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V silovitem neurju s točo, ki se je 8.
avgusta popoldne zneslo nad bistriško
občino, najbolj pa nad Brkini in Ilirsko
Bistrico, je bilo poškodovanih čez 80.000
m2 strešnih kritin, škode pa je po zadnjih
ocenah za 3,4 milijona evrov. Občinski
svet je že sprejel sklepe o pomoči oškodo-

vancem v neurju in sanaciji poškodovanih
občinskih objektov, med katerimi sta najbolj prizadeti dve šoli in vrtec. Občina pa
bo iz proračuna zagotovila tudi sredstva
za plačilo stroškov intervencije, v kateri je
v prvih dneh po neurju sodeovalo preko
300 gasilcev, tabornikov in jamarjev.

uvodnik
Letošnji avgust, običajno miren počitniški mesec, se je za prebivalce
nekaterih slovenskih krajev sprevrgel v mesec naravnih katastrof. Silovito neurje s točo, veliko za pest,
ni prizaneslo niti bistriški občini.
Pogled na opustošene brkinske
vasi dan po neurju je bil naravnost
grozljiv. Na strehah, s katerih so visele folije, je bilo več ljudi kot na
tleh. Hiteli so popravljati in prekrivati poškodovane strehe svojih domov. Nekateri pa tudi te možnosti
niso imeli, saj jim je toča poplnoma
uničila strehe in zalila stanovanja,
tako da so lahko – v grozi in šoku
– samo nemo opazovali. Pretreseni
in s solzami v očeh so podoživljali
trenutke usodnega petkovega neurja.
V takih primerih pomoč in solidarnost ljudi ne pozna meja, tokrat pa
so se še posebej izkazali gasilci, ki
so nemočnim ljudem takoj priskočili na pomoč in pri reševanju njihovih domov odigrali odločilno vlogo,
za kar si zaslužijo vso pohvalo.
Čeprav je avgustovsko dogajanje
ostalo v senci posledic neurja,
velja omeniti uspešno predstavitev
bistriške občine v pobrateni zamejski občini Devin - Nabrežina; doma
pa so člani zemonskega kulturnega
društva Grad s pomočjo domačih
društev pripravili že tretjo prireditev Mala južna, ki je na Dolnji
Zemon privabila veliko število ljubiteljev tradicionalnih domačih jedi.
Avgust se zaključuje, z njim šolske
počitnice – ker je pred vrati novo
šolsko leto, vsem šolarjem želimo
veliko uspeha.
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Prireditev Mala južna
Kljub slabim vremenskim napovedim je Kulturno društvo Grad
Dolnji Zemon na čelu s Primožem
Rojcem že tretjič uspešno izpeljalo
etnološko in turistično prireditev
Mala južna, ki se je v soboto, 23.
avgusta, popoldne odvijala na dvorišču graščine na Dolnjem Zemonu.
Prireditev, na kateri so člani osmih
društev iz bistriške občine pripravili
in ponudili tradicionalne domače
jedi, je bila zelo dobro obiskana.

Čar prireditve je tudi ta, da so člani
društev oblečeni v stara oblačila in
na svojih stojnicah prikažejo tudi
stare posode, krožnike, pribor in
prte. Tu so se še posebej izkazale
članice bistriškega turističnega društva, ki so na ogled postavile čudovita
domača ročna dela. Medtem ko so
nekateri kuhali, so drugi na travniku
balinali po starem s kuglami, na
odru pa so zapeli in zaigrali godci z
Jasena.
Številne obiskovalce je pozdravil
tudi bistriški župan Anton Šenkinc,
ki je pohvalil organizatorje in samo
prireditev, s katero se trudijo ohranjati stare kulinarične navade. Ob
današnji hitri prehrani, kot je dejal
župan, namreč radi pozabimo na
zdrave kmečke jedi. Zabava pa se je
ob glasbi in plesu nadaljevala do večernih ur. III

Gospodinje iz harijskega društva Alojz Mihelčič pri mešanju polente v kotlu

Prireditev je na grajsko dvorišče na Doljnem Zemonu privabila številne
obiskovalce

Na stojnici KŠD Koseze so obiskovalci lahko pokušali polento, zabeljeno z ocvirki
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AKTUALN O

Obiskovalci so si lahko ogledali pripravo jedi, ki so se kuhale na odprtem ognju v bakrenih kotlih, in jih
na koncu tudi pokusili. Ekipe osmih
društev - KD Grad iz Dolnjega Zemona, Društvo Studenec iz Gornjega
Zemona, KETŠD Alojz Mihelčič iz Harij, KŠD Koseze, Turistično društvo
Ilirska Bistrica, Društvo Ahec iz Jasena, kulturno društvo iz Podgrada
in gospodinje iz Dolnjega Zemona
– so pripravile različne domače dobrote, značilne za bistriške kraje, kot
so krompir v zevnici, fižol in zelje na
solati, polenta z ocvirki ali panceto,
krompir in fižol na kislo, koleraba,
pečen krompir z ocvirki, ječmen in
drugo. Zraven pa so ponudili tudi
domače sladice (štruklje, zavitke,
omlete in drugo domače pecivo),
tako da se je okrog stojnic, obloženih
s številnimi kulinaričnimi dobrotami,
kar gnetlo ljudi.
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Silovito neurje s točo
klestilo po Brkinih
Tako močnega neurja s točo, ki je v
petek, 8. avgusta, prizadelo nekatere dele ilirskobistriške občine vključno z Ilirsko Bistrico, ne pomnijo
niti najstarejši prebivalci. Najhuje
je bilo v Brkinih, predvsem v Hujah, Gabrku in na Pregarjah, kjer
je voda zalila večino hiš s poškodovanimi strehami. Skupno je bilo
poškodovanih okrog 84.000 kvadratnih metrov strešnih kritin na več
kot 400 hišah in drugih objektih,
dveh šolskih stavbah in vrtcu. Po
zbranih podatkih je škoda na območju bistriške občine ocenjena na
3,4 milijona evrov.

AKTUALNO

V slabih 45 minutah je toča, velika
kot jajce, v treh intervalih zajela območje od Gabrka preko Huj in Pregarij do Ilirske Bistrice in za seboj pustila
pravo razdejanje. »Mislila sem, da
bo konec sveta. Bobnelo je, kot da
bi padalo kamenje na streho. Skrila
sem se, da nisem gledala,« je pripovedovala pretresena domačinka iz
Huj, kjer je toča poškodovala 50 hiš
in prav toliko gospodarskih poslopij.
Nekatere hiše, predvsem starejše z
lesenimi stropovi, je močno deževje v celoti zalilo. Neurje je najbolj
prizadelo sedemčlansko družino
Frank iz Huj, ki jim je toča popolnoma uničila stanovanje in so ostali
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Domačini so takoj po neurju zavihali rokave in začeli s prekrivanjem
poškodovanih streh

brez strehe nad glavo. Razmočeni
stropi iz mavca so namreč popustili
in zgrmeli na tla, uničena je oprema,
garderoba, skratka vse premoženje.
Poleg hiše Frankovih sta bili zelo poškodovani še hiša družine Štampar
iz Huj in hiša Urhovih na Pregarjah.
v obsegu od -Takoj po neurju, okrog
16. ure, so se klicem na pomoč odzvali domači gasilci. Kot je povedal
predsednik Gasilske zveze Ilirska Bisrica Anton Frank, so najprej aktivi-

Salonitne kritine, s katerimi je bila prekrita velčina streh, je toča prerešetala
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rali celotno bistriško gasilsko zvezo,
kasneje pa so jim na pomoč priskočili še gasilci iz postojnske, cerkniške,
sežanske, koprske in logaške gasilske
zveze, jamarski reševalci in taborniki.
V petek jih je bilo na terenu skupno
250. Nemočnim domačinom so pomagali pri prekrivanju streh z najlonskimi folijami, ki jih je gasilcem s
svojim vozilom dovažal tudi direktor
Plame-Termoplastov Jože Ceglar, da
so lahko zaščitili čim več hiš. »Gasilci so opravili res izjemno delo in
se jim moramo zahvaliti. Pomagali
so pri prekrivanju šole, zadružnega
doma in stanovanjskih objektov,
predvsem tam, kjer so ljudje sami
in jim ni mogel nihče pomagati,«
je povedal predsednik KS Pregarje
Alojz Bubnič, ki pa je bil kritičnen in
razočaran nad organizacijo občinske
civilne zaščite, ki, kot je dejal, v prvih
urah sploh ni delovala. Vodenje intervencije je prevzel Robert Tomšič,
poveljnik GZ Ilirska Bistrica.
Na Pregarjah, kjer so ravno tisti konec tedna praznovali vaški shod, je
bilo poškodovanih okrog 150 hiš,
največ v zgornjem delu vasi, kjer so
bile strehe poškodovane v obsegu od
80 do 90 odstotkov. V celoti je bilo
poškodovano ostrešje osnovne šole
in zadružnega doma. V vasi Gabrk,
kjer je bila škoda na strehah 30-od-

stotna, pa je bilo poškodovanih približno 10 hiš. V Ilirski Bistrici, kjer je
toča poškodovala približno polovico
objektov, so gasilci pomagali pri prekrivanju streh na 40 stanovanjskih
blokih in 15 hišah, na osnovni šoli
Antona Žnideršiča, kjer je poškodovalo predvsem ostrešje na starejšem
delu šole in telovadnici, in bistriškem
vrtcu, kjer je streho poškodovalo
skoraj v celoti in je tudi zamakalo.
Velika škoda je nastala tudi na kmetijskih pridelkih. Kot so povedali brkinski sadjarji, je njihov pridelek v
celoti uničen, močno pa je poškodovano tudi samo drevje. V naslednjih
dneh po neurju so domačini zavihali
rokave in s pomočjo sorodnikov, prijateljev, sosedov, gasilcev in drugih
ljudi, ki so ponudili pomoč, začeli
prekrivati strehe svojih domov.

Najbolj prizadeto vas Huje sta si v spremstvu podžupana Vladimirja Čeligoja
ogledala okoljski minister Janez Podobnik in zunanji minister Dimitrij Rupel

Brkine obiskali tudi
trije ministri

Najbolj prizadete prebivalce brkinskih vasi so obiskale tudi predstavnice bistriškega območnega Rdečega
križa, finančno pomoč svojim zaposlenim pa je ponudilo tudi podjetje
Plama iz Podgrada. III

Gasilci so pomagali pri čiščenju stanovanja družine Frank v Hujah, ki ga je toča
skoraj popolnoma uničila

Domačini odvažajo poškodovano salonitno kritino
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AKTUALNO

Posledice petkovega neurja s točo so
si v soboto v spremstvu podžupana
Vladimirja Čeligoja (župan Anton
Šenkinc je bil odsoten in se je takrat
predčasno vračal z dopusta), v. d.
direktorice občinske uprave Tatjane
Urbančič ter predstavnikov civilne
zaščite in gasilcev ogledali tudi trije
ministri: minister za okolje in prostor
Janez Podobnik, zunanji minister Dimitrij Rupel in minister za obrambo
Karl Erjavec. Vsi trije so prizadetim
domačinom, ki so jim razkazovali
uničene strehe, pohištvo, avtomobile in drugo premoženje, obljubili
finančno pomoč države. »Pomagali
bomo pri sanaciji streh na obeh šolah in vrtcu, vlada pa bo iz rezervnih
sredstev določila vsoto, ki jo bo nato
občina razdelila najbolj prizadetim v
neurju,« je napovedal minister Janez Podobnik, ki je ob ogledu škode
opozoril tudi na ustrezno ravnanje
z azbestno-cementnimi kritinami, s
katerimi je bila prekrita večina streh.
Minister Karl Erjavec je pohvalil delo
gasilcev in obljubil, da bo vlada povrnila stroške intervencije, ki se gibljejo med 20.000 in 30.000 evrov.
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PREDSTAVITEV BISTRIŠKE OBČINE V NABREŽINI
Občina Il.Bistrica je med 13. in 17.
avgustom sodelovala na prazniku
sv. Roka v pobrateni zamejski občini
Devin-Nabrežina. V sodelovanju z
Društvom za razvoj podeželja med
Snežnikom in Nanosom, Razvojnim
centrom Il. Bistrica in Območno
obrtno zbornico Il.Bistrica so pripravili pestro predstavitev domače
turistične, kmetijske, gostinske in
obrtniške ponudbe ter kulturne dejavnosti naše občine.

AKTUALN O

Ker v letošnjem letu poteka 25 let
od podpisa listine o pobratenju
med obema občinama, so to priložnost izkoristili tudi za obnovitev
pobratenja. Na otvoritvi praznika
13. avgusta je devinsko-nabrežinski
župan Giorgio Ret izročil spominsko listino o pobratenju bistriškemu
podžupanu Vladimirju Čeligoju,
ki je tisti dan v Nabrežini zastopal
bistriško občino. Čeligoj je v svojem
nagovoru dejal, da se s sodelovanjem na dnevih sv. Roka začenja »renesansa medsebojnega pobratenja
obeh občin«. Tesno sodelovanje na
kulturnem in športnem področju je
namreč več let po podpisu listine
zamrlo, vendar pa se je z vstopom
Slovenije v EU in padcem meje dokončno odprl celoten prostor, ki prav
kliče po medsebojnem sodelovanju,
je poudaril Čeligoj in ob tem izrazil
željo, da bi takšna srečanja obrodila sadove medsebojnih vrednot in
obojestranskih koristi. Povabilu na
obnovitev pobratenja se je odzval

6

Župan občine Devin-Nabrežina Giorgio Ret je bistriškemu podžupanu Vladimirju
Čeligoju izročil spominsko listino o pobratenju. Ob Retu z leve je Ivan Bergoč,
podpisnik listine iz leta 1983

Pestro je bilo tudi v četrtek, 14.
avgusta, na t. i. bistriškem dnevu,
ko so Bistričani poleg predstavitve
na stojnicah pripravili tudi bogat
kulturni program, ki ga je povezoval
Franc Gombač. Nastopili so pevski skupini Kalina in Vasovalec, fol-

klorna skupina Gradina ter otroška
folklorna skupina in ljudski godci iz
povsem svežega društva Tuščak Bač,
ki bo ustanovljeno v septembru. Bačani, ki so se v Nabrežino pripeljali
kar s svojim avtobusom, so na trgu
sv. Roka postavili pravo domačo kuhinjo, v kateri so gospodinje delile
joto s klobaso in štruklje. Pripravili
pa so tudi recept za »mojšnco«, kot
joti pravijo na Baču, in ga delili številnim obiskovalcem. Zabava pa se je
nadaljevala z ansamblom Snežnik.

