskobistriški občinski odbor Zveze
borcev za vrednote NOB je imel
18. julija 2008 volilno konferenco,
na kateri so izvolili novo vodstvo
organizacije. Enajstčlanski odbor
organizacije je zelo pomlajen. Za
predsednika odbora so člani izvolili
Vladimirja Čeligoja.

konferenci sprejeli, so: skrb za pripadnike ZB NOB, sodelovanje s
sorodnimi organizacijami, pomlajevanje organizacije s pridruženimi
člani, popis vseh spominskih obeležij
v občini in seveda skrb zanje, skupaj
s krajevnimi skupnostmi in občino.

Poleg izvedenih volitev so sprejeli
spremembe statuta, program dela
in kar nekaj nalog, ki jih čakajo v prihodnje.

Po končani konferenci so se zadržali
ob prigrizku in prijetnem pogovoru.
20. julija 2008 pa se je poln avtobus
članov in simpatizerjev zveze udeležil proslave na Artvižah. III

Pomembnejše naloge, ki so jih na
BISTRIŠKI ODMEVI AVGUST 2008

odmevi i z naši h krajev

Že dvanajstič zapored so se v soboto, 28. junija, na Mašunu srečali člani policijskega veteranskega
društva Sever za Notranjsko in območnega združenja veteranov vojne
za Slovenijo, ki združujeta člane iz
občin Bloke, Loška dolina, Cerknica, Postojna, Pivka in Il. Bistrica.
Prireditev je vsako leto posvečena
praznovanju dneva državnosti, obletnicam osamosvojitvene vojne
1991 in skupnemu srečanju članov
obeh organizacij. Srečanja se je
udeležilo okoli 1300 veteranov, njihovih sorodnikov in prijateljev.
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FRANC BOLE DAROVAL ZLATO MAŠO V KNEŽAKU
V nedeljo, 13. 7., je monsignor
Franc Bole obhajal 50-letnico svojega duhovniškega poklica z zlato
mašo v župnijski cerkvi Marijinega
vnebovzetja v Knežaku.
G. Boleta večina pozna kot ustanovitelja in glavnega urednika revije
Ognjišče, direktorja Radia Ognjišče
in Založbe Ognjišče ter kot prijatelja
mladih in invalidov. Redko kdo pa
ve, da je svojo življenjsko pot začel
v Koritnicah in tu tudi preživel svojo
mladost.
»Ravno tu, v kneški župniji, je bilo
zasejano seme, ki Vas je spodbudilo,
da ste tudi sam postal sejalec božje
in človeške besede, sejalec dobrote,
miru in ljubezni do Boga in sočloveka. Sadov se danes z Vami veselimo vsi verni v naši Sloveniji«, je
dejala Majda Turk, ki je v imenu domačinov pozdravila zlatomašnika.
G. Bole se je v pridigi spomnil težkih,
a lepih mladostnih dni, ki jih je preživljal v teh krajih, vzgoje v družini in
cerkvi ter velike ljubezni domačinov
do svojih domov in zemlje, ki so jo
izkazali v izgnanstvu. Čeprav bi bil
verjetno vesel nekoliko bolj polne
cerkve, se je nekdanjim sofaranom
zahvalil za ves trud in pozornost, ki
mu je izkazana ob ponovitvi zlate
maše.
Z jubilantom sta somaševala njegov

stanovski kolega in sošolec prof.
Rafko Valenčič in domači župnik
g. Boris Kretič. G. Valenčič je ob
koncu maše tudi slikovito spregovoril o življenju in delu g. Boleta. Vse
od študentskih let je bil vedno poln
energije in novih idej, ki jih je kljub
vsem oviram tudi uspešno uresničil. Po 50 letih predajanja duhovniškemu poklicu in poslanstvu vere
njegova volja do dela ni usahnila. Še
vedno je poln idej in načrtov.

odmevi i z naši h krajev

UPOKOJENCI NA MAŠUNU
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Gozdna pristava Mašun je že tradicionalno prizorišče srečanja upokojencev bistriškega in izolskega
upokojenskega društva ter slovenskih upokojencev iz Trsta, ki so z
bistriškim društvom pobrateni.

vanju dela, predvsem pa kulturnim
užitkom in zabavi, kot je po uvodnem pozdravu poudaril predsednik
bistriških upokojencev Franc Gombač, ki je tudi vodil program.

»Lepo je v naši domovini biti mlad,
v deželi, kjer so vsi ljudje kot brat in
brat. In toplo sonce, ki nas greje …«
je v soboto, 19. 7., zadonelo iz grl
pevk in pevcev MePZ 8. Šuligoj in
ŽePZ Sinji galeb iz Izole, ki ju je vodila
Eneja Baloh, spremljal pa ansambel
Nostalgija.
Srečanje med upokojenci poteka
že vrsto let, namenjeno pa je medsebojnemu dogovarjanju, načrto-

Predsednica Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS) dr. Mateja
Kožuh Novak je med drugim opozorila na jesenske volitve, ko bomo
morali dobro razmisliti, komu bomo
zaupali mandat v DZ, ki bo znal prisluhniti težavam sto tisoč upokojencev ter jim zagotovil pravice in
normalno življenje. Podpredsednik
južnoprimorskih upokojencev Marjan Pavlič in predstavnica tržaških
upokojencev Pierina Furlan sta
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Verniki iz kneške župnije, ki so lepo
okrasili okolico in notranjost cerkve
ter poskrbeli za pogostitev in druženje po maši, so zlatomašniku podarili sliko cerkvice Sv. Hieronima
nad Koritnicami, ki jo je naslikal domačin Janez Knafelc. Vaščani Koritnic pa so ga razveselili s fotografijo,
nastalo v Koritnicah pred 50 leti, ob
ponovitvi slavljenčeve nove maše, in
s torto v obliki odprte knjige. III
Vojko Mihelj
prisotne v imenu svojih sredin pozdravila, spregovorila o trenutnih
problemih upokojencev in zaželela
prijetno zabavo na srečanju. Prisotnim pa se je predstavil domačin
Kristjan Zadel, ki bo na jesenskih
državnozborskih volitvah kandidat
DeSUS na Bistriškem.
Veliko navdušenje sta požela bistriški
upokojenski zbor pod vodstvom Dimitrija Grlja ,in izolski ženski zbor –
pod taktirko Eneje Baloh. Aplavzu pa
ni hotelo biti konca ob igranju zimzelenih melodij bistriških Nostalgikov.
V veselem in sproščenem razpoloženju je potekalo srečanje, snežniški
gozdovi pa so prisluhnili združenim
glasovom obeh zborov in vseh prisotnih, ki so ob spremljavi Nostalgije
tudi zapeli. III
Franc Gombač

št. 21 IIIIleto
leto11
Ilirska Bistrica,
30.07.2008
31.12.2008

Na podlagi 26., 27. in 76. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Ur.l. RS, št. 126/2003; v nadaljevanju
ZŽNPO) in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne
objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list
RS, št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4/2006,
30.6.2006) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na svoji 17.
seji dne 17.07.2008 sprejel

ODLOK
o koncesiji za graditev za obstoječe
žičniške naprave na območju
smučišča Sviščaki in Mašun
I. Splošne določbe
1. člen
Ta odlok je koncesijski akt, na podlagi katerega se podeli
koncesija za graditev žičniških naprav za prevoz oseb na
smučišču Sviščaki in Mašun (v nadaljevanju: koncesija), za
katere je ob uveljavitvi ZŽNPO imel lastnik veljavno obratovalno dovoljenje (v nadaljevanju: žičniška naprava).

da ima veljavno registracijo za opravljanje žičniške dejavnosti,
da ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne
dajatve,
da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijskega postopka,
da ima strokovno usposobljene kadre in zadostne tehnične zmogljivosti za opravljanje koncesije;
da je finančno in poslovno sposoben,
da ima opravljen strokovni tehnični pregled žičniške naprave.
Če lastnik ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega odstavka,
mora najkasneje v 3 mesecih po sklenitvi koncesijske pogodbe določiti osebo, ki bo obratovala žičniško napravo ali
oddati v najem in ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka
tega člena.

5. člen
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se za žičniške naprave iz priloge tega odloka podrobneje
uredijo s koncesijsko pogodbo.

Posamezne žičniške naprave, ki so predmet koncesije po
tem odloku, so določene v prilogi tega odloka, ki je njegov
sestavni del.

Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncendenta župan
občine Ilirska Bistrica .

Prevoz oseb po žičniških napravah, ki so predmet koncesije po tem odloku, ni gospodarska javna služba.

Za izdajo odločb in drugih posamičnih aktov v zvezi s koncesijo je pristojna občinska uprava občine Ilirska Bistrica.

2. člen

III. Pogoji koncesije
7. člen
Koncesija se za posamezno žičniško napravo podeli za čas
15 let.

Koncesionar za graditev žičniške naprave pridobi izključno
pravico graditi žičniško napravo, ki je predmet posamezne
koncesije.

II. Podelitev koncesije
3. člen
Na podlagi drugega odstavka 76. člena ZŽNPO se koncesija podeli brez javnega razpisa.
Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli na podlagi vloge
lastniku posamezne žičniške naprave iz tretjega odstavka 76.
člena ZŽNPO z upravno odločbo.