KD Tuščak Bač se je v Nabrežini predstavilo s pravo domačo kuhinjo

Bistriške stojnice s kmetijskimi pridelki in izdelki domače obrti ter
pestro gostinsko ponudbo s kulinaričnimi specialitetami in pijačo,
so bile vse dni zelo dobro obiskane
in so odlično predstavile turistične
kmetije, kmetijstvo, obrt in turizem
na Bistriškem. Predstavili sta tudi
društvi podeželskih žena iz Il.Bistrica
in Narina, prireditev pa so v nedeljo
popestrili člani KEŠTD Alojz Mihelčič iz Harij z Brštulin bando in igro
Gospodova dekla. Vse dni praznovanja je bila na ogled tudi razstava
fotografij članov Foto kluba Sušec,
ki so nastale na ex-temporu Snežnik 2006, in razstava slik Janeza
Knafelca iz Knežaka, s katerimi je
predstavil nekatere domače kraje in
znamenitosti.III
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tudi Ivan Bergoč, ki 1. julija 1983
kot predsednik skupščine Občine Il.
Bistrica podpisal omenjeno listino s
tedanjim županom devinsko-nabrežinske občine Albinom Škerkom.

4. izredna seja občinskega sveta
– pomoč po neurju s točo
Na 4. izredni seji ilirskobistriškega
OS so svetniki soglasno sprejeli
sklep o finančni pomoči oškodovanim občanom po neurju s točo 8.
avgusta 2008 in sklep o snanaciji
občinskih objektov, poškodovanih v
tem neurju. Župan in občinski svetniki pa so izrekli tudi javno pohvalo
gasilcem in ostalim društvom za takojšnjo pomoč pri zaščiti objektov.
Za pomoč občanom – posameznikom in družinam – ki so v v neurju
s točo utrpeli škodo na stanovanjskih in gospodarskih objektih ter
drugem premoženju bo občina iz
občinskega proračuna namenila
100.000 evrov. To pomoč bo skupaj
s sredstvi v višini 135.000 evrov, ki
jih je občini za odpravo posledic
neurja s točo namenila država, po
enotnih kriterijih razdelila posebna
komisija, sestavljena iz predstavnikov občine, Centra za socialno delo,
Rdečega križa in Karitasa. Občina
bo iz občinskega proračuna zagotovila tudi 25.000 evrov za plačilo
stroškov intervencije gasilcem in
ostalim društvom ter 50.000 evrov
za stroške odvoza, deponiranja in

ekološke takse za poškodovano salonitno kritino.
Kot je uvodoma povedal župan, se
je takoj po neurju odzvala občinska
uprava, ki je skupaj s posameznimi
člani civilne zaščite in gasilsko zvezo,
pomagala pri vodenju intervencije.
V soboto, 9. 8., sta bili na terenu
dve občinski komisiji, ki sta ocenjevali škodo, medtem ko je stalna
dežurna služba na občini zbirala prijave škode do četrtka, 21. 8. Škodo
je prijavil 601 oškodovanec, celotna
škoda na območju bistriške občine
pa je ocenjena na 3,4 milijona evrov.
Skupno je bilo prijavljenih 84.000
kvadratnih metrov poškodovanih
površin, od tega kar 69.000 kvadratnih metrov salonitnih kritin. Kot
je povedal župan, ocenjujejo, da se
bo vsega skupaj odstranilo 700 do
800 ton salonitnih kritin. Občina je
že uredila dve začasni deponiji na
Pregarjah in v Hujah, kasneje pa
bodo vse salonitne kritine odpeljali
na odlagališče v Jelšane.
Za sanacijo poškodovanih objektov,
ki so v lasti občine, bo v občinskem

proračunu zagotovljenih 500.000
evrov, računajo pa, da bo del teh
sredstev prispevala tudi država, del
pa bi pokrili iz zavarovalnine. Od
občinskih objektov je bila najbolj
poškodovana streha na OŠ Pregarje,
ki je uničena v celoti, in sterhi OŠ
Antona Žnideršiča in bistriškega
vrtca, kjer je poškodovane po 40%
salonitne kritine, precej pa je poškodovana tudi streha telovadnice.
Vrednost sanacije vseh treh šolskih
objektov je ocenjena na 335.000
evrov, pri čemer bi zamenjali celotno kritino na vrtcu in telovadnici.
Poškodovana je tudi streha na zobni
ambulanti in zdravstvenem domu v
Ilirski Bistrici, za kar pa je vlada že
namenila 26.000 evrov denarne pomoči. Občina bo sodelovala tudi pri
sanaciji večstanovanjskih stavb, kjer
je občina etažni lastnik stanovanja,
če bodo lastniki pristopili k celoviti
sanaciji strehe. Strehe poškodovanih
objektov v kompleksu bivše vojašnice Ilirska Bistrica in objekta civilne
zaščite v bivši vojašnici trnovo, ki so
še vedno v lasti MORS, pa bodo zaščitili in kasneje glede na razpoložljiva sredstva sanirali. III

POZIV

ZA PRIJAVO ŠKODE NA KMETIJSKIH PRIDELKIH
ZARADI DEŽEVJA Z MOČNIM VETROM IN TOČE, DNE 08.08.2008
Kmetijski pridelovalci iz območja občine Ilirska Bistrica, ki so dne 08.08.2008 utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi deževja z močnim vetrom in točo, lahko prijavijo škodo najpozneje do

Izpolnjeno prijavo - obrazec »Izredna ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene zaradi
deževja, poplave, močnega vetra in toče« oddajo oškodovanci na sedežu Kmetijske svetovalne službe Ilirska
Bistrica, Vojkov drevored 14, Ilirska Bistrica, ali v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14,
Ilirska Bistrica, pritličje levo.
Obrazec za prijavo škode dobite na sedežu Kmetijske svetovalne službe Ilirska Bistrica, v sprejemni pisarni Občine
Ilirska Bistrica in na spletni strani občine www.ilirska-bistrica.si.
Prijavo lahko oddajo kmetijska gospodarstva, ki imajo škodo na kmetijskih pridelkih zaradi posledic deževja z
močnim vetrom in točo z dne 08.08.2008, na najmanj 1ha primerljivih kmetijskih površin (to je 1 ha njiv ali 2
ha travniških sadovnjakov ali 0,25 ha intenzivnega nasada).
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PETKA, dne 05.09.2008, do 12.00 ure.
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obvestilo ZAVAROVALNICE TRIGLAV
V petek, 8. 8. 2008, je močno neurje
na širšem območju Ilirske Bistrice
in Brkinov povzročilo množično
poškodovanje premoženja. Največ
škode je bilo povzročene na objektih, avtomobilih in posevkih.
Predstavniki Zavarovalnice Triglav
smo takoj po neurju obiskali najbolj
prizadeta območja in v soboto in nedeljo začeli zbirati prijave škode pri
naših zavarovancih. Zaradi velikega
števila prijavljenih škod je bilo predstavništvo v Ilirski Bistrici odprto
deset ur na dan za prijave in oglede
vozil od ponedeljka, 11. 8., do
četrtka, 14. 8. 2008 Škodo na terenu
pa je v prvem tednu cenila skupina
enajstih cenilcev, ki je najprej obiskala najbolj prizadeta območja vasi
Huje, Pregarje, Ritomeče, Gradišče
in okoliške vasi. Prve škode smo izplačali v četrtek, 14. 8. 2008.
Do 25. 8. 2008 smo prejeli 1117 prijav škode na objektih, avtomobilih in
posevkih. Od tega je bilo 632 prijav
nastale škode na objektih. V dveh
tednih po neurju je bilo zaključenih
395 škod na objektih in izplačanih
700.074,97 EUR.
Zaradi nastale škode na avtomobilih smo prejeli 465 prijav. Skupaj
s škodami na objektih in posevkih
ocenjujemo, da bo škoda iz neurja pri naših zavarovancih znašala
1.900.000 EUR.

Zavarovancem svetujemo, da pregledajo svoje premoženje in morebitno
še neprijavljeno škodo povzročeno
v neurju prijavijo takoj, saj bi radi
zaključili z oceno škod in izplačilom
zavarovalnin čimprej. Škodo lahko
prijavite svojemu zastopniku, na
predstavništvu Ilirska Bistrica ali na
sedežu Območne enote Postojna,
Novi trg 5. Za prijavo škode lahko
uporabite tudi brezplačno telefonsko številko 080 2864, ki vam je na
razpolago 24 ur na dan.
Obseg del pri izvajalcih popravil avtomobilskih škod je zaradi številnih
neurij zelo velik, zato pričakujemo,

da bo čas do popravila lahko precej
dolg. Pomembno je, da je škoda prijavljena čimprej po nastanku, poleg
tega pa vas prosimo, da nam takoj
po popravilu posredujete račun. Le
na osnovi tega bomo lahko hitro izplačali zavarovalnino za škodo, ki ste
jo utrpeli na vozilu.
Pogoste vremenske ujme z množičnimi škodami so tudi v bodoče zelo
verjetne, zato vam svetujemo, da
preverite ustreznost zavarovalne
zaščite vašega premoženja in se po
potrebi obrnete na naše zavarovalne
zastopnike. III Zavarovalnica Triglav,
d.d., Območna enota Postojna
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UGODNA POSOJILA EKO SKLADA
OŠKODOVANCEM V NEURJU
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V petek, 22. 8. 2008, je bil v Uradnem
listu RS objavljen popravek javnega
razpisa za kreditiranje okoljskih naložb občanov, prizadetih v neurju z
vetrom in točo, dne 13. in 14. julija
ter 8. in 15. avgusta 2008.
Eko sklad je s tem razpisom namenil 1 milijon evrov sredstev za brezobrestna posojila z odplačilno dobo
do 10 let za naložbe v zamenjavo
poškodovanih strešnih kritin stanovanjskih objektov po neurju. Do
BISTRIŠKI ODMEVI SEPTEMBER 2008

ugodnega brezobrestnega posojila,
brez dodatnih stroškov zavarovanja,
odobritve ali vodenja posojila, so
upravičeni občani, ki imajo stalno
prebivališče v stanovanjskih objektih, ki so bili poškodovani, in nameravajo zamenjati poškodovano
strešno kritino in namestiti ali sanirati toplotno izolacijo ostrešja. Najvišji znesek posamičnega posojila je
20.000 najnižji pa 1.500 evrov.
Sredstva so na voljo do 30. oktobra
2008 oz. do porabe. Občani lahko

pošiljajo vloge na sklad, ta pa bo posojila dodeljeval po prejemu zapisnikov Uprave RS za zaščito in reševanje
o oceni delne škode na stavbah po
neurju.
Občani lahko razpisno dokumentacijo naročijo ali dobijo druge informacije o tem razpisu tudi na
telefonskih št. 01/241 48 20, 01/241
48 22, na elektonskem naslovu
ekosklad@ekosklad.si ali na spletni
strani Eko sklada v rubriki razpisi.III

Končno začeli z urejanjem
strug Bistrice in Sušca
Vodnogospodarsko podjetje Drava
s Ptuja, koncesionar ministrstva
za okolje in prostor, je v avgustu
končno pričelo z urejanjem več let
močno zanemarjenih strug potokov
Bistrice in Sušca v središču mesta,
kjer je stanje najbolj kritično.

Podjetje Drava je končno začelo z urejanjem močno zanemarjenih strug mestnih
potokov

za ureditev celotnega odseka strug
potokov Sušca in Bistrice od izvira
do izlitja v reko Reko v višini 15.000
evrov.

Mednarodno srečanje motoristov
ILIRSKA BISTRICA
5., 6. in 7. september 2008

Moto klub FEISTRITZ prireja prvi vikend v septembru že 9. mednarodno srečanje
motoristov, odvijalo se bo na že znani lokaciji, v Vrbici.
Vabimo vse motoriste, vse ljubitelje motorjev in ljudi, željne zabave, da se nam pridružijo v petek, 5. 9., v soboto, 6. 9., in v nedeljo, 7. 9.
Vse dni bo poskrbljeno za hrano in pijačo, dobro zabavo, glasbo, igre…
Še posebej vabimo motoriste na panoramsko vožnjo, ki bo v soboto
s pričetkom ob 17. uri.
Tako v petek kot v soboto se nam bodo predstavile rock in metal skupine, v soboto
zvečer nas bo zabavala znana hrvaška skupina

Lepo vabljeni!
Moto klub FEISTRITZ

PSIHOMODO POP.

Občina je letos v proračunu zagotovila tudi sredstva v višini 11.000
evrov za izdelavo projektov za obnovo mostička, ki omogoča dostop
do objekta nekdanjega podjetja Vezenine, zvedbo obnove pa načrtuje
v naslednjem letu. Poleg tega je v
prejšnjih letih namenjala tudi sredstva za posek drevja na brežnah, ki
je ogrožalo objekte in prebivalce ob
potokih, zagotavljala pa je tudi sredstva za čiščenje brežin in odstranjevanje vejevja po močnih neurjih.
V letošnjem letu je MOP za urejanje
strug obeh potokov namenil okrog
100.000 evrov, vendar pa ta sredstva
zadoščajo zgolj za ureditev najbolj
kritičnega odseka potokov, zato na
občini upajo, da bo MOP v bodoče
zagotovil več sredstev za vzdrževanje vodotokov, kot je tudi obljubil
okoljski minister Janez Podobnik na
julijskem obisku v Ilirski Bistrici. Že
takrat je župan Anton Šenkinc izrazil
kritiko na račun države, ki ni skrbela
za redno vzdrževanje vodotokov in s
tem ogrožala prebivalce in njihovo
imetje. Zaradi nerednega izvajanja
vzdrževalnih del pa se povečujejo
tudi stroški sanacije, zato na občini
upajo, da bo država odslej namenjala več sredstev za vzdrževanje vodotokov. III
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okolje in prostor

Čeprav je Občina Ilirska Bistrica
vedno znova opozarjala ministrstvo
za okolje in prostor (MOP) na katastrofalno stanje brežin in naplavin v potokih Bistrice in Sušca, ki so
ponekod že dosegle kritično mejo
– predvsem na odseku od sotočja
obeh potokov do nekdanjih objektov Lovca in Vezenin – pa MOP v
zadnjih desetih letih ni namenjalo
nobenih sredstev za ureditev strug
teh potokov. Za vzdrževanje in urejanje vodotokov je namreč pristojna
država, vendar pa se je občina zaradi
poplavne ogroženosti in možnosti
sesutja zidov, ki bi lahko poškodovali
objekte v bližini potokov, odločila,
da sama pristopi k sanaciji. V lanskem letu je naročila in financirala
izdelavo projektne dokumentacije
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Poročni julij v kneškem gasilskem društvu
Počitniško obarvan julij je bil za
kneške gasilce sicer požarno miren mesec, a smo kljub temu imeli
veliko dela in skrbi, saj so v tem
mesecu kar trije naši člani skočili v
zakonski jarem.

odmevi i z naši h krajev

V soboto, 12. julija, je svoj »da« v
cerkvi Marije Vnebovzete v Knežaku
izrekla naša gasilka Maja Tomšič.
Večno zvestobo je obljubila Andreju
Kristanu, tudi gasilcu, iz sosednjega
gasilskega društva. Kolono avtomobilov s svati, ki so ta dan spremljali
Majo in Andreja, smo najprej namočili na začetku vasi, ko so se vračali
s Prema, kjer so opravili civilno poroko. Glavno presenečenje pa ju je
čakalo pred cerkvijo, kjer sta Maja in
Andrej morala opraviti kar nekaj gasilskih vaj, nakar pa smo opravili še
gasilsko fotografiranje.
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Gasilci PGD Knežak so svojemu predsedniku Eriku Delostu in njegovi izbranki
Vanji pred cerkvijo na Baču pripravili pravi gasilski sprejem

Še več preglavic smo imeli v soboto,
26. julija, ko se je oženil naš predsednik društva, Erik Delost. Vanjo,
njegovo izbranko, smo sprejeli v
naše društvo pred dvema letoma,
potem ko je že nekaj let pridno delala v društvu, na OŠ Toneta Tomšiča
v Knežaku pa zelo uspešno vodi gasilski krožek.

v vas. Dodobra smo jih požegnali
in namočili, saj smo izvedli dva trodelna napada. Tudi onadva sta glavni
del opravila pred cerkvijo Sv. Ane na
Baču. Ko so jih svatje in številni vaščani povsem zasuli z rižem, smo ju v
roke prijeli gasilci.

Tudi njiju smo pričakali z vsemi vozili, ko je svatovska kolona prihajala

Erik je, kot se za predsednika spodobi, v spremstvu poveljnika društva pregledal postroj gasilcev, ki so

se njemu v čast postavili v zbor pred
cerkvijo. Nakar je stopil nekaj korakov stran, zadaj že žena – Vanja – pa
je morala odgovarjati na »zelo zahtevna« gasilska vprašanja. Če ne bi
pravilno odgovorila, bi bil njen mož
Erik moker, saj je bil vanj usmerjen
visokotlačni ročnik. Seveda so zvoki
sirene iz vseh gasilskih vozil naznanili, da je Vanja prava gasilka in da
bosta z Erikom dober gasilski par,
ker je Vanja odlično odgovarjala.
Po izročitvi darila – prava sablja za
odpiranje šampanjca – je sledilo še
skupno fotografiranje. Po vsem doživetem so se svatje brezskrbno odpeljali na Mašun. A glej ga zlomka,
na poti jih je čakalo novo presenečenje – čez cesto »je čisto slučajno
padla« smreka. A ker so kneški gasilci vedno pripravljeni pomagati,
so se tudi tokrat v trenutku odzvali
klicu na pomoč in poskrbeli, da je
poroka mirno in varno v spremstvu
gasilskega vozila prispela v gostišče
Mašun, kjer se je nadaljevalo poročno slavje.

Tudi gasilski kolegici Maji Tomšič in njenemu izbrancu Andreju Kristanu so kneški
gasilci na poroki pripravili presenečenje
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Vsem štirim mladoporočencem –
gasilcem, Maji in Andreju, Eriku in
Vanji – iskreno čestitamo in želimo,
da bi jim sonce sijalo za zmeraj na
njihovih skupnih poteh. III Joža Kastelic, PGD Knežak

Polfinale zlate harmonike v Ilirski Bistrici
Prvo soboto v avgustu je Ilirska
Bistrica gostila polfinale 28. tekmovanja za Zlato harmoniko Ljubečne,
ki ga je, v sodelovanju z organizacijskim odborom tega največjega
slovenskega tekmovanja v igranju
na frajtonarico, organiziral bistriški
Klub harmonika. V skoraj polni dvorani Doma na Vidmu se je v štirih
starostnih skupinah pomerilo 38
polfinalistov, med njimi tudi trije
člani domačega Kluba harmonika –
Martin Šabec, Jan Gombač in Tomaž
Boškin.
Vsi trije so nastopili v prvi starostni
skupini harmonikarjev do 14. leta,
ki je bila z 22 tekmovalci številčno
najmočnejša. V hudi konkurenci se
je v finalni izbor tekmovanja v Ljubečni, na katerem se bo pomerilo 30
najboljših slovenskih harmonikarjev,
uspelo uvrstiti Martinu Šabcu in Tomažu Boškinu. Oba se šolata pod
vodstvom priznanih profesorjev harmonike; prvi pod vodstvom Denisa
Novata, drugi pa pod mentorstvom
Deana Delgiusta. Na polfinalni izbor
se je uspelo uvrstiti tudi domačinu
Jaku Fidelu, vendar pa se je zaradi
napornih priprav, ki jih udeležba na
takem tekmovanju terja, kasneje
odločil, da se tekmovanja ne bo
udeležil.
Od 15 finalistov, ki so bili izbrani na
prvem polfinalnem tekmovanju v
Ilirski Bistrici (drugo je v Bodoncih),
jih kar 10 sodi med najmlajše harmonikarje. Po mnenju predsednika
komisije, ki je ocenjevala izvedbo,

Finalisti, ki jih je strokovna komisija v prvem polfinalu v Ilirski Bistrici izbrala za
nastop na finalni prireditvi za Zlato harmoniko Ljubečne

interpretacijo in izbor skladbe, je
namreč najkakovostnejša prav ta
skupina, ki jo sestavljajo prve generacije šolanih harmonikarjev. Ker
pa je namen tekmovanja predvsem
ta, da ohranja slovensko narodno
glasbo, sodniki dajo veliko poudarka
samemu izboru skladb, ki naj bi bile
predvsem priredbe slovenskih narodnih pesmi. Daleč najbolj uspešen
in poznan bistriški harmonikar, ki je
na tovrstnih tekmovanjih prejel kar
nekaj plaket in priznanj, pa je starejši
ljudski godec Jože Škrlj iz Mereč.
Kot je povedal predsednik Kluba harmonika Zorko Šabec, so z izvedbo
polfinalnega tekmovanja za zlato
harmoniko, ki je letos prvič potekalo

v Ilirski Bistrici in ga je sofinancirala
tudi Občina Ilirska Bistrica, zadovoljni in se bo ta predvidoma tudi v
bodoče odvijal v Ilirski Bistrici. Eden
od razlogov je gotovo tudi ta, da je
na Bistriškem velik potencial mladih,
ki se šolajo v igranju na diatonično
haroniko in so tudi zelo uspešni.
Bistriški Klub harmonika, ki deluje
drugo leto in trenutno šteje 20 članov, v letošnjem letu načrtuje še
izvedbo Miklavževega koncerta v decembru in pa predvidoma v novembru koncert, na katerem bo aktualni
absolutni svetovni prvak v igranju
na diatonično harmoniko Niko Poles
predstvil svojo CD-ploščo. III

Krajani vaške skupnosti Jablanica
so pred kratkim izkoristili priložnost, da zakonskemu paru Angeli in
Miru Muhi čestitajo za visoki jubilej,
50-letnico skupnega življenja.
Usoda je hotela, da sta se Miro in Angela spoznala kot begunca davnega
leta 1958 na plesu v enem od slovenskih klubov v Sidneyu. Ljubezen
na prvi pogled sta po šestih mesecih
okronala s poroko 8. avgusta 1958 v
stari cerkvi Sv. Marije. V zakonu sta
se jima rodila sinova Mirko in Bo-

odmevi i z naši h krajev

Zlata poroka zakoncev Muha
ris, imata pa tudi sedem vnukov in
pravnukinjo Andrejko. Zlato poroko
so v krogu svojih najdražjih proslavili
na Ratečevem Brdu.
Na vprašanje, ali obstaja recept za
uspešno skupno življenje, sta bila
oba istega mnenja, da posebnega
recepta ni. Edini pogoji za uspešen
zakon so seveda ljubezen, sreča,
medsebojno spoštovanje in otroci,
je še dodala Angela. III Petar Nikolič
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Dekanijsko romanje na Soze
Tudi v časih, ko še niso poznali tiska
in so koledarji nastajali le izpod
rok spretnih pisarjev, se je kmečki
človek na veliki šmaren odtrgal
od dela in se odpravil na romanje.
Zato najbrž ni naključje, da praznik
Marijinega vnebovzetja sovpada z
viškom turistične sezone.
Marijinemu vnebovzetju so posvečene
številne župnijske cerkve na Primorskem, med drugim koprska stolnica, v
naši dekaniji pa župnijska cerkev v Knežaku in Jelšanah. Pri tem je zanimivo,
da je cerkev na Sozah posvečena Mariji Pomagaj, a od leta 1938 dalje, ko
je pokojni duhovnik Milan Grlj postavil
na soški oltar reprodukcijo brezjanske
Marije Pomagaj, ob velikem šmarnu
na Soze prihajajo številni častilci Marije z vse Primorske.
In tako je bilo tudi letos. Kljub slabemu
vremenu so prišli nekateri peš iz deset
in več kilometrov oddaljenih krajev.
Soška cerkev je bila premajhna, da bi
nudila zatočišče vsem, ki so se prišli
poklonit Mariji, vendar so vztrajali na
prostem pod dežniki do zaključka romarske maše, ki jo je daroval bistriški
dekan Gabrijel Vidrih. Po stari tradiciji
so tudi letos blagoslovili cvetje in zdravilna zelišča, novost pa je bila obno-

Bistriški dekan Gabrijel Vidrih blagoslavlja košaro z zelišči

vitev posvetitve slovenskega naroda
Materi Božji.
Stari pregovor pravi, da jasna velika
maša sladko vino prinaša, in če je
tako, letos vino ne bo prav sladko,
saj je bilo sonca le za vzorec. Slabo
vreme je prekrižalo načrte snovalcem kulturnega programa, članom
KETŠD Alojzij Mihelčič iz Harij, a
dobre volje ni uspelo pregnati. Še
pozno v noč se je pri Kranjčevih in
Malobukovčanovih oglašala harmo-

odmevi i z naši h krajev

Slovenski pesek v središču evrope
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Domačinka Marija Greiner je slovenski pesek ponesla v središče Evrope
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nika in donela vesela pesem, kajti
veliki šmaren je tudi čas za druženje
s prijatelji in znanci.
14. septembra, prvo nedeljo po malem šmarnu, ko je na Sozah shod, se
bomo spominjali prihoda brezjanske Matere Božje na Soze. Slovesna
sveta maša bo ob 10. uri, uro prej
pa bomo kot pred sedemdesetimi
leti krenili peš iz Harij. Vabljeni! III
Alenka Penko
Ob praznovanju dneva Evrope, 9.
maja, so v nemškem mestu Gelnhausen, kjer se nahaja geografsko
središče Evropske unije, priredili
slovesnost, na kateri so zbrali pesek
oziroma zemljo iz vseh 27 držav članic EU. Slovensko državo je na prireditvi zastopala Marija Greiner, ki
je doma iz Sabonj, že 32 let pa živi
v Nemčiji.
Slovenski pesek so Greinerjevi za
to priložnost posredovali predstavniki Turistične organizacije Koper,
prihaja pa z obale pri Sveti Katarini
in Lazaretu. Pesek iz vseh evropskih
držav so zbrali v spomeniku, ki simbolizira središče Evrope. Kot nam je
povedala ga. Greiner, ji je bilo sodelovanje na tej prireditvi v ponos, saj
je zavedna Slovenka in s ponosom
neguje slovensko besedo. Hkrati pa
je to pomemben prispevek pri promociji naše države in slovenskih krajev v tujini. III

Mesto se predstavi – Ilirska Bistrica
V soboto, 23. avgusta, je v središču
Kopra v Taverni v okviru projekta
»Mesto se predstavi« potekala
predstavitev Ilirske Bistrice. Omenjeni projekt vodita Mestna občina
Koper in Območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti
Koper. Skozi vse poletje so se doslej
že predstavila nekatera slovenska
mesta, kot na primer Laško, Tolmin,
Šentjernej, Mokronog in Tržič. Tokrat
je bila na vrsti Ilirska Bistrica. Predstavitev so s skupnimi močmi pripravili bistriška območna izpostava
JSKD, Razvojni center Ilirska Bistrica
(TIC) in Društvo za razvoj podeželja
med Snežnikom in Nanosom.
Drugi del predstavitve je potekal na
stojnicah v neposredni bližini koprske
Taverne. Tu so svoje izdelke ponujali
že dodobra uveljavljeni pridelovalci
iz širšega bistriškega območja. Tako
smo imeli priložnost okusiti proizvode iz sadja domače obrti Srečka
Sanaborja iz Harij, izdelke iz kozjega
mleka s kmetije Štemberger iz Vrbice, ovčji sir s posestva Turn Franja
Penka, med in čebelarske proizvode
čebelarstva Kirn iz Čelj v Brkinih, proizvode s kmetije Šuštarjevi, tradicionalno brezalkoholno pijačo jelšanka,

s slaščicami pa so se nam predstavile
tudi podeželske žene iz Narina, s papirnatim cvetjem pa ga. Danica Zeljkovič. Seveda je bil s promocijskim
gradivom na svoji stojnici prisoten
tudi Turistično informacijski center
Ilirska Bistrica.
Prireditev je bila dobro obiskana in
medijsko podprta ter je predstavljala
še en pomemben kamenček pri promociji Ilirske Bistrice v širšem slovenskem prostoru. III Igor Štemberger