4. člen
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
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6. člen

Rok iz prejšnjega odstavka tega člena začne teči z dnem
podpisa koncesijske pogodbe.
Koncesija se lahko na predlog koncesionarja podaljša, vendar največ za polovico časa, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba. Koncesionar mora predlog za podaljšanje iz
prejšnjega odstavka tega odloka vložiti najmanj šest mesecev
pred iztekom roka, za katerega je bila pridobljena koncesija.
Koncesija se podaljša, če je ob izteku roka koncesije glede na
stanje žičniške naprave mogoče pričakovati, da bodo žičniške
naprave varno obratovala v času podaljšanja koncesije.
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Rok koncesije se podaljša z odločbo, ki jo izda pristojni
organ občinske uprave občine Ilirska Bistrica na zahtevo koncesionarja.
Koncesija se v času podaljšanja roka koncesije izvaja pod
pogoji koncesijske pogodbe, o čemer se sklene aneks h koncesijski pogodbi.

8. člen
Žičniške naprave morajo obratovati in biti vzdržane v
skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.
Koncesionar je dolžan v roku šestih mesecev od sklenitve
koncesijske pogodbe predložiti varnostno analizo in varnostno poročilo iz katerih je razvidno, da je žičniška naprava
usposobljena za varno obratovanje.

9. člen
Koncesijo lahko koncesionar prenese na drugo osebo
samo s soglasjem Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica.

10. člen
Koncesija preneha:
zaradi prenehanja koncesijske pogodbe;
zaradi stečaja koncesionarja;
z odvzemom koncesije.

11. člen
Koncesijska pogodba preneha:
s potekom roka koncesije;
z odpovedjo zaradi bistvene kršitve koncesijske pogodbe;
s sporazumno razvezo koncesijske pogodbe;
iz drugih razlogov skladno s pravili pogodbenega prava.

12. člen
Koncedent z odločbo odvzame koncesijo:
če koncesionar ne ravna skladno z izvršljivimi odločbami
pristojnih inšpekcijskih organov, ki se nanašajo na žičniško
napravo in njeno obratovanje;
če najkasneje v enem letu ne začne z obratovanjem žičniške naprave, pa ne pride do sporazumne razveze koncesijske
pogodbe;
če za več kot dve leti preneha z obratovanjem žičniške
naprave, pa se koncesionar in koncedent ne dogovorita drugače;
je v skladu s tem zakonom ugotovljena na isti lokaciji potreba po daljši žičniški napravi ali napravi z večjo zmogljivostjo, koncesionar obstoječe žičniške naprave pa ne pridobi
koncesije za tako večjo oziroma zmogljivejšo napravo v 6
mesecih po dokončnosti odločbe o ugotovitvi take potrebe
po žičniški napravi.
V primeru iz zadnje alinee prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico do odškodnine, ki obsega vso škodo, ki mu
je nastala zaradi odvezam koncesije, vključno z morebitnimi

stroški, ki jih ima z razgraditvijo žičniške naprave.
Koncesijsko razmerje preneha z dokončnostjo odločbe o
odvzemu koncesije.

13. člen
Koncesionar mora po prenehanju koncesijskega razmerja
odstraniti žičniške naprave, razen če se s koncedentom ne
dogovorita drugače.
Odstranitev obsega razgraditev žičniških naprav, odstranitev objektov in naprav koncesije in vzpostavitev okoliščinam
čimbolj primernega stanja na vseh zemljiščih in drugih površinah koncesije.
Odstranitev žičniške naprave se podrobneje uredi v koncesijski pogodbi.

IV. Končna določba
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih
objavah Občine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški odmevi.
Številka:007-9/2008
Datum: 18.07.2008

ŽUPAN:
Anton Šenkinc, univ.dipl.ekon.

Priloga – žičniške naprave, ki
so predmet tega odloka
1. Žičniška naprava SVISČAKI
a. Lokacija žičniške naprave:
Žičniška naprava leži na zemljiški parceli št. 2049/9 k.o.
Snežnik
b. Značilnosti žičniške naprave:
Žičniška naprava je žičniška naprava za prevoz oseb z naslednjimi značilnostmi:
vrsta žičniške naprave: vlečnica.;
število postaj: 2.;
vodilo: jeklenica ;
dolžina proge: 225 m;
število kabin: 0 ;
pogon: elektromotorni;
višinska razlika: 53 m;
zmogljivost: 800 oseb na uro;
številka in datum obratovalnega dovoljenja: št.
3761-41/2006-4-0006110 z dne 07.12.2006; z veljavnostjo
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do 08.11.2008.
c. Rok trajanja koncesije: 15 let
č. Posebne obveznosti koncesionarja:
Koncesionar je dolžan v roku šestih mesecev od sklenitve
koncesijske pogodbe predložiti varnostno analizo in varnostno poročilo iz katerih je razvidno, da je žičniška naprava
usposobljena za varno obratovanje.
2. Žičniška naprava ZAPUŠJE
a. Lokacija žičniške naprave:
Žičniška naprava leži na zemljiških parcelah št. št. 2049/9
k.o. Snežnik
b. Značilnosti žičniške naprave:
Žičniška naprava je žičniška naprava za prevoz oseb z naslednjimi značilnostmi:
vrsta žičniške naprave: vlečnica;
število postaj: 1;
vodilo: jeklenica;
dolžina proge: 269 m;
število kabin: 0;
pogon: elektromotorni;
višinska razlika:85 m;
zmogljivost: 530 oseb na uro;
številka
in
datum
obratovalnega
dovoljenja:3761-41/2006-5-000611; z dne 07.12.02006, z veljavnostjo do 08.11.2008
c. Rok trajanja koncesije:15 let
č. Posebne obveznosti koncesionarja:
Koncesionar je dolžan v roku šestih mesecev od sklenitve
koncesijske pogodbe predložiti varnostno analizo in varnostno poročilo iz katerih je razvidno, da je žičniška naprava
usposobljena za varno obratovanje.
3. Žičniška naprava UDNIK

a. Lokacija žičniške naprave:

Žičniška naprava leži na zemljiških parcelah št. 1531,
1525, 1524 IN 1523 k.o. Snežnik
b. Značilnosti žičniške naprave:
Žičniška naprava je žičniška naprava za prevoz oseb z naslednjimi značilnostmi:
vrsta žičniške naprave: vlečnica;
število postaj: 2 ;
vodilo: jeklenica;
dolžina proge: 344 m;
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število kabin: 0;
pogon: elektromotorni;
višinska razlika: 74 m;
zmogljivost: 800 oseb na uro;
številka in datum obratovalnega dovoljenja: nima obratovalnega dovoljenja
c. Rok trajanja koncesije: 15 let
č. Posebne obveznosti koncesionarja:
Koncesionar je dolžan v roku šestih mesecev od sklenitve
koncesijske pogodbe predložiti varnostno analizo in varnostno poročilo iz katerih je razvidno, da je žičniška naprava
usposobljena za varno obratovanje.
4. Žičniška naprava MAŠUN
a. Lokacija žičniške naprave:
Žičniška naprava leži na zemljiških parcelah št. 1855 in
1856. k.o. Snežnik.
b. Značilnosti žičniške naprave:
Žičniška naprava je žičniška naprava za prevoz oseb z naslednjimi značilnostmi:
vrsta žičniške naprave: vlečnica;
število postaj: 1;
vodilo: jeklenica;
dolžina proge: 210 m;
število kabin: 0;
pogon: elektromotorni;
višinska razlika: 50 m;
zmogljivost: 300 oseb na uro;
številka
in
datum
obratovalnega
dovoljenja:
3761-65/2006-4-0006110; z dne 08.01.2007 z veljavnostjo
do 25.01.2008
c. Rok trajanja koncesije: 15 let
č. Posebne obveznosti koncesionarja:
Koncesionar je dolžan v roku šestih mesecev od sklenitve
koncesijske pogodbe predložiti varnostno analizo in varnostno poročilo iz katerih je razvidno, da je žičniška naprava
usposobljena za varno obratovanje.

MEPZ TABOR KALC 1869 NA POTEPANJU PO BOSNI
Predzadnji vikend v juliju so bili
pevke in pevci MePZ Tabor Kalc
1869 iz Knežaka v Bosni na tridnevnem potepanju, ki ga lahko poimenujemo turneja, gostovanje ali
»team building«. Prijetno druženje
ter spoznavanje novih krajev in
ljudi jim je dolilo dodatnih moči za
uspešno delo.
V Sarajevu so obiskali člane Slovenskega kulturnega društva Ivan
Cankar, ki združuje preko 200 tam
živečih Slovencev. Zaradi časovne
stiske in obilice kulturnih dogodkov, ki jih to društvo organizira, za
pravi koncert ni bilo možnosti. So se
pa medsebojno spoznali in članom
društva v Splitski ulici 12/a polepšali
popoldne z izborom pesmi. Takoj so
se pojavila vabila za sodelovanje in
težko se je bilo raziti. Tako jih je pri
poznejšem ogledu mesta, ki ga po
vojni pospešeno obnavljajo, skoraj
ujela noč.
Naslednji dan so preživeli aktivno na
12 km adrenalinskem spustu s kajaki
po reki Trebižat. Tu so pevci kar s čolnov uprizorili krajši koncert za prebivalce kampa, ti pa so se jim z brega
zahvalili z nekaj svoje glasbe. Zaradi
vodnih užitkov so si tudi Mostar
ogledali bolj v večernem času, ko to
zgodovinsko mestece še bolj pokaže
svoje čare.