MEDENI DAN V ILIRSKI BISTRICI
Čebelarsko društvo Anton Žnideršič
Ilirska Bistrica v soboto, 13. septembra, prireja Medeni dan. Prireditev bo potekala med 9. in 22. uro
na Placu (pred trgovino Lipa in Kakež) in v čebelarskem domu, to je v
Vencinovi hiši.
Namen prireditve je predstaviti čebelarstvo, čebelje izdelke in uporabo
čebeljih proizvodov ter pomen čebel
in njihovo vlogo v vsakdanjem življenju človeka. Na stojnicah se bodo
predstavili domači čebelarji s svojimi
proizvodi, obiskovalci pa bodo lahko
prisluhnili predavanju o vplivu medu
in čebeljih izdelkov na človeško telo
in počutje. Prireditev bo spremljal
tudi kulturni program.
V sklopu prireditve bo v sodelovanju
z osnovnimi šolami organiziran tudi
naravoslovni dan s tematiko čebele
– med – čebelji izdelki. Čebelarji
bodo učencem predstavili različne

vrste panjev, avtohtono slovensko
čebelo – kranjsko sivko, pokazali jim
bodo, kako se pridobiva med, cvetni
prah in propolis, ogledali pa si bodo
tudi različne izdelke iz medu, kot so
medene pijače in pecivo. Pripravili
bodo multimedijsko predstavitev
čebelarskega društva, čebelnjakov in

tradicije čebelarstva na Bistriškem.
Predstavljene bodo tudi najboljše
fotografije ter najlepše sveče iz čebeljega voska in panjske končnice, ki
jih bodo učenci in fotografi izdelali
na razpisanih natečajih, ki bodo potekali že teden pred prireditvijo. III
BISTRIŠKI ODMEVI SEPTEMBER 2008

gospodarstvo , kmetijstvo in turizem

Predstavitev je potekala v dveh sklopih. Ilirska Bistrica se je predstavila s
pesmijo, glasbo in plesom, z vmesnimi vložki pa so bile tudi izpostavljene vse najpomembnejše turistične
zanimivosti Občine Ilirska Bistrica.
V dobro uro trajajočem kulturnem
programu, ki se je pričel z bistriško
himno, so nastopili glasbena skupina
Nostalgija, ženska pevska skupina
Kalina in Folklorna skupina Gradina.
Program je povezovala Anja Hofman.
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UGODNI KREDITI ZA SPODBUJANJE
MALEGA GODPODARSTVA
V Uradnem listu RS, št. 80/08, dne
08. 08. 2008, je bil objavljen »Javni
razpis za dodelitev kreditov za spodbujanje malega gospodarstva, obrti
in turizma v Občini Ilirska Bistrica in
subvencioniranje obrestne mere«.
Na razpolago so sredstva v višini
417.290 evrov.
Kredit dodeljuje Banka Koper, d.

d., PE Ilirska Bistrica. Občina Ilirska
Bistrica kreditojemalcem subvencionira obresti v višini 2,5 %, Zavarovalnica Triglav, d. d., OE Postojna, pa
v višini 1,0 %. Sredstva so na razpolago od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS, pa do porabe.
Za podjetnike iz Občine Ilirska
Bistrica so na razpolago tudi sred-

stva Regionalnega razvojnega centra
– Garancijske sheme v višini 19.700
evrov. Občina Ilirska Bistrica subvencionira obresti v višini 2,5 %, RRC
Koper – Garancijska shema pa za
prejeti kredit nudi garancijo v višini
od 50 % do 80 %. Za vse dodatne informacije pokličite go. Ireno Cergol
po telefonu: 05 – 6637 582.

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2008 (Uradni list Republike Slovenije, št. 117/07),
Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2008 (Uradni list Republike Slovenije, št. 47/08), 6. člena
Pravilnika o dodeljevanju kreditov na podlagi subvencioniranja obrestnih mer v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št.
74/02 in 70/04), Komisija za malo gospodarstvo, obrt in turizem objavlja

JAVNI RAZPIS

za dodelitev kreditov za spodbujanje malega gospodarstva, obrti in
turizma v Občini Ilirska Bistrica in subvencioniranje obrestne mere,
ki ga Občina Ilirska Bistrica dodeljuje v sodelovanju z Banko Koper, d. d., Poslovno enoto Ilirska Bistrica, in z Zavarovalnico Triglav, Območno enoto Postojna.

gospodarstvo , kmetijstvo in turizem

1. Skupna vrednost razpisanega kredita znaša 417.290 evrov.
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2. Krediti bodo dodeljeni za naslednje namene:
- nakup, urejanje in opremljanje zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov za mala in srednja podjetja,
- nakup in graditev poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost,
- nakup opreme,
- nakup opreme za turistične sobe,
- nakup opreme za gostinsko dejavnost, ureditev okolice gostinskih in drugih poslovnih objektov.
3. Za posojilo lahko zaprosijo naslednji prosilci:
- gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki; gospodarske družbe morajo izpolnjevati pogoje za
majhna in srednje velika podjetja, ti pogoji se smiselno uporabljajo tudi pri podjetnikih posameznikih;
- komitenti Banke Koper, d. d., oziroma drugi prosilci, ki pri Banki Koper, d. d., odprejo transakcijski račun, preko katerega morajo usmeriti najmanj 50 % plačilnega prometa.
Sedež obratovalnice oziroma podjetja, poslovni prostori in lokacija objekta oziroma zemljišča morajo biti na območju
Občine Ilirska Bistrica.
Do sredstev oziroma pomoči po tem razpisu niso upravičena podjetja in samostojni podjetniki, ki delujejo na področjih ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe sveta (ES) št. 104/2000, premogovništva po opredelitvi Uredbe
(ES) št. 1407/2002, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti in podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij
v težavah.
Prosilec, ki uveljavlja subvencijo obrestne mere pri zavarovalnici, mora za dobo kreditiranja skleniti naslednja zavarovanja: premoženjsko zavarovanje (požarno zavarovanje stanovanja, hiše, poslovnega objekta ali podobno), enkratno
naložbeno zavarovanje v višini 1.700 evrov ali eno od kapitalskih zavarovanj z mesečno premijo najmanj v višini 40 evrov,
ustrezno zavarovanje osnovnega sredstva (gradbeni objekt ali oprema), ki se z odobrenim kreditom kupuje.

BISTRIŠKI ODMEVI SEPTEMBER 2008

Zgoraj navedena zavarovanja morajo biti sklenjena najmanj za dobo trajanja kredita.
4. Prosilci lahko pridobijo kredit pod naslednjimi pogoji:
- ugotavljanje bonitete in odplačilne sposobnosti posojilojemalca: v skladu s pogoji banke,
- doba vračanja posojila: do 5 let,
- obrestna mera: šestmesečni EURIBOR + 1,35-odstotna točka pribitka letno; Občina Ilirska Bistrica subvencionira
obrestno mero v višini 2,50 odstotne točke na letni ravni, Zavarovalnica Triglav, d. d., Območna enota Postojna v višini
1,00 odstotne točke na letni ravni, razliko obrestne mere krije kreditojemalec. (Kreditojemalec se lahko odloči le za subvencioniranje obrestne mere s strani občine brez subvencioniranja zavarovalnice.)
- zavarovanje in stroški kredita: v skladu s pogoji banke,
- odplačevanje kredita: glavnica v mesečnih obrokih.

6. Izpolnjeni vlogi za kredit, ki jo prosilci dobijo na Banki Koper, d. d., Poslovna enota Ilirska Bistrica, in Oddelku za
gospodarstvo in finance Občine Ilirska Bistrica, mora biti priložena še naslednja dokumentacija:
- opis investicije do 20.865 evrov višine kredita, poslovni načrt nad 41.729 evrov višine kredita,
- izjava, da dodeljena sredstva pomenijo spodbudo za izvedbo projekta oziroma so zanj nujno potrebna,
- fotokopija sklepa o vpisu družbe v sodni register z vsemi naknadno vpisanimi spremembami (za nekomitente banke,
in sicer staro največ 90 dni),
- fotokopija obvestila o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti (AJPES) in davčno številko,
- računovodske izkaze za zadnja tri leta (AJPES), podatke o poslovanju v tekočem letu, plan denarnega toka,
- informacija o boniteti poslovanja družbe oziroma BON2 (star največ 7 dni) – za družbe, ki niso komitenti Banke
Koper, d. d.,
- fotokopija priglasitvenega lista/obrtnega dovoljenja/sklepa o vpisu v obrtni register/sklep o vpisu v poslovni register
Slovenije (v odvisnosti od časa registracije) – samostojni podjetniki (za nekomitente banke),
- potrdilo DURS o plačanih prispevkih in davkih, staro največ 3 dni – samostojni podjetniki,
- kopija davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti za preteklo in
predpreteklo leto s prilogami (bilanca stanja in podatki iz izkaza poslovnega izida) – samostojni podjetniki,
- predračun oz. ponudbo ali kupoprodajno pogodbo, drugi ustrezen dokument,
- upravno dovoljenje za namene gradnje objektov v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi,
- dokumentacijo za zavarovanje kredita,
- v odvisnosti od vrste posla še dodatna dokumentacija po dogovoru z banko.
7. Rok za prijavo je od dneva objave razpisa do dneva porabe sredstev. Občina Ilirska Bistrica bo javno objavila datum
porabe sredstev.
8. Prosilci dostavijo svoje vloge z vso potrebno dokumentacijo na naslov: Banka Koper, d. d., Koper, Poslovna enota
Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 18, 6250 Ilirska Bistrica.
9. Vlogo preuči banka in svoje mnenje poda Komisiji za malo gospodarstvo, obrt in turizem Občine Ilirska Bistrica.
Sklep o dodelitvi kredita oziroma subvencioniranju obresti sprejme župan Občine Ilirska Bistrica, na podlagi predloga
občinske komisije. Sklep sprejme najpozneje v roku 8 dni od prejema predloga oziroma po preveritvi podatkov iz evidence »de minimis«ter ga prosilcu oziroma banki posreduje v roku 8 dni od sprejema odločitve.
10. Prosilec lahko začne črpati kredit takoj po podpisu kreditne pogodbe in ga mora porabiti najkasneje v treh mesecih. Če ga zaradi objektivnih okoliščin ni mogoče izkoristiti v predvidenem roku, mora v 15 dneh pred iztekom roka
obvestiti banko in navesti razloge za podaljšanje roka koriščenja kredita.
11. Sredstva, pridobljena na podlagi tega kredita, se lahko porabijo samo za namene, za katere so bila odobrena.
Namensko porabo kredita, pridobljenega po tem razpisu, in izpolnitev obveznosti iz pogodbe o kreditu, lahko preverijo pristojni organi Občine Ilirska Bistrica, Zavarovalnica Triglav, d. d., Območna enota Postojna in Banka Koper, d. d.,
Koper, Poslovna enota Ilirska Bistrica. V primeru, da je ugotovljena nenamenska poraba sredstev kredita, ali da je bilo
posojilo izdano na podlagi neresničnih podatkov, ali da je kreditojemalec prenehal z dejavnostjo ali odtujil sredstva
pridobljena s tem kreditom pred potekom petih let, mora kreditojemalec takoj vrniti kredit ali neodplačan del kredita z
obrestmi po zakonsko določeni zamudni obrestni meri za obdobje od dneva nakazila dalje. Kreditojemalec mora vrniti
tudi prejeta sredstva subvencije za obresti z obrestmi z zakonsko določeno zamudno obrestno mero za obdobje od
dneva plačila dalje.
BISTRIŠKI ODMEVI SEPTEMBER 2008

gospodarstvo , kmetijstvo in turizem

5. Višina kredita za spodbujanje malega gospodarstva, obrti in turizma je lahko največ 55 % vrednosti investicije oziroma upravičenih stroškov oziroma največ 41.729 evrov. Do sredstev niso upravičeni prosilci, ki so že pridobili sredstva
za isti namen. Prednost pri dodelitvi sredstev imajo investicije, ki povečajo število zaposlenih.
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razvojni center z novo direktorico
Bistriški občinski svet je na 16. junijski seji za direktorico Razvojnega
centra Ilirska Bistrica imenoval
Majdo Sanabor, ki je doma iz Kopra,
poročena pa v Harije. Potem ko
je lani februarja s tega delovnega
mesta predčasno odstopila takratna
direktorica Milena Urh, je začasno
vodenje razvojnega centra prevzel
Boštjan Primc, ki je s prvim avgustom po dobrem letu uspešnega
dela funkcijo predal Sanaborjevi.

gospodarstvo, kmetij stvo in turizem

Majda Sanabor je po poklicu diplomirana komunikologinja, njene dosedanje delovne izkušnje pa izhajajo
predvsem iz gospodarstva, natančneje komerciale. Kot nam je zaupala,
bo ovire, ki jih prinaša to odgovorno
delovno mesto, poskušala premagovati s hitro odzivnostjo, komunikativnostjo in vztrajnostjo. »Načelo
učinkovitosti in uspešnosti bom poskusila vnesti v vse sfere delovanja
razvojnega centra,« odgovarja na
vprašanje, kako vidi svoje poslanstvo v tem zavodu.
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Vizija oz. program dela, ki si ga je
Sanaborjeva zastavila, obsega dopolnitev domače turistične ponudbe, za katero pravi, da ji manjka
predvsem podjetniška iniciativa. Na

Nova direktorica bistriškega razvojnega centra Majda Sanabor

področju razvoja turizma v prihodnjem letu načrtuje dopolnitev izdaje
turističnih prospektov, ki bodo tematsko usmerjali turiste k različnim
ponudbam (rekreacija, naravna in
kulturna dediščina idr.) in tako podaljšali čas njihovega bivanja v naših
krajih. Načrtujejo pa tudi izdajo kolesarskega vodnika po Brkinih.
Sanaborjeva poudarja pomembnost
izobraževanja vseh, ki se ukvarjajo s
turizmom, in tudi udeleževanja na
mednarodnih sejmih, kjer se lahko

KMETIJSKA TRŽNICA 2008
Razvojni center Ilirska Bistrica bo
tudi letos v sodelovanju z Občino
Ilirska Bistrica ter društvom za
razvoj podeželja med Snežnikom in
Nanosom organiziral tradicionalno
prireditev Kmetijska tržnica.
Letos so pripravili še posebej bogat
program, ki bo trajal kar tri dni. V
petek, 19. septembra, bo v prostorih
OŠ Anton Žnidaršič potekala predstavitev študije izvedljivosti projekta
»kmečka tržnica«. V soboto, 20.
septembra, in nedeljo, 21. septembra, bo na območju nekdanje Kmetijske zadruge (na Žabovci) potekala
predstavitev kmetijstva v občini Ilirska Bistrica. Tako se bodo predstavili ponudniki kmetijskih pridelkov,
dobrote iz njihovih kmetij pa bo moč
na stojnicah - teh bo preko trideset
- tudi kupiti.
BISTRIŠKI ODMEVI SEPTEMBER 2008

Na tržnici se bodo predstavile turistične in izletniške kmetije iz naše
občine, obiskovalci si bodo lahko
ogledali razstavo plemenskih konj
in drobnice, poučna pa bo tudi demonstracija Srednje gozdarske šole
Postojna ter Zavoda za gozdove Slovenije, ki nam bodo prikazali varno
delo z motorno žago in pravilno
rabo varovalne čelade ter varovalne
opreme. Na ogled bo tudi kmetijska mehanizacija in njena praktična
uporaba.
Bogat kulturni program bodo popestrila številna društva in pevske
skupine iz občine in širše, pri nas pa
bodo gostovali tudi zamejci iz pobratene občine Devin – Nabrežina
ter iz sosednje Hrvaške. Poskrbljeno bo tudi za najmlajše, ki se bodo
učili peke kruha ter se zabavali v
otroškem ŽIV-ŽAV-u. III

občina predstavi s svojo ponudbo.
Ena izmed nalog razvojnega centra
je tudi, kot pravi, opozarjanje na
razpise, vezane na zaposlovanje,
izobraževanje, razvoj inovacij in podeželja ipd., in pa nudenje pomoči
neprofitnim organizacijam pri pripravi projektne dokumentacije. Pomembna pa je tudi vloga razvojnega
centra pri organizaciji prireditev, na
katerih se predstavi domača obrt,
podjetništvo in kmetijstvo, kot je na
primer že tradicionalna kmetijska
tržnica v Ilirski Bistrici. III

Prenovljene šolske kuhinje
Z novim šolskim letom bodo na treh
bistriških osnovnih šolah – v Kuteževem, Podgradu in na OŠ Antona
Žnideršiča v Ilirski Bistrici – obroke
za učence pripravljali v prenovljenih kuhinjah.
»Z novo investicijo, ki nam jo je omogočila občina, smo zelo zadovoljni
in se že veselimo novega šolskega
leta,« je povedala Mirjam Vrh, ravnateljica OŠ Podgora Kuteževo, kjer
so v celoti prenovili in razširili kuhinjo v 30 let stari šolski zgradbi.
Zamenjali so tudi dotrajano kuhinjsko opremo v vrednosti čez 50.000
evrov, kuharice pa so se razveselile
predvsem pomivalnega stroja, ki ga
prej niso imeli. Na šoli so prenovili
tudi sanitarije za učence in zaposlene ter sanitarije v vrtcu, kjer z novim šolskim letom odpirajo dodatni
oddelek, tako da bo po novem vrtec
obiskovalo 31 otrok. V igralnico so
namestili tudi dodatno opremo, kot
zahtevajo normativi.
Nov oddelek vrtca odpirajo tudi na
OŠ Antona Žnideršiča v Ilirski Bistrici,
kjer bodo sprejeli 24 otrok. V ta namen so na šoli uredili igralnico z novo
opremo in prenovili sanitarije, v načrtu pa je tudi ureditev ograjenega

V celoti prenovljena in delno tudi razširjena kuhinja na OŠ Podgora Kuteževo

otroškega igrišča z igrali. Prenovili so
tudi šolsko kuhinjo, kjer so zamenjali
opremo za termični del kuhinje in
pomivalnico ter prenovili skladiščne
in hladilne prostore. Skupna vrednost investicije za ureditev kuhinje
znaša 161.000 evrov. Po podatkih
ravnateljice OŠ Antona Žnideršiča
Karmen Šepec na šoli poleg zajtrkov in malic pripravljajo okrog 350
kosil za učence Žnideršičeve šole in
vrtčevsko enoto ter za OŠ Dragotina
Ketteja in skupino Sonček.

Med šolskimi počitnicami so prenavljali tudi na OŠ Podgrad, kjer so v
celoti zamenjali dotrajano kuhinjsko
opremo v vrednosti 49.200 evrov.
V kuhinji, ki je bila na zadnje prenovljena pred več kot 20 leti, pa so
bila potrebna tudi manjša gradbena
in instalacijska dela v višini 21.300
evrov. Kot je povedal ravnatelj OŠ
Podgrad Milan Dekleva, v šolski
kuhinji poleg malic pripravljajo tudi
okrog 40 kosil za učence in čez 30
kosil za vrtec in jasli. III

PREVOZI osnovnošolskih otrok

Zakon opredeljuje pravico do brezplačnega prevoza le za učence, katerih bivališče je oddaljeno več kot
štiri kilometre od osnovne šole. Kljub temu pa v naši občini že nekaj
let zagotavljamo brezplačen prevoz
v šolo in nazaj za vse osnovnošolske
otroke ne glede na oddaljenost od
osnovne šole.
Ravno tako pa zakon določa pravico

do brezplačnega prevoza samo za
tiste otroke, ki obiskujejo osnovno
šolo v svojem šolskem okolišu, to je
v okolišu, v katerem ima otrok stalno
ali začasno prebivališče. Starši, katerih otroci obiskujejo šolo izven svojega šolskega okoliša, pogosto od
prevoznika zahtevajo prevoz svojih
otrok do te šole. Prevoz otrok v takih
primerih pa ni vključen v organizacijo šolskih prevozov in ni predmet

pogodbe med občino kot naročnikom ter izbranim prevoznikom.
Zato starše otrok obveščamo, da je
prevoznik dolžan izvajati samo tiste
prevoze, ki so dogovorjeni v pogodbi
in da kakršne koli odklone od dogovorjenih voznih redov in relacij izvaja
prevoznik na lastno odgovornost. III
Oddelek za družbene dejavnosti
Občine Il. Bistrica

VOZNIKI, PREVIDNO!
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ilirska
Bistrica opozarja voznike in druge udeležence v prometu na
otroke, ki se bodo v novem šolskem letu prvič podali v šolo.
Bodite strpni, prijazni, upoštevajte omejitve in navodila policistov in prostovoljcev ZŠAM.
Otroci so naše bogastvo, zato poskrbimo za njihovo varnost.
Srečno!
BISTRIŠKI ODMEVI SEPTEMBER 2008

šolstvo in šport

Začenja se novo šolsko leto in z njim
tudi ureditev oziroma uskladitev
organizacije prevozov osnovnošolskih otrok v šolo. Pravica učencev
do brezplačnega prevoza v šolo je
določena z Zakonom o osnovni šoli.
Lokalne skupnosti oziroma občine
prevoze financirajo na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja.
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RAZPIS REGIJSKIH ŠTIPENDIJ ZA
ŠOLSKO LETO 2008/2009
Regionalni razvojni center Koper,
nosilna organizacija Regionalne
razvojne agencije Južna Primorska,
bo predvidoma v začetku septembra objavila prvi razpis Enotne Regijske štipendijske sheme za Južno
Primorsko za šolsko leto 2008/2009.
Razpisanih bo 124 kadrovskih štipendij za srednješolce in študente.
Dijaki in študentje se bodo letos
prvič prijavili na razpis regijske štipendijske sheme Južne Primorske
za študij doma in v tujini. Gre za mehanizem, preko katerega država ter
osem občin in gospodarske družbe iz
regije zagotavljajo finančna sredstva
za podeljevanje kadrovskih štipendij
za deficitarne poklice in tiste poklice,
ki so pomembni za dolgoročni razvoj
regije. Njen namen je zmanjšati beg
mladega izobraženega kadra iz regije, zagotoviti gospodarstvu in negospodarstvu kakovostne kadre ter

odpravljati strukturno neskladje na
trgu dela in mladim zagotoviti kakovostna delovna mesta.
Na poziv za delodajalce, objavljen
v maju, se je prijavilo 22 podjetij s
sedežem v regiji. Med njimi so CIMOS, d. d., Istrabenz Turizem, d. d.,
Luka Koper, d. d., Kraški zidar, d. d.,
Splošna bolnišnica Izola, Jadran Sežana, d. d., ter druga večja in manjša
podjetja. Delodajalci so se s prijavo
zavezali, da bodo sofinancirali izobraževanje enega ali več dijakov ali
študentov želene smeri ves čas šolanja oz. študija, po zaključku izobraževanja pa morajo štipendista
zaposliti na ustreznem delovnem
mestu za nedoločen čas oz. najmanj
za čas prejemanja štipendije. Največ
je povpraševanja po tehničnih poklicih (strojništvo, gradbeništvo, elektrotehnika) ter po poklicih v turizmu
in zdravstvu.

Podrobnejše informacije o razpisu
bodo znane v prihodnjih tednih, po
zaključku razpisa Javnega Sklada RS
za razvoj kadrov in štipendije. Sredstva, ki jih bo država namenila za
enotne regijske štipendijske sheme,
se bodo črpala iz Evropskega socialnega sklada, natančneje iz Operativnega programa razvoja človeških
virov za obdobje 2007–2013.
Na RRC Koper študente in dijake
pozivajo, da se vpišejo na seznam
elektronskih naslovov, preko katerega bomo zainteresirane obvestili
o objavi razpisa. Podrobnejše informacije o razpisu in štipendijah
bodo objavljene na spletni strani
Regionalnega razvojnega centra
Koper www.rrc-kp.si, za vpis na
seznam elektronskih naslovov pa
lahko pišete na tina.matekovic@
rrc-kp.si. III

POMLAJENA ČLANSKA EKIPA KK PLAME PUR

šolstvo in šport

V ponedeljek, 11. avgusta, so s svojimi poletnimi radostmi zaključili
ilirskobistriški košarkarji. Opravili
so prvi zbor prenovljene ekipe ter
začeli s treningi. Spremembe v sami
sestavi ekipe so letos kar velike.
Klub je izgubil nekaj dolgoletnih,
domačih košarkarjev, dobil pa nekaj novih igralcev.
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V enaki sestavi je klub obdržal vse
mladince in kadete. Člansko ekipo
bo v letošnjem letu krmaril trener
Rok Zupan, ki je v preteklosti že vodil
bistriške košarkarje in z njimi dosegel
lepe uspehe. Kapetan ekipe ostaja
izkušeni domači košarkar Martin
Novak. Za člansko ekipo bodo v sezoni 2008/2009 torej igrali:
UROŠ KURET, TILEN ISKRA, UROŠ
TRDAN, MARKO ŠIRCELJ, ANDRAŽ
ŽELEZNIK, ANŽE SREBOVT, ANEJ SREBOVT, MATEJ PEJIČ, MARTIN NOVAK,
DENIS POLH in BOJC GORJANC.

na to da imamo res mlado ekipo,
eno najmlajših, če ne celo najmlajšo
ekipo v 2. SKL zahod, je naš cilj sredina lestvice, ki je po našem mnenju
popolnoma dosegljiv in uresničljiv
cilj.«

Predsednik KK Plama pur Bojan
Gorjanc je o načrtih in ciljih za prihajajočo sezono povedal: »Glede

Prva tekma znotraj skupine, v kateri
igra domači klub, bo 27. septembra,
ko bodo domači košarkarji gostovali

BISTRIŠKI ODMEVI SEPTEMBER 2008

v Portorožu. Po mnenju predsednika
kluba bo to težka tekma, ker je KK
Portorož dobra ekipa, vendar vsekakor verjamejo v to, da lahko presenetijo in tekmo celo dobijo.
Verjamemo v svežino in energijo pomlajene članske ekipe, zatorej bomo
dogajanje nove sezone vsekakor
budno spremljali. III Doris Komen

BEREMO IN PIŠEMO SKUPAJ
Beremo in pišemo skupaj je
program družinske pismenosti,
ki ga izvaja Ljudska univerza in je
namenjen staršem, ki želijo dejavno prispevati k večji šolski uspešnosti svojih otrok na začetku
šolanja.
Raziskovanje pojava pismenosti
pri nas in v svetu kaže pomemben
vpliv družine na razvoj pismenosti
otrok. Raven pismenosti se v družinah medgeneracijsko ohranja.
Program družinske pismenosti je
oblika izobraževalnega programa,
ki lahko omili učinek medgeneracijskega prenosa ravni pismenosti v
družinah. Usposabljanje staršev je
prvi pogoj, da začno sodelovati pri
opismenjevanju svojih otrok in da s
spodbujanjem različnih dejavnosti,
povezanih s pismenostjo, pripomorejo k zviševanju ravni pismenosti
vseh družinskih članov.