V nedeljo pa je bil njihov cilj »kraljevski grad« Jajce, znano mesto, ki
kandidira za uvrstitev na Unescov
seznam. Domačini so zelo prijazni,
saj smo Slovenci menda najpogostejši obiskovalci. Med »zgodovinsko
uro« v dvorani II. zasedanja AVNOJ,
je zadonela pesem in takoj so dobili
povabilo na praznovanje 65-letnice
AVNOJ-a, ki bo 29. novembra. Kljub
pripekajočemu soncu je sledil ogled
drugih znamenitosti Jajca (slap, hram
boga Mitre, trdnjava). Spontan koncert se je zgodil še v akustičnem ambientu katakomb.
Tudi med dolgo vožnjo ni bilo dolgčas, saj so vseskozi potekale »ak-

tivne vaje«, tako da je do slovesa v
domačih krajih, sredi nedeljske noči,
prišlo kar prehitro.
Pred gostovanjem je MePZ Tabor
Kalc 1869 izdal novo zgibanko, v
kateri predstavljajo svoje skoraj
15-letno delo in uspehe na kulturnem, pevskem in družabnem področju. Čeprav jim je uspelo zbrati
kar nekaj sponzorjev, vabijo vse, ki
bi jih želeli finančno podpreti, da to
storijo (TRR 10100-0029038594 pri
Banki Koper). Vse mlade ljubitelje
petja pa vabijo, da se jim pridružijo
na jesenskih vajah in nastopih. III

Vel. Bukovica Andrej Muha.
Naslednji dan je predstavnik Vel. Bukovice v KS Marijan Boštjančič sklical vaški zbor, ki se ga je udeležil tudi
župan Anton Šenkinc. Dogovorili so
se o vračilu preveč plačanih sredstev

pri vlaganju v javno telekomunikacijsko omrežje, se seznanili
s postopki za pričetek gradnje
vaškega doma in obravnavali tekočo problematiko. III

Vojko Mihelj

Na Veliki Bukovici je tamkajšnje
športno društvo 28. junija organiziralo turnir trojk v balinanju, na katerem nastopajo moštva treh vasi
iz KS Koseze. Turnir je bil lani prvič
odigran v Kosezah, v bodoče pa naj
bi postal tradicionalen.
Na turnirju je moči merilo 8 moštev
na dveh igriščih. Posebnost turnirja
je, da morajo balinarji igrati tekme
tako na novem igrišču z asfaltno
podlago kot tudi na igrišču, pokritim
s peskom. Prvo mesto je osvojila 1.
ekipa Kosez (Čotar, V. Mizgur in J.
Koren), pred 3. ekipo Vel. Bukovice
(B. Muha, I. Grlj, Samsa in Batista) in
lanskimi zmagovalci 1. ekipo Vel. Bukovice (M. Grlj, B. Mikuletič, Primc
in A. Volk). Priznanja najboljšim
moštvom je podelil predsednik ŠD
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odmevi i z naši h krajev

Turnir v balinanju
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Okrogla miza o škodi zaradi divjadi
Ilirskobistriška izpostava Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije (KGZS)
je v sodelovanju s KGZS Zavodom
Nova Gorica in KGZS Območno
enoto Postojna 4. 7. na pobudo
kmetov organizirala okroglo mizo
na temo problematike škode zaradi divjadi na območju ilirskobistriške občine. Povod za okroglo
mizo je bila škoda, ki so jo kmetom
nedavno povzročili divji prašiči na
njihovih pridelkih, predvsem na območju Gornjega Zemona, Jablanice
in Vrbovega.

gos podarstvo, kmetijstvo in turizem

Na okrogli mizi so sodelovali predstavniki KGZS: Josip Bajc (predsednik območne enote KGZS Postojna),
Tonjo Janežič, Milenko Oblak, Anton
Škrlj, Egon Rebec in Rafaela Žejn,
predstavnika Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) – Andrej Sila iz območne
enote ZGS Sežana in Marko Berce iz
območne enote ZGS Postojna, lovski
inšpektor Jernej Marolt, Franc Keš,
predsednik postojnsko-bistriške območne zveze lovskih družin, predstavniki lovskih družin z območja bistriške
občine in oškodovani kmetje.
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Kot sta povedala Egon Rebec, vodja
oddelka za gozdarsko svetovanje pri
zavodu KGZS Nova Gorica, in Rafaela
Žejn, vodja bistriške izpostave kmetijsko svetovalne službe, v zadnjih letih na Bistriškem opažajo velik porast
škode na kmetijskih površinah in pridelkih zaradi divjih prašičev in ostale
divjadi. Kmetje se umikajo z ogroženih površin, opuščajo posamezne
vrste pridelave in zato opuščajo tudi
kmetovanje. Krajina pa je vse bolj
zaraščena in zapuščena. Prav zaraščanje kmetijskih površin in spremenjeni klimatski dejavniki pa so, kot
ugotavljajo na KGZS, glavni vzroki za
povečano populacijo divjih prašičev
in s tem povečano škodo. Ta škoda
pa predstavlja problem tako kmetom kot tudi lovskim družinam, ki so
objektivno odgovorne za poravnavo
nastale škode v svojem lovišču.
Franc Keš, predsednik postojnskobistriške območne zveze lovskih
družin, je opozoril, da je potrebno
čim prej zakonsko opredeliti status
nelovnih površin in s predpisi urediti odstrel divjadi na nelovnih površinah. »Lovske družine si morajo
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prizadevati za najvišji možni odstrel
zlasti v ženskem delu populacije divjih prašičev, ki tudi letos kakor že v
preteklih letih ni bil omejen z lovskoupravljalskimi načrti,« je še opozoril
Keš.
Na okrogli mizi so bili izpostavljeni
v nadaljevanju navedeni predlogi
ukrepov, ki so jih oblikovali predstavniki območne enote.
• Lovske družine, ki imajo povečan
obseg primerov škode zaradi divjih prašičev, zaprosijo za povečan
odstrel in spremembo strukture
odstrela divjih prašičev in ga realizirajo.
• Pri ogledu oziroma ocenjevanju
škode zaradi divjadi se je potrebno
izogibati časovnemu zamiku oziroma
škodo oceniti v čim krajšem možnem
času in čim bolj objektivno.
• Na Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano se naslovi
poziv glede upravljanja z divjadjo na
nelovnih površinah (gre predvsem
za površine v okolici vasi in znotraj
vasi). Poziv pripravijo strokovne
službe.
• Potrebno je poiskati ustrezno rešitev krmišč za divjega prašiča. Krmišča
morajo biti postavljena v skladu z
načrti za upravljanje z divjadjo.
• Lovske družine naj upoštevajo
dobro prakso LD Prem pri preprečevanju škode zaradi divjega prašiča.
LD Prem obdeluje večje površine
krmnih njiv, ki služijo kot krmišča za
divje prašiče, in s tem prepreči škodo

na ostalih kmetijskih površinah.
• Lastniki zemljišč morajo s svojimi
zemljišči ravnati kot dober gospodar in sami poskrbeti za preprečevanje škode zaradi lovne divjadi, pri
tem naj jim v največji možni meri
pomagajo lovske družine. III

Novo vodstvo območne
enote KGZS Postojna
Člani Sveta KGZS Postojna so na
konstitutivni seji, ki je potekala 10.
7. 2008, za predsednika Sveta območne enote KGZS Postojna izvolili
Janeza Okoliša, za podpredsednika
pa Antona Laha in Antona Sušo.
Konstitutivna seja Sveta OE KGZS
Postojna je potekala pod vodstvom
podpredsednika Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) Branka
Tomažiča ter predstavnikov zborničnega urada pod vodstvom mag. Mirana Nagliča. Na seji so člani Sveta OE
Postojna najprej imenovali delovne
organe zbora. Komisija za mandatna
vprašanja je pregledala in ugotovila
pravilnost izvoljenih članov. Z večino
glasov je bil za predsednika Sveta
izvoljen Janez Okoliš, medtem ko sta
bila za podpredsednika izvoljena Anton Lah in Anton Suša.
Konstitutivni seji sveta postojnske
enote KGZS so prisostvovali tudi
novo izvoljeni ilirskobistriški svetniki Vinko Primc, Tonjo Janežič in
Florjan Peternel.III
T. J.

1. ZBOR DRUŠTVA ZA RAZVOJ PODEŽELJA

Sklic Zbora članstva v tem počitniškem času je bil namreč nujen prav
zaradi sprejema Programa dela, ki je
bil dokončno usklajen med občinami
Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica v
juniju in sprejet na Upravnem odboru društva v začetku 7.. Na osnovi
programa se bo namreč društvo prijavilo za sofinanciranje delovanja in
projektov na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru
programa LEADER (4. os razvojnega
programa za podeželje), in to takoj,
ko bo pridobilo odločbo ministrstva
za status delujoče Lokalne akcijske
skupine.
Po neuradnih informacijah je namreč društvo uspelo na dotičnem
razpisu MKGP in v teh dneh pričakuje tudi uradno potrditev statusa.
Zaradi tega so se člani društva na
zboru za uspešno delo zahvalili in z
aplavzom nagradili pripravljavce Lokalne razvojne strategije (Iris Suban
s sodelavci) ter koordinatorje projekta razvoja podeželja na občinah
na čelu z Nevenko Tomšič.
Poleg Programa dela in finančnega

načrta za letošnje leto so člani društva sprejeli poročila o delu društva
za leto 2007 in obdobje do Zbora
članstva ter opravili nekaj kadrovskih sprememb. Zaradi službenih
obveznosti in zamenjav na delovnih
mestih je Katjo Buda v upravnem
odboru zamenjal Boštjan Požar,
direktor RRA NKR Pivka, Patricijo
Pergar v nadzornem odboru društva
pa Tatjana Rolih, svetovalka za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem na
Občini Postojna.
Društvo v naslednjih dneh in mesecih čaka precej dela na izvajanju
Programa dela, saj ostaja za njegovo
izvedbo zelo malo časa. Vse je odvisno tudi od datuma prejetja od-

ločbe MKGP kot osnove za začetek
izvajanja projektov. Kljub temu pa
so nekateri projekti že v izvajanju –
predvsem projekt vzpostavitve kmetijskih tržnic, ki bo prve konkretne
obrise pričel kazati že v septembru. Do takrat pa se društvo s svojo
predstavitveno stojnico pojavlja na
različnih prireditvah z namenom pridobivanja potencialnih prodajalcev
oz. ponudnikov kmetijskih izdelkov.
Zbor članstva se je seveda zaključil v
sproščenem druženju in načrtovanju
novih projektov, kar je tudi smisel
delovanja društva. III
Aleš Zidar

Prireditev Malajužna
Etnološko turistična prireditev Malajužna, ki jo letos že tretjič organizira Kulturno društvo Grad Dolnji
Zemon, se bo odvijala 22. in 23. 8.
na dvorišču graščine Dolnji Zemon
in v vaškem domu Grad Doljni Zemon.
Na prireditvi bo sodelovalo okrog 10
domačih društev, ki bodo predstavila
svoje jedi, sladice in stare igre. Sodelujoči bodo oblečeni v stara oblačila,
mize bodo krasili stari krožniki in posoda, glavna jed pa se bo kuhala na
odprtem ognju v bakrenih kotlih, kar

daje prireditvi poseben čar.
V petek, 22. 8., bo ob 20. uri premiera komedije »Ohcet bo!« v
izvedbi KD Grad Dolnji Zemon, prav
tako pa si bo mogoče ogledati razstavo. V soboto, 23. 8., pa bo prireditev potekala od 16. ure dalje, ko
se bo pričelo kuhanje starih jedi in
prikaz starih iger, sledil bo kulturni
program z začetkom ob 18. uri, pol
ure za tem pa degustacija pripravljenih jedi. Ob 19. uri bo prvi ples.
Prireditev, ki jo sofinancira Občina
Ilirska Bistrica, je za obiskovalce
brezplačna. III

Novakov mlin
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V petek, 18. 7. 2008, je v Novakovem mlinu pod vasjo Smrje potekal
prvi redni Zbor članstva Društva za
razvoj podeželja med Snežnikom
in Nanosom. Prisotni člani društva so kot najpomembnejšo točko
dnevnega reda sprejeli Program
dela društva za letošnje leto kot
osnovo za nadaljnje delo društva.
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SODELOVANJE NA PRAZNIKU
SV. ROKA V NABREŽINI
Pred nekaj meseci je Občina Il. Bistrica
prejela povabilo pobratene občine
Devin Nabrežina za sodelovanje na
njihovem občinskem prazniku – ob
sv. Roku, med 14. in 17. 8.om. Ker se
občinska uprava že nekaj časa odloča
za obnovo pobratenja med obema
občinama, je bilo povabilo idealna
priložnost za ponovno sodelovanje.
Občina je ponudbo sprejela in skupaj
z Razvojnim centrom Il. Bistrica, Območno izpostavo JSKD in Društvom
za razvoj podeželja med Snežnikom in

Nanosom pripravila program predstavitve občine v Nabrežini.
Zasnova predstavitve občine je usmerjena v promocijo turizma in prodaje
obrtnih in kmetijskih pridelkov na
štirih stojnicah, vse skupaj pa bo popestril kulturni in zabavni program ob
stojnicah. Tako bodo v četrtek, 14. 8.,
nastopili Frane Gombač kot premski
graščak, folklorna skupina Gradina,
pevski skupini Vasovalci in Kalina, domači godci z Bača ter ansambel Snežnik.

V preostalih dneh pa se bodo na prireditvi predstavila različna društva in
posamezniki iz ilirskobistriške občine
in širše okolice, predvsem so to člani
Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom. Še vedno pa so k
sodelovanju vabljeni vsi tisti, ki želijo
dodati svoj del k tej prireditvi, saj je
program odprt za nove predloge in se
bo dopolnjeval do začetka same prireditve. Oglasijo naj se koordinatorju
predstavitve Alešu Zidarju po telefonu 031/688 621. III

Škoda po neurju s točo
Po neurju s točo, ki je bila 7., 13. in
14. 7. in je zajela predvsem območje
Brkinov, je bila s strani Občine Il.
Bistrica imenovana komisija, ki bo
v prihodnjih dneh opravila oglede
in ocenila nastalo škodo. Kmetje in
člani kmečkega gospodarstva, ki so
pokojninsko in invalidsko zavarovani iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti, lahko v roku 15 dni
od nastale škode vložijo zahtevek
na izpostavi davčnega urada v Il.
Bistrici za znižanje ali odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za leto 2008, v kolikor je
nastala škoda presegla 30 % celotnega pridelka.

Ministrstvo za kmetijstvo poziva vse
pridelovalce, da v večji meri pristopijo k zavarovanju svojih pridelkov,
država pa bo v prihodnjih letih povečala stopnjo sofinanciranja zavarovalnih premij s 40 na 50 %, enako
za vse kmetijske pridelovalce. Poleg
tega država sofinancira tudi postavitev protitočnih mrež in namakalnih
naprav. Novi javni razpisi za tovrstne
naložbe bodo za področje vrtnarstva
objavljeni 25. 7., za področje sadjarstva pa predvidoma v mesecu septembru.
Delež sofinanciranja države pri malih
namakalnih sistemih in protitočnih
mrežah znaša od 40 do 60 %, pri

velikih pa do 100 %, vendar DDV ni
upravičen strošek. Ministrstvo na
področju varovanja pred naravnimi
nesrečami izvaja predvsem preventivne ukrepe – sistem sofinanciranja
zavarovanja pridelkov pred škodami
ter sofinanciranje naložb v prilagajanje kmetijske dejavnosti podnebnim spremembam, kot so protitočne
mreže in namakalne naprave. Delež
sofinanciranja zavarovalnih premij
trenutno znaša 40 %, zavarovati pa
je možno pridelke pred nevarnostjo
toče, požara, udara strele, spomladanske pozebe, zmrzali ali slane,
poplave in viharja, živali za primer zavarovaljivih bolezni ter vzreje vodnih
živali v ribogojnih objektih. III

Zahvala za plaketo
V letošnjem letu naša šola praznuje
30-letnico delovanja na novi lokaciji
na Betuli in 100-letnico delovanja
v Kuteževem. V vseh teh letih delovanja je zaznamovala Kočance
na najrazličnejše načine. V zadnjih
desetih letih se je šola začela intenzivno povezovati s krajani in drugimi
zunanjimi sodelavci, ki ob raznih priložnostih na različne načine bogatijo
pouk. Brez njih nam ne bi uspelo
doseči številnih ciljev in tudi zaradi
njih postaja učenje bolj pestro in zabavno ter učinkovitejše.
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Trudimo se ohranjati lokalno kulturno tradicijo, ekološko osveščati
sebe in okolico, vzgajati za strpnost
do drugačnih, drugače mislečih,
vzpodbujamo k zdravemu načinu
življenja, raziskujemo življenje v Kočaniji in se vključujemo v številne
akcije širšega pomena, sodelujemo
na vseslovenskih tekmovanjih, natečajih in smo odprti za življenje in
njegove izzive – vse je učenje, ki nas
bogati!
Vsem, ki ste zaznali naš trud in ste
ga nagradili s spominsko plaketo

občine, se iskreno zahvaljujemo,
zahvala pa gre tudi vsem, ki so v
preteklosti kakorkoli pomagali uresničevati načrte šole.
Uspevalo nam je in nam še uspeva
delati v prijaznem in strpnem okolju
ter v dobrem delovnem vzdušju, zatorej ne nazadnje hvala krajanom in
vsem na šoli, ki k temu prispevajo,
saj sicer vsega omenjenega ne bi
mogli uresničiti. III
Mirjam Vrh,
ravnateljica OŠ Podgora Kuteževo

bistriški maturanti uspešni na maturi
Šolsko leto se je uspešno zaključilo
tudi za prvo generacijo bistriških
maturantov, ki so 14. 7. prejeli maturitetna spričevala. Še posebej razveseljiva je novica, da smo dobili tudi
prvo zlato maturantko – Ido Štembergar z Dolnjega Zemona, dijakinjo
4. a razreda bistriške gimnazije.
»Na splošno so rezultati letošnje mature zelo dobri,« je povedala vodja
bistriške gimnazije Bojana Rosina
Simonič. Od 40 dijakov, ki so maturo
opravljali v spomladanskem roku,
je bilo uspešnih kar 39, kar pomeni
97,5-odstotno uspešnost. Bistriški
gimnazijci so v povprečju dosegli
18,38 točke.
Kar pomeni, da je uspešnost na maturi bistriške gimnazije primerljiva z
uspešnostjo Šolskega centra Postojna
in ostalih šol po Sloveniji. Na Šolskem

centru Postojna je maturitetne izpite uspešno opravilo 99,3 odstotka
dijakov. Ti so v povprečju dosegli
19,91 točke. Na 88 šolah po Sloveniji
je maturo uspešno opravilo 92,85
odstotka dijakov, ki so v povprečju

dosegli 19,90 točke. Po podatkih Državnega izpitnega centra je bilo letos
zlatih maturantov (tistih, ki so dosegli
30 točk in več) skupno 378. Najvišje
možno število točk (34) pa je doseglo
38 kandidatov z 21 gimnazij. III