Naši ciljni skupini sestavljajo starši
otrok prvega triletja OŠ Antona Žnideršiča ter OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica. Vsaka skupina šteje pet
staršev in njihovih otrok. Njihova
skupna značilnost je ta, da so motivirani za pomoč otrokom pri učenju
in se zanimajo za otrokov uspeh in
razvoj.
Program izvajata mentorici, univ.
dipl. pedagoginja Irena Muha in
profesorica razrednega pouka Nadja
Čebokli, dvakrat tedensko po tri šolske ure. Usposabljanje traja 50 ur
po vnaprej pripravljanih projektih.
Le-ti zajemajo različna področja:
govorne, bralne, pisne in računske spretnosti, rabo informacijske
tehnologije, splošno poučenost,
medčloveške odnose, komunikacijo,
aktivno državljanjstvo, vseživljensko
učenje in socialne spretnosti.
Vsebine projektov so izbrane glede
na življenjske okoliščine ciljne
skupine in so prilagojene udeležencem, da bi zadostile njihovim
potrebam po temeljnem znanju in
spretnostih.

V programu ne gre zgolj za prenašanje znanja ali urjenje spretnosti,
temveč za priložnost posameznika,
da v konkretnem položaju izkusi dejansko vlogo pri pridobivanju znanja
in uporabi temeljnih spretnosti.
Učiteljici mentorici sta moderatorici
v učnem procesu, saj s svojim vedenjem in delovanjem udeležence
vzpodbujata in jim pomagata, da so
dejavni pri učenju. Udeleženci delujejo aktivno, z lastno dejavnostjo,
sami spoznavajo bistva in si pridobivajo svoja stališča, opazujejo,
primerjajo, razvrščajo, sklepajo,
utemeljujejo, preiskujejo, napovedujejo, delajo z viri ipd.
Projektne ure potekajo v OŠ Antona
Žnideršiča v prostorih knjižnice in
na terenu. Udeleženci imajo na razpolago različno gradivo ter uporabo
računalnikov.
Eden izmed projektov je potekal
na turistični kmetiji Bubec, kjer nas
je prijazna gospodinja Mara toplo
sprejela. Demonstrirala je peko
dveh različnih tipov kruha. Pri delu
so v prijetnem vzdušju sodelovali
večinoma otroci (oblikovali so si
vsak svoj hlebček) in njihovi starši.
Medtem ko je iz peči mamljivo dišalo po svežem kruhu, so si otroci

ogledali kmetijo in izvedeli tudi o
vzgoji živali marsikaj zanimivega.
Čas je prehitro minil in morali smo
se posloviti polni lepih vtisov.Gospa
Mara, še enkrat hvala!
V prazničnem mesecu decembru se
veliki projekt zaključi s pridobivanjem znanja iz kulinarike. Teh dnevov se vsi zelo veselimo. Takrat se
približujemo koncu naših srečanj,
ki vsakič potekajo zelo sproščeno,
delavno in z veliko mero motivacije.
Prepričani sva, da so si dosedanji
udeleženci programa pridobili nekaj
novega znanja.
Za strokovno delo omenjenih projektov sva se mentorici usposabljali
na Andragoškem centru Slovenije in
si tam z uspešno opravljenima nalogama pridobili licenco za poučevanje oziroma izvajanje programa
UŽU – Beremo in pišemo skupaj
(BIPS).
Program UŽU – BIPS bo uspešen,
če bomo izhajali iz spoznanja, da
so udeleženci »zakladi znanja« in
»kulturni kapital«. Zavedati se moramo, da imajo tisti, ki so šibki na
področju pismenosti, lahko druga
močna področja. III Nadja Čebokli
in Irena Muha
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šolstvo in šport

Družinska pismenost je kot vzajemno učenje, ki poteka med otroki
in starši v družinskem krogu.
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IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH – VSAK
DAN JE NOVA PRILOŽNOST
S septembrom, ko vstopajo v novo
šolsko leto otroci in mladina, je čas,
ko tudi odrasli pomislimo na dodatna izobraževanja. Krajši jesenski
in zimski dnevi so kot nalašč, da jih
preživimo pri nabiranju novih znanj
ali mašenju vrzeli v že usvojenih
veščinah. Tako bomo v jesenskih
mesecih na OE Ljudska univerza
nadaljevali z izvajanjem vrste aktivnosti, kjer lahko vsak najde nekaj
zase.

šolstvo in šport

Vsem, ki bi radi pridobili poklic ali
dokončali srednješolsko izobraževanje, nudimo izobraževanje v
programih trgovec in ekonomski
tehnik. Odrasli, ki uspešno zaključijo
triletno poklicno šolo trgovec, pridobijo poklic prodajalec. Če si odrasli z
omenjeno izobrazbo želijo šolanje
nadaljevati, pridobiti višjo stopnjo
izobrazbe ali zamenjati poklic ter
delovno mesto, jim omogočimo
nadaljevanje šolanja po programu
ekonomski tehnik PTI (poklicno tehnično izobraževanje). Šolanje obsega dva letnika. Pridobitev srednje
strokovne izobrazbe je mogoča v
štiriletnem programu ekonomski
tehnik SSI. Vpisi v vse programe formalnega izobraževanja so se pričeli
v drugi polovici meseca avgusta.
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Z vstopom v Evropsko unijo in podiranjem meja smo priča večjemu pretoku tako blaga kot človeških virov.
Ob pogostejših srečanjih z drugače
govorečimi pride do izraza naše
pomanjkljivo znanje tujega jezika.
Tega lahko obnovimo in dopolnimo
v tečajih konverzacije ali v 80-urnih
javno veljavnih tečajih na različnih
stopnjah. V lanskem šolskem letu
smo uvedli tudi 20-urne tečaje tujih
jezikov za naše najmlajše, s katerimi
bomo nadaljevali.
V času informacijske tehnologije
je poznavanje dela z računalnikom
nujnost. Tem potrebam sledimo z
vrsto računalniških izobraževanj
(Word, Excel, Power Point ipd.). V
jesenskih mesecih bomo pričeli z
izvajanjem 60-urnih javno veljavnih
tečajev Računalniška pismenost
za odrasle. Tečaji bodo namenjeni
BISTRIŠKI ODMEVI SEPTEMBER 2008

odraslim, predvsem tistim z osnovnimi in nižjimi poklicnimi kvalifikacijami, v starostni skupini od 25 do
64 let, brezposelnim in upokojencem. Temeljni namen programa je
popularizirati in spodbuditi splošno
računalniško pismenost med odraslimi, omogočiti vsem kar najbolje
uporabljati osebni računalnik in spoznati prednosti njegove uporabe
ter ponuditi osnovno računalniško
usposabljanje, ki bo omogočilo aktivno vlogo v informacijski družbi
vsem, ne glede na starost ali doseženo izobrazbo. Ker so tečaji sofinancirani s strani Ministrstva za šolstvo
in šport ter Evropskih socialnih skladov, so za udeležence brezplačni.
Iz istih virov se financira tudi
program Usposabljanja za vseživljenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj. Program je namenjen
manj izobraženim staršem otrok v
nižjih razredih osnovne šole (1.–4.
razred osemletke ali prvo triletje devetletke).Cilj programa je razvijanje
temeljnih spretnosti na ravni, ki
ustreza potrebam staršev v vsakdanjem življenju in za pomoč otroku pri
opismenjevanju. Program je za udeležence brezplačen, z izvajanjem pa
bomo pričeli v jesenskih mesecih.
Vse zainteresirane vabimo, da se
udeležijo splošnega izobraževanja,
ki poteka v obliki študijskih krož-

kov in delavnic (oblikovanje gline,
španščina, kaligrafija, gibalne delavnice itd.). V sodelovanju s Kraškimi
lekarnami Ilirska Bistrica pripravljamo delavnice, na katerih se bomo
poučili o uporabi zelišč v zdravilne
namene in kombiniranje le-teh s
predpisanimi zdravili. Svojo ponudbo
bomo obogatili še z odprtjem Središča za samostojno učenje in ISIO
točko (informiranje in svetovanje v
izobraževanju odraslih). Središče za
samostojno učenje je prostor, ki je
opremljen z računalniškim mestom
in gradivom za samostojno učenje.
Obiskovali ga boste lahko vsi, ki se
boste želeli samostojno učiti tujih jezikov, računalništva in podobno. Na
voljo vam bodo brezplačna sodobna
tehnologija in multimedijska gradiva
za samostojno učenje. Z informativno- svetovalno dejavnostjo vam
bomo pomagali pri odločitvah za
izobraževanje in učenje, možnostih
izobraževanja za poklic, strokovno
izpopolnjevanje ali za prosti čas, o
premagovanju učnih težav, pri načrtovanju izobraževanja ipd.
Naš cilj je, da pridobivanje novih
znanj poteka v prijetnem in sproščenem okolju, kjer ne primanjkuje
možnosti sklepanja novih znanstev.
Poiščite nas v prostorih OŠ Antona
Žnideršiča ali nas pokličite po telefonu (714 50 22) in se nam pridružite. III Romana Morano

razstava S potepov po Balkanu
Bistriški foto klub Sušec je v četrtek, 21. avgusta, v gostilni Štirna v
Knežaku postavil razstavo 21 fotografij, ki so jo poimenovali S potepov po Balkanu. Avtorja razstave, ki
bo na ogled mesec dni, sta Nadja in
Rihard Baša.
Fotografije so nastale na različnih
potovanjih po Balkanu, ki so jih organizirali člani foto kluba ali so na njih
sodelovali, in v okviru šolske ekskurzije pri predmetu verstva in etika.
»Ponovno smo našli Balkan, takšen,
kot je vedno bil: raznobarven, poln
različnosti, neizmerne ljubeznivosti,
najgloblje ljubezni in najhujšega sovraštva, napredka in zaostalosti, lepot narave in skrajne onesnaženosti,
ponosa in ponižnosti, poln črnih in
belih grobov zadnje vojne, o kateri
se nihče ne pogovarja, a jo vsak
nosi v sebi. V objektiv se ujamejo
trenutki, ki oblikujejo kalejdoskop

Balkana, ki te vedno znova privlači,«
je Nadja Baša na otvoritvi razstave
povzela bistvo, ki ga sporočajo fotografije. Kot je povedal predsednik
Foto kluba Sušec Andrej Bergoč, v

Komedija Ohcet bo

klubu, ki trenutno združuje okrog 30
članov, na leto organizirajo vsaj 10
na novo postavljenih razstav, ki jih
finančno podpira tudi Občina Ilirska
Bistrica. III

POPRAVEK
V tretji številki Bistriških odmevov
smo na željo g. Franca Cimpriča objavili pesem o bistriškem gradu, ki
naj bi bila po mnenju g. Cimpriča
neznanega izvora in naj bi se ohranila po ljudskem izročilu. Kristina in
Andreja Stegu – Bilčeva sta nas opozorila, da je avtor pesmi znan.
Napisal jo je domačin, duhovnik,
pesnik, prevajalec in krajepisec Janez Bilc (1839–1906). Po njem je
poimenovana tudi pot, ki vodi k
razvalinam bistriškega gradu.

To je že četrta igra, ki so jo uprizorili člani društva Grad. Igro je režirala Iris Dovgan Primc, scenarij pa
so prispevali kar sami člani društva.
V zanimivi zgodbi, polni situacijske
komike, se predstavijo različni liki,
ki raziskujejo meje strpnosti drug
do drugega in se dopolnjujejo v

idiličnem vaškem življenju. Močno
verjamejo v prave vrednote in se veselijo mirnega življenja. No, vsaj nekateri ... V glavni vlogi nastopa star
zakonski par Marija in Jože, ki sta
ju odigrala Vanja Dovgan in Primož
Rojc, v ostalih vlogah pa so nastopili
še Petra in Ida Štembergar, Ana Čeligoj, Erik Baša in Tine Vrh.

kultura

V okviru prireditve Malajužna je
KD Grad Dolnji Zemon v petek, 22.
avgusta, izvedlo premiero gledališke igre z naslovom Ohcet bo.

Pesem nosi naslov Bistriška in je
bila objavljena na 44. strani ponatisa pesniške zbirke Janeza Bilca
Pervenci, ki je bila izdana v Celovcu
leta 1864. Ponatis se nahaja v knjižnici Makse Samsa v Ilirski Bistrici in
v Narodni in univezitetni knjižnici v
Ljubljani. III

Gledališki predstavi pa je sledil še
ogled in odprtje likovne razstave
avtorja Rajka Kranjca.
BISTRIŠKI ODMEVI SEPTEMBER 2008
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Razstava starih slik in predmetov
Na Gornjem Zemonu smo ob peti
obletnici društva Studenec pripravili razstavo starih slik in predmetov. Pripravili so jo vaščani, ki so
stare predmete in slike odstopili za
ogled. Razstava se je odvijala 23. in
24. avgusta v obnovljenem vaškem
domu, t. i. Matijovi hiši, v središču
vasi. Matijovo hišo so društvu podarili zadnji lastniki leta 2004 za potebe
delovanja društva, predvsem pa za
druženje vaščanov. Ob tem namenu
smo v društvu pripravili tudi zgibanko, kjer je podrobneje opisana
zgodovina doma in njegova obnova.
Vsem sodelujočim se zahvaljujemo
za izkazano podporo in upamo,
da bomo kaj podobnega lahko naslednje leto ponovili. III Tina Kocjan