14. mednarodna gorsko-hitrostna dirka

Najhitrejši je bil tudi letos Francoz
Lionel Regal pred rojakom Sebastienom Petitom in Madžarom Lazslom
Szaszom. Bistričan Sebastjan Rome,
ki je branil barve domačega avtomobilističnega kluba SEC racing team
Ilirska Bistrica, je dosegel 8. mesto
v 1. diviziji državnega prvenstva Slovenije in 102. mesto v skupni razvrstitvi na dirki.
»Kot domačin sem se dirke udeležil
predvsem zaradi domačih navijačev
in sponzorjev pa tudi treninga pred
naslednjimi tekmami na rallyju, disciplino v kateri sicer običajno nastopam. Z rezultatom v sredino svojega
tekmovalnega razreda sem delno
zadovoljen. Ob tej priložnosti bi se
rad zahvalil domačim navijačem za

zares bučno podporo, ki sem jo bil
deležen ves konec tedna. Ne gre pozabiti niti na zveste sponzorje, ki so
mi omogočili nastop,« je svoj nastop
na dirki komentiral Rome.
Pred dirko smo se pogovarjali z domačinom Gregorjem Slavcem, ki
je letos nastopil kot predvoznik.
»Zadovoljen sem, da se lahko na
tako prestižni dirki predstavim domači publiki. V čast mi je, da se taka
dirka, ki je ena boljše organiziranih
med dirkami v evropskem pokalu
gorsko-hitrostnih dirk, odvija prav v
mojem domačem kraju,« je povedal
Slavec. Na dirki v Il. Bistrici je prvič
nastopil leta 2005, ko se je domači
publiki predstavil kot predvoznik, že

naslednje leto pa je na tej dirki osvojil 4. mesto znotraj svoje skupine.
Za svoj največji uspeh pa Slavec, ki
dirka pod okriljem znanega avtomobilističnega kluba AK Elektrodekleva
iz Ljubljane, šteje lanskoletno osvojitev 2. mesta znotraj svoje skupine
na gorsko-hitrostni dirki za državno
prvenstvo. Kljub tem uspehom (več
si lahko preberete na spletni strani
www.slavec-racing.net) pa opozarja na težave, s katerimi se srečuje
v tem precej dragem športu. Kot
pravi, je v bistriški občini težko priddobiti dovolj finančnih sredstev s
strani sponzorjev, ki bi tudi domačim tekmovalcem omogočila, da se
povzpnejo v sam vrh slovenskega
avtomobilističnega športa.III

šolstvo in šport

Zadnji vikend v juliju je Ilirska
Bistrica, kot že vrsto let do sedaj,
gostila mednarodno priznano gorsko-hitrostno dirko Petrol Ferrari
2008, ki tudi letos šteje za evropsko
prvenstvo. Številnim obiskovalcem
iz Slovenije in tudi sosednjih držav
se je predstavilo več kot 160 dirkalnikov. Poleg številnih tujih in domačih znanih dirkačev, pa sta na dirki
nastopila tudi dva domačina – Sebastja Rome in Gregor Slavec.
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Projekt Rastem s knjigo
V letu kulture so Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za šolstvo in šport
ter Zveza splošnih knjižnic že drugič
pripravili projekt z naslovom Rastem s knjigo oz. slovensko mladinsko delo vsakemu sedmošolcu.
V okviru tega projekta smo knjižničarji v Knjižnici Makse Samsa vsem
učencem, ki so nas obiskali, poskušali
program prilagoditi v skladu z njihovimi potrebami in interesi. Knjižničarji že iz izkušenj vemo, da mladi
premalo poznajo vse možnosti, ki jih
nudi sodobna splošna knjižnica, zato
smo sedmošolcem pripravili program
z naslovom Kaj mi ponuja knjižnica?.
Z njim smo podali osnovne informacije o splošni knjižnici, predstavili
knjižnico kot informacijsko-izobraževalni prostor (COBISS/OPAC), še posebej smo izpostavili domoznansko
zbirko, ki je zaklad, shramba naše
preteklosti, spodbujali medkulturni
dialog in reševali slovenski knjižnično-muzejski kviz.
Upamo, da so učenci s tem obiskom
v našem kulturnem hramu postali
bogatejši za nova spoznanja, ki jih
bodo uporabili pri iskanju različne
literature. Za spodbudo k branju pa
so dobili v dar zanimivo leposlovno

knjigo Slavka Preglja »Spričevalo«.
Za nekatere učence je bil to prvi
obisk naše knjižnice, drugi so nas
obiskali že večkrat – so namreč redni
obiskovalci, nekaj učencev pa se je
včlanilo.
Z izvajanjem projekta smo pričeli
jeseni 2007 in ga zaključili spomladi
2008. V projektu so sodelovali 103

šolstvo in šport

AVGUSTa V NAŠI KNJIŽNICI
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MLADINSKI KVIZ »SPOZNAVANJE
DOMAČEGA KRAJA«

POČITNIŠKA BRALNA ZNAČKA ZA
OTROKE »BRALNI ČRV«

Da bi osnovnošolce spodbudili k
spoznavanju znamenitosti in drugih
značilnosti domačega kraja, bomo
med poletnimi počitnicami zanje
pripravili kviz, s pomočjo katerega se
bomo skupaj sprehodili in spoznavali
lepote našega lepega kraja. Ob reševanju kviza bodo osnovnošolci obnovili znanja, ki jih že imajo, ali pa se
naučili kaj novega, ob reševanju pa
se bodo tudi zabavali. Osnovnošolci
bodo kviz reševali do 31. 8. Knjižničarke bodo učence spodbujale k reševanju 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.

Knjižnica in »Bralni črv« vabita vse
osnovnošolce, da se nam tudi te počitnice (od 1. 7. do 31. 8.) pridružijo
pri počitniški bralni znački.
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POČITNIŠKA BRALNA ZNAČKA ZA
ODRASLE
Lansko poletje smo se v Knjižnici
Makse Samsa prvič lotili priprave
Poletne bralne značke za odrasle,
ki je odrasle 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,

učenci, vključeni v sedmi razred devetletke z vseh šol v naši občini.
Projekt Rastem s knjigo bomo skupaj s sedmošolci nadaljevali tudi v
šolskem letu 2008/2009, pri čemer
upamo na uspešno sodelovanje z
vsemi šolami v občini. III
Manica Klemenc
zato bomo bralno značko za odrasle
izvedli tudi letošnje poletje, in sicer
med 1. 7. in 30. 9. Člani knjižnice
bodo lahko izbirali med pestrim knjižnim izborom, zato jih vabimo, da
se nam pridružijo. III

ITALIJANŠČINA ZA ZAČETNIKE
za osnovnošolce
KDAJ? Od 18. do 22. 8. 2008,
vsak dan od 9.30 do 15.00.
KJE? V samostanu, Vodnikova
13, Ilirska Bistrica.
Vodita: s. Alenka Žibert in s.
Magda Burger.
Podrobnosti in prijave:
s. Alenka Žibert
Vodnikova 13/a,
6250 Ilirska Bistrica
alenka.zibert@rkc.si
tel.: 051 215 053

Z ETNO VEČEROM ZAKLJUČILI OBČINSKO REVIJO
Po koncertih v Il. Bistrici in Hrušici,
kjer se je v začetku junija predstavila
glavnina bistriških pevskih zborov,
so zadnjo junijsko nedeljo prišli na
svoj račun ljudski pevci. Etno koncerta 27. občinske revije pevskih
zborov in skupin so se v idiličnem
okolju grajskega dvorišča na Premu
udeležile štiri pevske skupine.

Pevke Društva kmečkih žena Ilirska Bistrica

Pevsko skupino Bistrške škuorke, ki
deluje že celih trinajst let, sestavljajo štiri mlada dekleta, ki imajo vsa
skupaj komaj nekaj čez 100 let. Že
ob prvem srečanju z ljudsko pesmijo
jim je le-ta prirasla k srcu, zato so se
odločile, da bo njihovo poslanstvo
raziskovanje, zbiranje, ohranjanje
in zlasti prepevanje ljudske pesmi.
Bistrške škuorke ne pojejo po notah,
ampak na podlagi ustnega izročila
starejših, in tako ohranjajo pristno,
nezborovsko petje. Nastopajo po
vsej Sloveniji, pa tudi v drugih evropskih državah, kot so Nemčija, Češka,

Norveška, Francija in pa Hrvaška
– tu, natančneje v Veliki Gorici, so
lansko leto prejele glavno nagrado
na festivalu ljudskih pevskih skupin.
Škuorke so se na koncertu predstavile s tremi ljudskimi napevi.
Kot zadnji so pred občinstvo prišli
Hrušiški fanti, ljudska pevska skupina, ki ima za seboj številne uspehe
doma in v tujini. Kar dvakrat so že
gostovali pri rojakih v Avstraliji, zadnja leta pa so nastopali predvsem po
sosednjih državah: v Avstriji, Italiji in
na Madžarskem. Skupina je nastopila
tudi na nekaj najvišjih državnih prireditvah. Peli so že v Državnem zboru
ob Dnevu državnosti, na srečanju
predsednikov srednjeevropskih držav, nedavno pa tudi na zaključni
slovesnosti ob obisku ameriškega
predsednika Georga Busha. Skupino
Hrušiški fanti sestavlja 13 pevcev, od
katerih le trije niso iz Hrušice, ampak
iz sosednjih vasi Obrov, Javorje in
Pregarje. Po odpetih treh pesmih so
Hrušiški fanti poželi bučen aplavz.
Pod pokroviteljstvom Občine Il.
Bistrica je bila organizator 27. občinske pevske revije bistriška izpostava JSKD. Prizorišče koncerta, atrij
premskega gradu, se je izkazal kot
primerno prizorišče za odvijanje kulturnih prireditev v poletnem času,
hkrati pa je to pomemben prispevek
k oživitvi zdaj že lepo obnovljenega
gradu Prem. III

Fantje iz pevske skupine Vasovalec

Igor Štemberger
BISTRIŠKI ODMEVI AVGUST 2008

kultura

S sklopom štirih pesmi so se občinstvu prve predstavile pevke Društva
kmečkih žena Il. Bistrica. Skupina
deluje že celih dvanajst let in je redni
udeleženec občinskih pevskih revij
in podobnih prireditev na Bistriškem
in v širši okolici. Pevska skupina
Društva kmečkih žena Il. Bistrica se
je le dan pred premskim koncertom,
kot edina ljudska pevska skupina iz
občine Il. Bistrica, udeležila območnega srečanja ljudskih pevcev in
godcev v Ospu.
Za njimi so dlani obiskovalcev ogreli
fantje iz pevske skupine Vasovalec.
Tudi ta skupina ima že bogato tradicijo, saj so fantje iz sosednjih vasi
Rečice in Zarečice prvič skupaj zapeli kot Vasovalci že kar oddaljenega
1993. leta. Njihov repertoar ni izključno ljudski, saj prepevajo tudi prirejene ljudske in celo avtorske pesmi.
Umetniški vodja skupine je Dimitrij
Grlj. Vasovalci nastopajo v domačih
krajih, nemalokrat pa jih pot zanese
tudi na Obalo, v Istro, pa tudi k prijateljem na sosednjo Hrvaško.
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NAPOREN JUNIJ ZA HRUŠIŠKE FANTE
Hrušiški fanti so tudi letos imeli zelo
naporen junij, saj so nastopili na
kar enajstih prireditvah in koncertih v domačih krajih in po Sloveniji
ter zapeli celo Georgeu Bushu ob
njegovem zadnjem predsedniškem
obisku v Sloveniji.
Konec maja so nastopili na koncertu
ljudskih pevcev na Bazovici pri Trstu.
Njihovemu ubranemu petju so z naklonjenostjo do ljudske pesmi prisluhnili šefi evropskih protokolov na
idiličnem Račjem otoku na Brdu pri
Kranju. Peli so jim pred svečanim kosilom in po njem. 10. junija pa so zapeli celo ob zadnjem srečanju vrha
Evropske skupnosti z ameriškim
predsednikom Georgem Bushem.
Ob isti priložnosti so poleg drugih nastopajočih izvedli svoj del programa
tudi lipicanci, naša primorska in slovenska znamenitost. Hrušiški fanti
so nastopili v brkinski narodni noši
in so »prva pevska skupina in verjetno edini slovenski ljudski pevci,
ki so peli predsedniku svetovne velesile«. Na tem visokem srečanju
smo končno, poleg gorenjske in belokranjske, videli tudi našo, brkinsko
narodno nošo.

kultura

Hrušiški fanti tako uspešno nasto-
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Na odru z Denisom Novatom, Bernardo Žarn in Petrom Polesom.

pajo na pomembnih prireditvah in
predstavljajo bogato, brkinsko pevsko kulturo, ki jo cenijo tudi priznani
glasbeniki, saj so dobili povabilo za
sodelovanje na koncertu Denisa
Novata. V studiu Igorja Podpečana
v Izlakah so skupaj z njim posneli
ljudsko pesem Dekle je na pragu
stalo. V začetku junija pa so zapeli
na njegovem vélikem koncertu pred

več kot tisoč obiskovalci. Kot gostje
so nastopili še Darja Švajger, Oliver
Dragojevič, Boris Kobal in drugi.
Koncert si bomo lahko ogledali na
prvem programu televizije Slovenija,
petega septembra zvečer.
Hrušiški fanti so sodelovali tudi na
dveh pevskih revijah Primorska
poje, na drugi samo kot soorganizatorji in gostitelji skupaj z JSKD Ilirska
Bistrica. Za ohranjanje in širjenje
pevske ljudske kulture so dobili Maroltove plakete.
Že drugič so organizirali in nadgradili
lastno kulturno prireditev, Kresni večer, na hribu Gračja griža pri Hrušici.
Na njej so poleg Hrušiških fantov in
interpretatork folklornih pripovedi iz
naših krajev nastopili še Oktet Škofije, Vaški zvon iz Prečne na Dolenjskem ter pevska skupina Cintare iz
Ljubljane, ki jo sestavljajo nekdanje
pevke in plesalke folklornih skupin
Tine Rožanc in France Marolt. Povezovalka večera je bila radijska in
televizijska napovedovalka Erna Petrač. Kresni večer je obujal spomine
na ljudske običaje in šege, ki so bili
nekoč povezani s petjem, spoštovanjem življenja in narave. III

Hrušiški fanti v brkinskih nošah ob obisku ameriškega predsednika Georga
Busha na Brdu pri Kranju.
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Pesem o bistriškem gradu
Na naše uredništvo se je obrnil g.
Franc Cimprič iz Ilirske Bistrice z
željo, naj objavimo zanimivo pesem
o bistriškem gradu, ki jo že dolga leta
hrani doma.
Cimprič je pesem zabeležil že v 60.
letih po nareku ge. Marije Vrh (por.
Jurič, 1884–1973), ki je živela v hiši
pod gradom na Bilčevi poti, po domače pri Majerjevih. Majerjeva
je šolarjem, ki so hodili mimo na
ogled ruševin gradu, rada pokazala
sliko gradu, kakršen je bil konec 17.
stoletja, in jim povedala pesem o
bistriškem gradu, ki je neznanega
izvora in se je ohranila po ljudskem
izročilu.
V želji, da bi se ta pomemben del
domače kulturne dediščine ohranil
tudi za bodoče rodove, in kot spomin na te dobre ljudi, objavljamo
pesem.

Visoko nad skalo
grad zidan je bil,
orožje var'valo ga
vojskenih sil.

Brat in sestra Marija in Anton Vrh, po domače Majerjeva, iz Ilirske Bistrice.

Pri gradovi skali
je potok šumljal,
v vasici še mali
je d'narce koval.
Na gradu blestelo
zlato in srebro,
na dvoru viselo
orožje ostro.

Ta vitez preslavni
je grada gospod
in Bistriški davni
se zove mu rod.
Slika prikazuje bistriški grad, kakršen
naj bi bil konec 17. stoletja. Njegovo
podobo nam je ohranil zgodovinar
Valvazor v svoji knjigi Slava vojvo-

dine Kranjske iz leta 1689. Danes
so ostali od gradu le še temelji in
del grajskega zidu. Kot navaja Valvazor, je bil grad zgrajen precej pred
letom 1380. Glede takratne gospodarske razvitosti kraja pa je zanimiv
Valvazorjev podatek, ki pravi, da je
v njegovem času gnala reka Bistrica

kar 45 mlinskih koles in 16 žag. Že
v tistem času pa v gradu ni bilo več
stanovalcev, tam je živel le čuvaj,
okoliški kmetje pa so v gradu shranjevali svoje vrednejše predmete, da
so jih obvarovali pred klateži
(povzeto po Snežnik, februar, št. 2,
1965). III
BISTRIŠKI ODMEVI AVGUST 2008

kultura

Čuj – rog se vojaški
močno zdaj glasi,
v grad pa junaški
zdaj vitez hiti.
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OSDOTNOST ZDRAVNIKOV V avgustU 2008
poletje k nadomestnim zdravnikom
le zaradi nujnejših zadev.
Želimo vam prijeten preostali del
počitnic ter seveda veliko sprostitve
in zdravja! III

bozdravnikov (dr. Grk). O tem boste
obširnejše obveščeni v naslednji številki »Bistriških odmevov«.
Kljub temu da se trudimo za zagotovitev ustrezne dostopnosti zdravnikov
tudi v času dopustov, so odsotnosti
precejšnje in bosta večkrat delali le
po dve splošni ambulanti in ena zobozdravstvena ambulanta. Prosimo,
da to upoštevate in da prihajate čez

SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI!
Objavljamo preglednice z osnovnimi
informacijami o delu in odsotnostih
zdravnikov in zobozdravnikov v mesecu avgustu 2008.
Kot vidite, je prišlo v letošnjem poletju do kar nekaj kadrovskih sprememb zaradi odhodov zdravnikov
(asis. Kalanova, dr. Šegota) in zo-

Kolektiv Zdravstvenega doma
Ilirska Bistrica

Dopusti zdravnikov v mesecu avgustu 2008
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Splošne ambulante
Modic Maksimiljan, dr.med.,spec.
Lovrić-Kiselič Sonja,dr.med.,spec.

pd

pd

pd

pd

Živčec-Kalan Gordana,dr.med.,spec.

X

Štemberger Anja,dr.med.

pd

pd

X

pd

X

X

X

X

pd

Pejković Marija, dr.med.,spec.
Šolski dispanzer
Komen Odineja, dr.med.,spec.
Ostale ambulante
SA III Taučer-Mičetić Jasna, dr.med.
URG Vadnjal Jana, dr.med.,spec

pd
pd

pd

pd

pd

pd

SPEC Dekleva Barbara,dr.med.

S

DMD Glušić-Ravnić Vanda, dr.med.
Zasebna ambulanta
Trlin Dražen, dr.med.,spec

zd

zd

zd

zd

Zasebna pediatrična ambulanta

SOC IALNO V ARSTV O IN zdravje

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. nehala delati v našem Zdravstvenem domu – nadomestni zdravnik dr. Komen, Asis. Živčec Kalanova – s 25.8.
neha delati v našem zdravstvenem domu – namesto nje v SA III dela Taučer Mičetič Jasna,dr.med.

Dopusti zobozdravnikov v mesecu avgustu 2008
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

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..

Legenda: osenčena polja = dopust
Opombe: Česnik Meta, dr.dent.med. bo do 17.8. namesto v OŠ AŽ delala v zobozdravstveni 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.