FOLKLORNA SKUPINA BRKINI NA LABINSKIH KONTIH

kultura

Ena od prireditev z najdaljšo tradicijo v Istri so prav gotovo Labinske konti – festival izvirne istrske
narodne glasbe, pesmi in plesa
Labinščine – prava poslastica za zaljubljene v folkloro. Celoten spektakel se je odvijal v soboto, 26. julija,
v letnem vrtu Dobrova, nedaleč
stran od mesta Labin. Kot gost je
na prireditvi nastopila folklorna
skupina Brkini iz Brkinov, s čimer
je nastop vrnila folklorni skupini
Raša, ki je bila gostja na Brkinskem
večeru leta 2006. Pred samo prireditvijo so si Brkinci ogledali mesto
Labin in obiskali narodni muzej Labin – v njem si je mogoče ogledati
tudi rudnik, ki prikazuje, v kakšnih
razmerah je takrat delalo okoli
7.000 rudarjev.
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Festival Labinske konti, že 40. po
vrsti, je bil prvič izveden leta 1968
na trgu v starem Labinu. Vse do pred
desetimi leti se je ta festival izvajal
po vsej Labinščini, sedaj pa se izvaja
v Dobravi. Organizatorji festivala so
bili RKUD Rudar, ki so dali velik poudarek ne samo ohranjevanju tradicionalne narodne glasbe tega kraja,
temveč tudi družabnemu življenju
labinskih vasi in manjših mest. Letošnjo prireditev je odprl labinski župan Tulio Demetlika, ki se je zahvalil
raškim folkloristom, ki že štiri desetBISTRIŠKI ODMEVI SEPTEMBER 2008

letja ohranjajo ta običaj. Prireditev
je prenašal tudi Radio Labin.
V programu, ki je trajal več kot dve
uri, so nastopili plesalci in godci Rudara, KUD Ivan Fonović Zlatela iz Kršana, gosti s Krka in folklorna skupina
Brkini. Brkinci so v programu nastopili dvakrat. Prvič so se predstavili z
delčkom programa, s katerim so bili
na tekmovanju »Veselje šuštarja
Lujza« s tem, da so v zadnjem delu
vključili v ples tudi nove člane. Za
zaključek prvega dela pa so vsi harmonikaši v folklorni skupini skupaj

raztegnili meh. V drugem delu je sledil splet brkinskih plesov, ki se je zaključil z nastopom Brkinske bande.
Tisti večer se je tako lahko videlo
pevce in plesalce v narodnih nošah
in godce na tipične inštrumente
tega kraja: meh, sopela, dvojica in
ostalo. Najstarejši nastopajoči je bil
85-letni Milijo Milevoj, član Rudara,
najmlajši pa 9-letni Dalen Načinović,
ki je zaigral na meh. Voditelja celotnega večera sta bila popularni Darijo
Batelič Pipica in mlada Nina Kokot.
III Anja Kirn

Obogatitev muzejske zbirke
na premskem gradu
S prvim majem 2008 je na obnovljenem gradu Prem svoja vrata odprla
tudi muzejska zbirka, ki je posvečena predstavitvi zgodovinskega
razvoja gradu Prem in ostalih okoliških gradov ter prazgodovinskim
gradiščem na Bistriškem. Zbirka, ki
si jo je ogledalo že ogromno obiskovalcev, pa se je v tem času še dopolnila.

S pomočjo Zavoda za varstvo kulturne dediščine Nova Gorica so na
ogled postavili lončeno posodo in
druge predmete, ki so bili na Premu
izkopani v 80-ih letih prejšnjega stoletja. Pri pridobivanju predmetov,
ki so bili s Prema odtujeni, pa zelo
dobro sodelujejo tudi z Notranjskim
muzejem Postojna. »Notranjski muzej Postojna nas je zelo dobro sprejel in nas podpira pri teh začetnih
korakih. Trenutno potekajo pogovori
o vračanju obsežnega inventarja,
predmetov, ki so bili s Prema odpeljani po drugi svetovni vojni in se
hranijo pri njih,« pojasnjuje Simčič.
Bistriško območje je z arheološkega
vidika izjemno bogato, vendar pa
žal tudi dokaj neraziskano. Muzejska zbirka na Premu, ki je prva na
Bistriškem, pomeni pomemben korak pri raziskovanju in osveščanju
ljudi o bogati arheološki in zgodovinski dediščini naših krajev. Po besedah
Simčiča je zbirka vzbudila pozitivne

Muzejska zbirka je bogatejša za žaro s predmeti pokojnika

odzive tudi pri številnih domačih
zbirateljih arheoloških najdb. Tako
je med raziskovanjem v pogovoru
z domačinom iz Jasena naletel na
izjemno zanimiv predmet – kamnito
sekiro, ki je bila najdena na pobočju
Ahca in za katero se je pozneje izkazalo, da ima pomembno arheološko
vrednost. »Po prvih ocenah stroke
lahko trdimo, da sodi v čas med 3.200
in 3.700 let pr. n. št., kar pomeni, da
je bilo naše območje poseljeno že v
času kamene dobe,« pomen najdbe
domačina pojasnjuje Simčič.

utegnili imeti zgodovinsko oz. arheološko vrednost, naj se obrnejo na
pisarno v pritličju občinske zgradbe
v Ilirski Bistrici ali pokličejo po telefonu s št. 051/396 824 oz. 05/714
13 61. Lahko se oglasijo tudi preko
elektronske pošte na naslov: ivan.
simcic@guest.arnes.si. III

Pred kratim pa je pri svojem delu naletel tudi na zanimivo dokumentarno
gradivo, in sicer filmski posnetek izkopavanja žar iz starejše železne dobe
na trnovskem gradišču leta 1978.
Film je posnel Aleksander Batista iz
Ilirske Bistrice. »Ta pomembna pridobitev nam bo v veliko pomoč pri nadaljnjem raziskovanju in predstavitvi
bogate naravne in kulturne dediščine
naših krajev,« je povedal.
Za nadaljnji razvoj in nadgrajevanje
muzejske zbirke je, kot poudarja,
zelo pomembno tudi sodelovanje
vseh občanov.
Simčič zato poziva vse domačine,
ki hranijo zanimive predmete, ki bi

Kamnita sekira iz kamene dobe, ki je
bila najdena na pobočju Ahca
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kultura

Arheološko zbirko je obogatila žara
s predmeti pokojnika (fibule, zapestnice idr.) iz 6.-8. stol. pr. n. št., ki je bila
izkopana na trnovskem gradišču v
70. letih minulega stoletja. Iz kletnih
prostorov gradu pa je v 2. nadstropje prenešena tudi razna lončena
posoda in keramika, ki je bila najdena po gradiščih na Bistriškem. Za
nadgrajevanje muzejske zbirke skrbi
zgodovinar kustos Ivan Simčič, ki ga
je Občina Ilirska Bistrica zaposlila v
okviru Pokrajinskega muzeja Koper
– ta nudi pomembno strokovno podporo pri začetni postavitvi zbirke.
Kot je povedal Simčič, pa v kratkem
načrtujejo tudi podpis pisma o nameri o ustanovitvi bistriške enote
Pokrajinskega muzeja Koper.
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Pomoč za stare, bolne in invalidne
osebe (nadaljevanje)
V prejšnji številki Bistriških odmevov
smo pisali o različnih oblikah pomoči, ki jih lahko starejše, bolne in
invalidne osebe uveljavljajo na področju socialnega varstva. Podrobneje
smo predstavili pomoč na domu in
pravico do družinskega pomočnika.
Tokrat pa predstavljamo še drugi obliki pomoči: institucionalno varstvo
in skrbništvo na d odraslimi.

Institucionalno varstvo
Je organizirana oblika pomoči, ki
upravičencem nadomešča ali dopolnjuje funkcijo doma ali lastne
družine. Obsega osnovno oskrbo,
ki pomeni bivanje in organizirano
prehrano, socialno oskrbo ter zdravstveno oskrbo po predpisih s področja zdravstva.

SOC IALNO V ARSTV O IN zdravje

Plačilo storitve institucionalnega
varstva se krije iz sredstev upravičenca in s prispevki zavezancev. Če
ta sredstva ne zadostujejo za polno
kritje oskrbnine, razliko krije Občina Il. Bistrica. V primeru, da bo
namesto upravičenca plačevala storitev občina, upravičenec pa je lastnik nepremičnin, mora ta dovoliti
zaznambo prepovedi odsvojitve in
obremenitve nepremičnin v korist
plačnika storitve.

24

Poleg celodnevnega varstva Dom
starejših občanov Il. Bistrica uporabnikom nudi tudi:
dnevno varstvo,
prehrano (dostavo hrane na dom),
pranje in likanje perila ter
izposojo medicinskih pripomočkov.

Skrbništvo nad odraslimi
Ko na centru za socialno delo obravnavamo populacijo starih, bolnih
in invalidnih oseb, se pogosto srečujemo s potrebo ali s pobudo za
postavitev skrbnika za opravljanje
določenih vrst opravil. Namen
skrbništva nad odraslimi osebami
je varstvo njihove osebnosti ter zavarovanje premoženjskih in drugih
pravic in koristi.
Center za socialno delo postavi stalnega skrbnika vsaki osebi, ki ji je s
BISTRIŠKI ODMEVI SEPTEMBER 2008

sodbo sodišča odvzeta poslovna
sposobnost, skrbnika za posebni
primer za določeno vrsto opravil
pa odsotni osebi, katere prebivališče ni znano, neznanemu lastniku
premoženja, kadar je potrebno, da
nekdo za to premoženje skrbi, pa
tudi v drugih primerih, kadar je to
potrebno za varstvo pravic in koristi
posameznika. Center za socialno
delo vsak primer podrobno preuči
in izvede ugotovitveni postopek,
zato je zmotno pričakovati, da se bo
postopek zaključil v enem dnevu.
Skrbnika se imenuje z odločbo, v kateri se določi njegove dolžnosti ter
obseg njegovih pooblastil. Skrbnik
je dolžan vestno skrbeti za osebnost,
pravice in koristi varovanca in skrbno
upravljati z njegovim premoženjem.
Brez predhodne odobritve centra za
socialno delo ne more v varovančevem imenu sprejemati pomembnejših odločitev ali sklepati pravnih
poslov. Centru za socialno delo mora
redno poročati o svojem delu.
Pri svojem delu se strokovne delavke
centra za socialno delo pogosto srečujemo z dilemo, kako pomagati

uporabniku, ki zavrača vsakršno
pomoč, okolica pa nas opozarja na
»neurejene« razmere in zahteva
»ukrepanje« pristojnih služb. Tako
kot povsod tudi v našem okolju živi
določeno število ljudi, ki živijo v nevsakdanjih življenjskih razmerah. Ob
obisku na domu te osebe običajno
opravijo razgovor pred vrati svojega
bivališča in ne želijo, da se kdorkoli
vtika v njihovo zasebno življenje. Če
s svojim načinom življenja ne ogrožajo nikogar, imajo že po ustavi pravico do zasebnosti, do osebnostnih
pravic in dostojanstva in nihče nima
pravice vsiljevati svojih načel in pogledov na življenje.
Na centru za socialno delo se trudimo, da vse take osebe občasno
obiščemo, jih seznanimo z vsemi
oblikami pomoči, ki jih lahko uveljavljajo, in ponudimo svojo pomoč.
Osebam se nudi samo tisto obliko
pomoči, ki jo sami sprejmejo ali
predlagajo, nikakor pa ne moremo
»na silo ukrepati« in vsiljevati svojih
moralnih pogledov na življenje.
Takšno ukrepanje verjetno nikomur
izmed nas ne bi bilo všeč. III Miranda VRH, direktorica CSD

K sodelovanju vabimo sodelavce s poklicno ali srednješolsko izobrazbo
strojne ali druge tehnične smeri za delovna mesta v proizvodnji.
Delo se odvija na varilnih avtomatih in ekstrudorjih. Delo je raznoliko in
zanimivo, novejša strojna oprema, urejeno delovno okolje.
Poleg splošnih pogojev mora kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje:
- da ima IV. ali V. stop. tehnične usmeritve,
- 9 mesecev ustreznih delovnih izkušenj.
Delovno razmerje se bo sklenilo za določen čas, za tri mesece z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev ter opisom dosedanjih delovnih
izkušenj naj kandidati pošljejo v 8 dneh od te objave na naslov:

TERMOPLASTI-PLAMA, d.o.o. Podgrad, Hrušica 104, 6244 Podgrad.
Izbira bo opravljena v 8 dneh po poteku objave; kandidati bodo o izbiri obveščeni v 8
dneh po opravljeni izbiri.

Oratorij »Odpri oči«
V ilirskobistriški župniji so letos že
četrtič zapored organizirali poletni
oratorij, ki je letos nosil naslov Odpri oči, njegovo vodilo pa je zgodba
sv. Pavla. Gre za posebno obliko
aktivnosti za otroke od prvega do
petega razreda osnovne šole, ki so
se odvijale od 25. do 31. avgusta v
prostorih župnišča, udeležilo pa se
jih je 42 otrok.
S tem posebnim počitniškim programom, ki se izvaja na podlagi selezijanske metode dela, katere
ustanovitelj je Don Bosco, želijo
otrokom ponuditi izkušnjo življenja
s pozitivne, sproščene plati, kjer so
prisotne vrednote pomoči, sodelovanja, iskrenosti, prijateljstva, zaupanaja, vere... V okviru oratorija,
ki ga je pod vodstvom kaplana Mirota Mariniča izpeljala skupina 12
izkušenih animatorjev, so se otroci
v četrtek, 28. avgusta, odpravili tudi
na izlet v Lipico. Program se bo zaključil v nedeljo, 30. avgusta, s slo-

vesno sveto mašo ob 10. uri v cerkvi
sv. Petra.
»Zelo smo zadovoljni, ker se je odzvalo veliko podjetnikov, ki so nam
z materialnimi in finančnimi sredstvi

omogočili izvedbo oratorija. Hvaležni pa smo tudi župniku Gabrijelu
Vidrihu, ki nam je odstopil prostor
v župnišču in podpira naša prizadevanja,« je povedala pomočnica voditelja Helena Boštjančič. III

KŠIBKANJE

Poskrbljeno je bilo za vse okuse.
Športni navdušenci ste se lahko
preizkusili v malem nogometu, odbojki na mivki ali pa se naučili novih
veščin na tečaju samoobrambe.
Deležni ste bili tudi kulturnih prireditev, in sicer čarobnega gledališča
ter stand-up komedije. Na vrsto pa
so tokrat prišli tudi najmlajši. Zabavali so se ob glasbi skupine Mak, Piki
Nogavički ter preizkušali svoje ročne
sposobnosti v naših delavnicah.
Z novim mesecem pa prihajajo
tudi novi projekti. Najprej vas 6.
septembra vse skupaj vljudno vabimo na sejem rabljenih učbenikov
v Sokolski dom, 11. oktobra pa nas
čaka že težko pričakovani dijaški
koncert. Ne pozabite tudi na to, da

Mladi so se zabavali na večeru stand-up komedije

več, kot nas je, lepše je.
In še nekaj ugodnosti: z vključitvijo
v naš klub vam ponujamo cenejše
mesečne vozovnice, brezplačno tiskanje in fotokopiranje ipd. Vse kar

je potrebno za vpis, je potrdilo o
šolanju za tekoče šolsko leto ter fotografija. Ostale informacije najdete
na naši spletni strani www.ksib.si. III
KŠIB
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naši mladi in najmlajši

Že je tu september in z njim konec
brezskrbnih počitnic, lenarjenja in
seveda tudi našega Kšibkanja. Projekt, ki je potekal dva vikenda, je bil
dobro obiskan in v Klubu študentov
Ilirska Bistrica (KŠIB) smo zelo zadovoljni, da naš trud ni bil zaman.
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IGOR ŠTEMBERGER

razvoj gospodarstva in odpiranje novih
delovnih mest.

je po izobrazbi univerzitetni diplomirani kemik. V politiki ni novinec, saj je
bil že poslanec Državnega zbora, od leta
2002 pa je občinski svetnik. Zaposlen je
kot vodja Območne izpostave Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti.