BISTRIŠKI ODMEVI AVGUST 2008

Pomoč za stare, bolne in invalidne osebe

V preteklosti je pri oskrbi starih in invalidnih ljudi prevladovala tradicionalna družinska in sosedska pomoč,
v zadnjem obdobju pa obe obliki
pomoči v tej svoji vlogi odpovedujeta, zato je vse več ljudi prepuščeno
družbeni skrbi. V preteklosti in tudi
danes se veliko gradi domove za starejše občane, kljub novim pridobitvam pa so ti še vedno prezasedeni
in v Sloveniji se težko dobi kakšno
prosto mesto. Zato se je socialna
politika usmerila tudi in predvsem
v iskanje rešitev za izvedbo pomoči
na uporabnikovem domu. Tako uporabniki lahko izbirajo med različnimi
oblikami pomoči.
Tokrat vam podrobneje predstavljamo pomoč na domu in pravico do
družinskega pomočnika, v naslednji
številki pa bomo predstavili še drugi
dve obliki pomoči: institucionalno
varstvo in skrbništvo nad odraslimi.
Pomoč na domu
Je organizirana oblika socialne oskrbe na uporabnikovem domu, ki
obsega:
- gospodinjsko pomoč: nabava živil,
priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno
čiščenje bivalnega prostora z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno
vzdrževanje spalnega prostora;
- pomoč pri vzdrževanju osebne higiene: pomoč pri oblačenju, pomoč
pri umivanju, hranjenju, opravljanju
osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanju in negi ortopedskih pripomočkov;
- pomoč pri ohranjanju socialnih stikov: vzpostavljanje socialne mreže z
okoljem, s prostovoljci in s sorodniki,
spremljanje upravičenca pri opra-

vljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah
upravičenca ter priprava osebe na
institucionalno varstvo.
Storitev je za uporabnike plačljiva.
Trenutna cena za uporabnika znaša
4,70 evrov za uro opravljene storitve, razliko do polne cene pa sofinancira Občina Ilirska Bistrica. V
kolikor uporabnik nima dovolj sredstev za plačilo storitve, lahko uveljavlja oprostitev plačila.
Pravica do družinskega pomočnika
Je pravica invalidov s ciljem, da ostanejo v oskrbi v domačem okolju.
Upravičenci so polnoletne osebe s
težko motnjo v duševnem razvoju
ali težko gibalno ovirane osebe, ki
potrebujejo pomoč pri opravljanju
vseh osnovnih življenjskih potreb.
Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi vsestransko pomoč,
ki jo potrebuje. To je oseba, ki bi se
lahko štela za brezposelno ali se je
odjavila iz evidence brezposelnih ali
je zapustila trg dela ali oseba v delovnem razmerju s krajšim delovnim
časom. Družinski pomočnik mora
imeti isto stalno bivališče kot invalidna oseba oziroma biti eden od
družinskih članov invalidne osebe
(družinski člani po zakonu o social-

nem varstvu so: zakonec invalidne
osebe, otroci, brat, sestra, stari
starši, vnuki, stric, teta).
Družinski pomočnik invalidni osebi
nudi pomoč v skladu z njenimi potrebami in interesi, zlasti pa skrbi
za:
nastanitev, nego, prehrano in gospodinjska opravila,
zdravstveno oskrbo preko izbranega
osebnega zdravnika,
spremstvo in udejstvovanje v različnih socialnih in družbenih aktivnostih.
Družinski pomočnik ni dolžan kriti
materialnih stroškov za preživljanje
invalidne osebe. Oseba, ki opravlja
nalogo družinskega pomočnika,
ima pravico do delnega izplačila za
izgubljeni dohodek v višini minimalne plače.
Pravica družinskega pomočnika se
financira: z dodatkom za pomoč in
postrežbo, ki ga prejema invalidna
oseba, s sredstvi invalidne osebe do
višine njene plačilne sposobnosti, s
sredstvi zavezancev in s prispevkom
občine. III
Miranda Vrh,
direktorica CSD Il. Bistrica

UJMA 2 0 0 8
Slovenijo je ponovno prizadela naravna nesreča, ki so jo utrpeli posamezniki in številne družine. Rdeči križ Slovenije se je odzval na velike
potrebe prizadetih v neurju, zato je takoj pričel z zbiranjem sredstev. Za
pomoč najbolj ogroženim družinam in posameznikom je prizadetim namenil 70.000 €. Ker gre za naravno nesrečo velikih razsežnosti in veliko
število pomoči potrebnih, RKS vljudno prosi posameznike in organizacije
k čim večji solidarnosti.
Sredstva lahko prispevate na transakcijski račun s številko:
03100-11111 222 96 sklic: 98615, s pripisom »Ujma 2008«.
Uporabniki Mobitela in Simobila lahko darujete preko SMS-sporočil:
ključna beseda UJMA na številko 1919 (darujete 1 €!).
Družbi Mobitel in Simobil se v celoti odpovedujeta
prihodkom iz naslova dohodnih in odhodnih SMS-sporočil.
NAREDIMO VSE, DA BO NAŠA POMOČ KAR SE DA HITRA IN UČINKOVITA!
OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA ILIRSKA BISTRICA

BISTRIŠKI ODMEVI AVGUST 2008

SOC IALNO V ARSTV O IN zdravje

Kljub temu da se na Centru za socialno delo Il. Bistrica že dalj časa
trudimo informirati ljudi o različnih
oblikah pomoči, ki jih lahko uveljavljajo na področju socialnega
varstva, pri vsakodnevnem delu
z ljudmi opažamo, da ti še vedno
premalo poznajo storitve na tem
področju. Največjo pomanjkljivost
opažamo pri poznavanju pravic in
storitev za stare, bolne in invalidne
osebe, zato želimo širši javnosti
ponovno predstaviti pravice, ki jih
lahko uveljavljajo na področju socialnega varstva.
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Cirkus Tværs privabil otroke in mlade
V Ilirski Bistrici je med 13. in 16.
julijem pred OŠ Dragotina Ketteja
gostoval mednarodni otroški in
mladinski Cirkus Tværs z Danske.
Njegova posebnost je v tem, da na
gostovanjih v svoj program vključi
lokalne otroke in mladino. Tako se
je na dopoldanskih in popoldanskih cirkuških delavnicah z otroki in
mladimi ukvarjalo okrog 20 članov
Tværsove ekipe, pretežno mladih,
ki želijo svojim vrstnikom približati
cirkuške veščine, jim vzbuditi novo
zanimanje in jih vzpodbuditi k aktivnemu preživljanju prostega časa
in počitnic.
Tværsovim se je v Ilirski Bistrici vsak
dan pridružilo okrog 40 otrok in
mladih, ki so se jim pridružili tudi
starši. Skupaj so žonglirali, izvajali
akrobatske vaje na trapezu in trampolinu, se učili bruhanja ognja, hoje
na hoduljah, vožnje z monociklom in
še mnogo drugih zanimivih vaj. 15.
7. zvečer pa so lahko svoje na novo
osvojene cirkuške veščine predstavili
v sklopu večerne predstave. Kot je
povedal Martin Dovgan, član MKNŽ,
ki je bil poleg Eve Gorišek v sodelovanju s KŠIB glavni organizator tega
dogodka, je bila rdeča nit oz. vodilo
delavnic medkulturni dialog. Dovgan se je v pogovoru zahvalil tudi
ravnateljici OŠ Dragotina Ketteja Ester Juriševič za podporo pri izvedbi
projekta. III

Teden športa

naši mladi in najmlajši

Kšibkanje
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Leto je naokrog in zopet je z nami
Kšibkanje, projekt, ki ga drugo leto
zapored organiziramo na Klubu študentov Ilirska Bistrica. S svojo dejavnostjo želimo popestriti družabno
življenje in poletno dogajanje v našem domačem kraju ter vnesti med
odrasle in otroke veselje, dobro
voljo.
Ponujamo vam pester program,
primeren za vse okuse. Torej brez
razmišljanja – vljudno vabljeni, da
se nam pridružite 15. in 16. ter 22.
in 23. 8.! Več o samem dogajanju si
preberite v Napovedniku na zadnji
strani glasila. III
KŠIB
BISTRIŠKI ODMEVI AVGUST 2008

V soboto, 12. 7., se je v Ilirski Bistrici
zaključila prireditev Teden športa,
ki jo izvaja Zveza športnih društev
Ilirska Bistrica.
Prireditev je namenjena otrokom,
ki radi aktivno preživljajo počitnice,
predvsem pa tistim, ki uživajo v
športu in zabavi. Letos je obiskala
vse večje kraje v občini, prvič 1. 7. v
Podgradu, sledili so še Knežak, Kuteževo, Jelšane, Teden športa pa se je
zaključil v Ilirski Bistrici.

Prireditve se je v 10 dneh, kolikor
je trajala, udeležilo kar lepo število
otrok. Ti so se pomerili v različnih
ekipnih športih, se preizkusili v spretnostnih poligonih in natančnem
zadevanju cilja. Otroci so uživali
v sproščenem vzdušju in v zdravi
tekmovalnosti. Na prireditvi je bilo
poskrbljeno za pijačo in posladek,
vsak udeleženec pa je prejel tudi
medaljo. Naslednje leto upamo na
še večjo udeležbo in že pripravljamo
določene novosti. III
Matevž Sakelšek

Na podlagi Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) in Odloka o glasilu Občine
Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 14/08) je uredniški odbor glasila Bistriški odmevi na svoji seji, dne 14. 7. 2008,
določil naslednja

P R AV I L A

o izrabi časopisnega prostora za predstavitev
kandidatov in njihovih programov za
volitve v Državni zbor RS, 21. 9. 2008,
na območju Občine Ilirska Bistrica
1. člen
V glasilu Bistriški odmevi bo vsem organizatorjem
volilne kampanje zagotovljena enakopravnost pri predstavitvi kandidatov in njihovih programov.
2. člen
Brezplačno objavo bomo omogočili glede na število
strani glasila ter število strank in predlagateljev v 4. številki glasila Bistriški odmevi, ki bo izšla 30. 8. 2008, v
naslednjem obsegu:
kandidat, politična stranka ali drug predlagatelj ima
za predstavitev na voljo največ 1800 znakov s presledki,
vključno z ilustrativnim gradivom (logotipom oz. znakom politične stranke ali drugo fotografijo), kar predstavlja tretjino časopisne strani.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje naj lektorirana gradiva oz. predstavitvena besedila dostavijo po elektronski pošti na naslov: odmevi@ilirska-bistrica.si ali
na CD-ju na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Uredništvo
Bistriških odmevov, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, do 20. 8. 2008 do 15. ure. Poslano besedilo mora
biti v formatu Word, ilustrativno gradivo v JPG-, TIFF- ali
PDF-obliki.
4. člen
Vrstni red predstavitev v glasilu bo določen z javnim
žrebom, ki ga bo opravil uredniški odbor glasila 21. 8.
2008 ob 19. uri na sedežu uredništva Bistriških odmevov v prostorih Občine Il. Bistrica.

O GL ASI

5. člen
V skladu z Odlokom o glasilu Občine Il. Bistrica bo
uredništvo objavilo tudi dodatne prispevke organizatorjev volilne kampanje, ki presegajo določen brezplačni prostor, s pogojem plačila po veljavnem ceniku
za oglase, vendar največ do zapolnitve prostora, namenjenega oglasom (10 odstotkov skupnega obsega časopisnih strani). Posamezna stranka lahko zakupi največ
polovico časopisne strani.

Katja Kirn,
odgovorna urednica

BISTRIŠKI ODMEVI AVGUST 2008
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NAGRADNA KRIŽANKA

Vodoravno: 1. odlomek iz filma, vložek, 7. majhen človek, otrok (nar.), 12. mesto v Nemčiji, ob meji s Češko, 13. državni
suženj v stari Šparti, brezpravni človek, 14. rimski naravoslovec, filozof in pesnik (Tit Lukrecij), 15. mesto v Srbiji, ob
mestu Ibar, 17. slovenski pesnik, humorist in prevajalec (Jože), 19. normandijski vojskovodja iz 11. stoletja, 20. ruski
šahovski velemojster in teoretik (Vasilij Nikolajevič, 1906-1973), 22. nenadno nasilno dejanje, 25. madžarsko žensko
ime, 28. očka, 29. amortizer, blažilec, 32. himalajska koza, 33. slovenski gledališki igralec (Angel), 34. dnevnik, 36. zaliv
in utrjeno mesto v Italiji, 37. reka v Afriki, desni pritok Nila.
Navpično: 1. kraj, kjer se koplje ruda, 2. afriška antilopa, 3. sanitarije, 4. latinski veznik, 5. huda bolezen, 6. izlet, gorski
vzpon, 7. slovenska operna pevka (Cvetka, 1905-1977), 8. področje, nad katerim ima oblast šejk, 9. egiptovska kraljica,
Cezarjeva ljubica (60-30 pr.n.š.), 10. podzemeljski hodnik, 11. italijanska kratica za conto, 16. kemični znak za element
americij, 18. francoska fizika, nobelovca (Irene in Frederic Curie), 21. preja iz živalskih dlak, 23. najsvetlejša zvezda v
ozvezdju orla, 24. ime pevke Švajger, 26. okrajšava za neznanca, 27. Verdijeva opera, 29. okrajšava za dekagram, 30.
časovna enota, 31. lepilna snov za zapolnitev špranj (na primer pri steklu na oknih), 35. začetek abecede.
Na označenih mestih dobite geslo 3. nagradne križanke.

1

2

3

4

5

ra zvedrilo

Križanko pripravlja Dimitrij Grlj.
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Rešitev 3. nagradne križanke pošljite na naslov: Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, s pripisom »Bistriški
odmevi-nagradna križanka« najkasneje do 20. 8. 2008.
Med prispelimi pravilnimi rešitvami bomo izžrebali nagrajenca, ki bo prejel kosilo za dve osebi na Mašunu.
Nagrado podarja GOSTIŠČE MAŠUN.
Geslo 2. nagradne križanke: SNEŽNIK
Izžrebana nagrajenka 2. nagradne križanke je MARIJA
BARBIŠ, Maistrova ulica 6, 6250 Ilirska Bistrica. Nagrajenka bo nagrado knjigo Brkini (letnik izdaje 2008) prejela po pošti.
BISTRIŠKI ODMEVI AVGUST 2008

CENIK OGLASNEGA PROSTORA
V GLASILU BISTRIŠKI ODMEVI
Cena v EUR
Notranja stran – cela stran
490,00
Notranja stran – polovica strani
295,00
Notranja stran – četrtina strani
145,00
Notranja stran – osmina strani
80,00
DDV ni vključen v ceno.
Oglaševanje ni možno na naslovni in zadnji
strani glasila.

Prireditve v AVGUSTU 2008
KAJ

KJE

KDO

Mladinski kviz Spoznavanje
domačega kraja

Knjižnica Makse Samsa Od 1. 7. do 31. 8. Knjižnica Makse Samsa
Ilirska Bistrica
Ilirska Bistrica

05/ 714 41 88

Počitniška bralna značka za
otroke Bralni črv

Knjižnica Makse Samsa Od 1. 7. do 31. 8. Knjižnica Makse Samsa
Ilirska Bistrica
Ilirska Bistrica

05/ 714 41 88

Počitniška bralna značka za
odrasle

Knjižnica Makse Samsa Od 1. 7. do 30. 9. Knjižnica Makse Samsa
Ilirska Bistrica
Ilirska Bistrica

05/ 714 41 88

Razstava slik Pivške depresije,
avtorja Stojana Spetiča

Grad Prem

Od 12. 7. do 3. 8. Stojan Spetič

TIC Ilirska Bistrica: 05/ 710
13 84

Polfinale tekmovanja »Zlata
harmonika Ljubečne«

Dom na Vidmu

2. 8. ob 17.00

Zorko Šabec: 070 758 752

Vikend šport – Kolesarjenje

Začetno mesto
Park Nade Žagar

9. 8.
Zveza športnih društev
od 17.00 – 20.00 Ilirska Bistrica

A. Zidar: 031 688 621
M. Sakelšek: 041 864 321

Praznik Sv. Roka, 14. 8. predstavitev občine Il. Bistrica

Nabrežina
(Trg Sv. Roka)

Od 14. do 17. 8. Občina Nabrežina
od 17.00 – 24.00

A. Zidar: 031 688 621
TIC Il. Bistrica: 05/ 710 13 84

Kšibkanje - Potopisno
predavanje: Azija, Avstralija,
Nova Zelandija, Amerika

Sokolski dom

15. 8. ob 20.00

KŠIB

Veliki Šmaren na Sozah
Soze (pred cerkvijo
(romarska maša, blagoslov cvetja Marije Pomagaj)
in zdravilnih zelišč, obnovitev
posvetitve slovenskega naroda
Materi Božji, kulturni program)

15. 8. ob 18.00

KETŠD A. Mihelčič Harije Dekanija Ilirska Bistrica:
05/ 71 42 520
KETŠD A. Mihelčič Harije:
031 641 311

Kšibkanje – Turnir v malem
nogometu

Podgrad, nogometno
igrišče

16. 8. ob 17.00

KŠIB

Kšibkanje: Poulično gledališče
PYROMAGICA

Park Nade Žagar,
igrišče

16. 8. ob 20.00

KŠIB

Lovska maša na Mašunu

Mašun

17. 8. ob 11.30

Kšibkanje: Stand – up komedija

Dom na vidmu

22. 8. ob 21.00

KŠIB

Kšibkanje: Tečaj samoobrambe

Sokolski dom

23. 8. ob 11.00

KŠIB

Kšibkanje: Živ-žav

Park Nade Žagar,
igrišče

23. 8. ob 16.00

KŠIB

Prireditev »Malajužna«
Dolnji Zemon (Grajsko
(predstavitev starih domačih jedi dvorišče)
in igra)

23. 8. od 16.00
ure dalje

KD Grad Dolnji Zemon

Primož Rojc
031 329 364

Mesto se predstavi: Il. Bistrica
Koper (Pristaniška
Predstavitev turistične, gostinske ulica)
in kmetijske ponudbe

23. 8., na
stojnicah tekom
celega dneva

JSKD Ilirska Bistrica

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

Vikend šport – Odbojka na mivki

Športni center Trnovo

23. 8.
Zveza športnih društev
od 17.00 – 20.00 Ilirska Bistrica

A. Zidar, 031 688 621
M. Sakelšek, 041 864 321

Vikend šport – rolanje in
zaključna prireditev

Športni park Nade
Žagar

30. 8.
Zveza športnih društev
od 17.00 – 20.00 Ilirska Bistrica

A. Zidar, 031 688 621
M. Sakelšek, 041 864 321

Ogled Gradu Prem in muzejske
zbirke

Grad Prem

Sobote, nedelje
in prazniki od
12.00 do 19.00

TIC Ilirska Bistrica

05/ 710 13 84

Ogled spominske sobe
Dragotina Ketteja

Prem

stalen ogled

Oskrbnica Marija Dovgan 05/ 71 47 374
TIC Ilirska Bistrica
05/ 710 13 84

Ogled Hodnikovega mlina
Ilirska Bistrica

Ilirska Bistrica

ogled po
dogovoru

Turistično društvo
Ilirska Bistrica

Klub Harmonika

INFO

Gostišče Mašun
031 623 053

Vojka Lenarčič:
05/7145 280

V koledarju prireditev lahko objavljate vsi brezplačno. Informacije za objavo nam morate sporočiti do 18. v mesecu za naslednji mesec.
Vabljeni k sodelovanju! Razvojni center Ilirska Bistrica
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napovednik

KDAJ
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