Širjenje izobraževalnih programov
in vzpostavitev samostojnega šolskega centra v Ilirski Bistrici je ena od
osnovnih prioritet mojega programa.

Stranka Zares je nova sveža moč na
slovenskem političnem prizorišču. Svoboda posameznika ji je osnovni moto,
vrednote kot so pravičnost, spoštovanje človekovih pravic in svoboščin
ter enakost pred zakonom, obenem pa
želja po večjem in hitrejšem napredku
pa so tisto, čemur Zares daje posebno
pozornost.
Ilirska Bistrica potrebuje sodobno avtocestno navezavo na slovenski avtocestni križ, saj je to osnovni pogoj za

KRISTJAN ZADEL
Spoštovana bralka, bralec!
Naj se predstavim!
Rojen sem leta 1940 v Ilirski Bistrici,
očetu čevljarju in materi gospodinji.
Očeta so fašisti leta 1940 zaprli in internirali v Italijo. Mati je živela sama
z menoj in bratom, ki je kot štirinajstletni fantič leta 1943 odšel k partizanom in postal kurir; bil je tudi ranjen.
Osnovno šolo sem obiskoval v Ilirski
Bistrici ter nadaljeval šolanje na Reki
za strojnega ključavničarja. Po zaključenem šolanju sem se za 2 leti zaposlil
v ladjedelnici 3.MAJ na Reki.

držav noz borsk e v olitve 2 00 8

Po končani vojaški obveznosti sem
se zaposlil v LKI Lesonit. V času zaposlitve sem obiskoval Srednjo tehnično
šolo v Ljubljani ter nadaljeval in zakl-
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Slovenija kot dežela zadovoljnih ljudi
je moja vizija Slovenije 2020. Dežela
znanja in razvoja, dežela socialne varnosti in čistega okolja, v svetu prepoznavna in cenjena, le takšna je lahko
Slovenija, v kateri bodo njeni državljani
zadovoljni. In takšna je lahko Slovenija
2020, če jo bodo vodili Zares pravi
ljudje!
jučil Višjo šolo za organizacijo dela v
Kranju. Kljub šolanju sem ostal aktiven in tako bil imenovan za člana Delavskega sveta, predsednika mladine,
sindikata, člana Skupščine občine,
predsednika Sindikata lesarstva Slovenije, sodnika porotnika Delovnega
sodišča v Postojni in drugo. Upokojil
sem se leta 1999.
Moja usmeritev je ustrezen odnos do
dela in pravice ljudi. Temu primerne
plače in izhajajoče pokojnine, ki omogočajo dostojno preživetje, zagotovljeno zdravstveno in socialno varstvo
ter zaposlitev mladih, razvoj njihovih
družin, ki so porok za našo skupno prihodnost.
Za pravice, ki nam gredo, se bom odločno zavzemal skupaj z vami.
Srečno!

Čas je za Ilirsko Bistrico, čas je
za nove priložnosti!

Ilirska Bistrica si zasluži sodobnejšo
infrastrukturo. Izgradnja avtocestnega »y-lona« bo odpravila kaotične
prometne razmere na tem področju,
omogočila nadaljnji razvoj dejavnosti,
povezanih s tranzitom, ter pospešila
pretok ljudi in blaga. Avtocesta ne
sme biti izgovor za zanemarjanje drugih prometnic, zato bom poskrbela
za posodobitev cest ne samo do večjih naselij temveč tudi do najbolj odročnih vasi.

Tri temeljne točke mojega programa:
Ilirska Bistrica mora dobiti pomembnejšo vlogo. Postati mora pomemben sestavni del Primorske. Z
ustvarjanjem pogojev za nova delovna
mesta bomo zaustavili beg mladih.
Ilirska Bistrica že ima oddelek srednje
šole. Prizadevala si bom, da postane
bistriška srednja šola samostojna.

Vzpodbuda mladim, skrb za starejše.
Zavzela se bom za olajšave mladim
pri pridobivanju prvega stanovanja in
kakovostnih delovnih mest. Gradnja
domov za upokojence ne rešuje problematike starejših generacij. Starejši
naj čim dlje ostanejo v svojih okoljih,
država naj poskrbi za oskrbo na domu
ter kvalitetno zdravstveno varstvo.

BREDA KRAŠNA
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Krepitev narodne zavesti in identitete
je v krajih ob meji posebnega pomena,
zato je sodoben kulturni center v Ilirski
Bistrici nujno potreben.

TV Galeja bo v sredo, 17. 9. 2008 ob 19. uri organizirala soočenje
kandidatov za državnozborske volitve v ilirskobistriškem volilnem
okraju. Soočenje bo potekalo v Domu na Vidmu v Ilirski Bistrici.
Vstop za gledalce bo prost.
Vabimo vas, da se nam pridružite v čim večjem številu
in povprašate kandidate, kar vas zanima.
Na TV Galeja bo soočenje predvajano dvakrat, in sicer 18. in 19. septembra ob 20. uri.
BISTRIŠKI ODMEVI SEPTEMBER 2008

državno zborske voli tve 2008

SOOČENJE KANDIDATOV NA TV GALEJA
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drž avno zborske v olitv e 2008
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NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
kandidat na državnozborskih volitvah

Robert Šircelj
Rojstno leto 1969
Univerzitetni diplomirani ekonomist
Zaposlen na Ministrstvu za finance,
pri kontroli projektov financiranih iz evropskih sredstev
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O GL ASI
BISTRIŠKI ODMEVI SEPTEMBER 2008
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STORITVE Z GRADBENO MEHANIZACIJO
AVTOPREVOZNIŠTVO
GRADBENE STORITVE

PODJETJE GODINA d.o.o.,
GRADBENIŠTVO IN DRUGE STORITVE,
Slope 20, 6240 Kozina

NUDI REDNO ZAPOSLITEV ZA
VEČJE ŠTEVILO DELAVCEV:

O GL ASI

- STROJNIKE TGM
- VOZNIKE TOVORNIH VOZIL
- GRADBENE DELOVODJE
- ZIDARJE, SKUPINOVODJE
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Vsi zainteresirani naj pokličejo na telefon
št.: 05/680 30 03 (ga. Tanja) ali pošljejo
pisne vloge na sedež podjetja.
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VILJEM IN MITJA FRANK, S.P.
HRUŠICA 94, 6244 PODGRAD
STORITVE VKLJUČUJEJO:
• UREJANJE DVORIŠČ • POLAGANJE TLAKOVCEV • POLAGANJE CEVI •
IZGRADNJA KOMUNALNIH VODOV • IZKOPI • PREVOZ RAZNIH MATERIALOV

MITJA 040 528 601
VILJEM 041 627 675

NAGRADNA KRIŽANKA

Vodoravno: 1. vrhnje žensko oblačilo iz jope in krila, 7. ime začetnika slovenske književnosti Trubarja, 13. temeljni zakon države,
14. organizem, ki za življenje potrebuje prosti kisik, 15. odebeljeni del debla nad panjem, 16. afriški najemni vojak v nekdanjih
kolonijah, 17. grafična dejavnost, 18. mesto v Švici ob reki Aare, 19. začetnici umorjene ameriške filmske igralke Tate, 20. pripadnik nekdanjega južnoameriškega ljudstva v Peruju in sosednjih državah, 21. bebec, 22. grška črka, 23. začetnici igralca Agreža, 24.
motorno kolo z majhnimi kolesi, 25. ime norveškega pisatelja Duuna, 26. gora nad Bovcem, 27. ime ameriškega pevca Lopeza, 28.
mesto na severu Norveške, 30. okrasni obroček za nošenje na prstu , 31. vojaška operacija, 32. glavno mesto Turčije.
Navpično: 1. lahkoživa ženska, prostitutka, 2. velika ost, konica, 3. trd prijem, 4. oklopno vozilo, 5. žensko ime, tudi vrsta vrbe,
6. začetnici fizika Adlešiča, 7. protestantski duhovnik, 8. teniški lopar, 9. azijska država z glavnim mestom Teheran, 10. madžarski
pisatelj Jokai, 11. veletok v Sibiriji, 12. žaltava snov, 16. slovenski rap glasbenik (dve besedi), 18. pozitivna lastnost, značilnost, 19.
planšar, 21. radioaktivni izotop torija, 22. izbrana družba, 24. ime indijskega glasbenika Shankarja, 25. mesto ob reki Ural v Rusiji,
26. lahen udarec s prsti, 27. rastlinska bodica, 29. začetnici dirigenta Kolarja, 30. kemični simbol za element proaktinij.

Na označenih poljih dobite geslo 4. nagradne križanke.
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Rešitev 4. nagradne križanke pošljite na naslov: Bistriški odmevi, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, s pripisom »nagradna križanka«, najkasneje do 20. septembra 2008.
Med prispelimi pravilnimi rešitvami bomo izžrebali 3 nagrajence, ki bodo prejeli:
1. Košarico medenih dobrot (med, medeno žganje, propolis in cvetni prah z medom), ki jo podarja Čebelarstvo Kirn
Čelje
2. Komplet domačih zeliščnih kisov Kmetije Sanabor s turistično karto občine Ilirska Bistrica
3. Domačo brkinsko slivovko
Geslo 3. nagradne križanke: MAŠUN
Na uredništvo je prispelo 43 pravilnih rešitev, med katerimi smo tokrat zaradi velikega odziva izžrebali kar 2 nagrajenca:
1. nagrajenka je BOŽIDARA KOCJAN, Vodnikova ulica 12, 6250 Ilirska Bistrica. Nagrajenka prejme nagradni bon - kosilo za
dve osebi na Mašunu.
2. nagrajenka je MARTINA CELIN, Kuteževo 36 A, 6250 Ilirska Bistrica. Nagrajenka prejme knjigo Godbeništvo na Bistriškem
(avtor Vitomir Dekleva).
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ra zvedrilo

Križanko pripravlja Dimitrij Grlj.
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Prireditve v septembru 2008
KAJ

KJE

KDAJ

KDO

INFO

Tečaj nordijske hoje

Črne njive

30. avgust ob 16.00

Tekaško društvo Bistrc

Blaž Tomšič:
041/423 766

Šola atletike za osnovnošolce

V septembru

Tekaško društvo Bistrc

Info in prijave:
Blaž Tomšič
041/423 766

Mednarodno srečanje motoristov Vrbica

5., 6. in 7. september ves
dan

Moto klub Feistritz

Konjenica v grad Snežnik

Start 5. 9. pred sedežem društva 5.september ob 17.00
KD Graščina, 6. 9. pred Godnovo 6.september ob 9.00
domačijo

Bistričani Bistričanom: večer s
Knjižnica
predstavitvijo znanih Bistričanov Makse Samsa
Gost: JOE VALENČIČ, rojak iz ZDA Ilirska Bistrica
Medeni dan

11. september ob 18.00

pred trgovino Lipa in papirnico
13. september
Kakež ter pred in v čebelarskem od 9.00 do 22.00
domu - Vencinovi hiši

KD Graščina

041 926 405

Knjižnica Makse Samsa Il.
Bistrica, Območna izpostava
JSKD in Društvo za krajevno
zgodovino

05/714 41 88

Čebelarsko društvo Ilirska
Bistrica

041/758-752

031/659 174

Romanje k Mariji Bistrici v Zagreb Odhod iz Knežaka, Il. Bistrice in
Prema

14. september

Društvo Bistrška liburnija

IZ POPOTNE BISAGE
Literarni večer z Alenko Veber
(popotniška in romarska doživetja) ter citrarko Damjano
Praprotnik

Knjižnica
Makse Samsa
Ilirska Bistrica

18. september ob 18.00

Knjižnica Makse Samsa Ilirska 05/714 41 88
Bistrica

KMETIJSKA TRŽNICA 2008

»Žabovica«
Ilirska Bistrica

20. in 21. september od
10.00 do 20.00

Razvojni center Ilirska Bistrica 05/710 13 84

Počitniška bralna značka za
odrasle

Knjižnica Makse Samsa
Ilirska Bistrica

Od 1. julija do 30. septembra

Knjižnica Makse Samsa Ilirska 05/714 41 88
Bistrica

Ogled Gradu Prem in muzejske
zbirke

Prem

Sobote, nedelje in prazniki TIC Ilirska Bistrica
od 12.00 do 19.00 ure

05/710 13 84

Ogled spominske sobe
Dragotina Ketteja

Prem

Sobote, nedelje in prazniki Oskrbnica Marija Dovgan
od 12.00 do 19.00 ure
TIC Ilirska Bistrica

05/71 47 374

Ogled Hodnikovega mlina
Ilirska Bistrica

Ilirska Bistrica

ogled po dogovoru

Vojka Lenarčič:
05/7145 280

Turistično društvo
Ilirska Bistrica

05/710 13 84

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

POMOČ PRIZADETIM V NEURJU S TOČO
napovednik

Območno združenje Rdečega križa Ilirska Bistrica
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poziva občane, da se vključijo v solidarnostno pomoč za odpravo
posledic neurja na Bistriškem.
Vaše prispevke lahko nakažete na transakcijski račun št. 10100 – 0029208538,
s sklicem 08 - 2008 in s pripisom »neurje«.

Naredimo vse, da bomo hitri in učikoviti!
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