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Letošnja, že osma Kmetijska tržnica, ki se
je odvijala 20. in 21. septembra na kompleksu Žabovca, je ponudila pestro dogajanje. Poleg ponudbe kmetijskih pridelkov
in izdelkov so se obiskovalci lahko poučili
o varni uporabi strojev v kmetijstvu in
gozdarstvu, si ogledali razstavo drobnice

in malih živali, pokušali stare jedi in še
mnogo drugega. Tradicionalno prireditev,
ki jo organizirata Občina Ilirska Bistrica in
bistriški Razvojni center v sodelovanju z
Društvom za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, pa je dopolnjeval tudi
bogat kulturni program.

uvodnik
Mesec september, ki je za nami,
so najbolj zaznamovale parlamentarne volitve oziroma dogajanje pred njimi, ko so nas
kandidati za poslance želeli na
tak ali drugačen način prepričati, da so prav oni najboljši. Nekaterim je uspelo bolj, drugim
manj, vsekakor pa so rezultati
tesni, in ko pišemo te vrstice, še
ni povsem znano, kdo vse bo v
državnem zboru zastopal naše
interese ali če sploh kdo.
Sicer pa je mesec september
zaznamoval še en, predvsem
za bistriško občino in njene občane zgodovinsko pomemben
dogodek. Podpisali smo pismo
o nameri za ustanovitev enote
Pokrajinskega muzeja Koper, s
čimer so tudi formalno postavljeni temelji prvega muzeja na
Bistriškem. Muzejsko zbirko si
je na prenovljenem premskem
gradu ogledalo že preko 1500
obiskovalcev, ki prihajajo iz vseh
koncev Slovenije in tujine, med
drugimi so si grad Prem ogledali
tudi tuji diplomati.
Zanimivo septembrsko dogajanje
se je zaključilo s tradicionalno
prireditvijo Kmetijska tržnica,
ki je z bogatim programom in
pestro kmetijsko ponudbo na
Žabovco pritegnila veliko ljudi.
Raznovrstni kmetijski pridelki in
izdelki, ki so jih kmetje ponujali
na stojnicah, pa so napovedali,
da k nam prihaja oz. je že prišla
jesen. Ne ustrašite se hladnega
vremena in preživite jo čim bolj
aktivno.
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Obvestilo KS Ilirska Bistrica
18. seja občinskega sveta
Razdelili sredstva oškodovancem po neurju
Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj

Katja Kirn,
odgovorna urednica
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REZULTATI VOLITEV V DRŽAVNI ZBOR
Relativni zmagovalci letošnjih parlamentarnih volitev so po še neuradnih podatkih državne volilne
komisije* Socialni demokrati, ki so s
30,5 odstotka glasov le za las prehiteli dosedanjo najmočnejšo stranko
SDS. Ta je prejela 29,3 odstotka glasov. Sledijo jim stranke Zares, DeSUS, SNS, SLS in LDS, medtem ko
se v parlament nista uvrstili stranki
Nsi in Lipa. Volilna udeležba je bila
62,3-odstotna.
Na Primorskem v 2. volilni enoti, kjer
je največjo podporo dobila stranka
SD (38,5 odstotka glasov), je mandat

v državnem zboru dobilo 11 poslancev, od tega pet članov SD, trije člani
SDS in po en član Zares, DeSUS in
SNS. Brez poslanca na Primorskem
sta tokrat ostali stranki SLS in LDS.
Po še neuradnih rezultatih Ilirska
Bistrica tokrat ni dobila svojega poslanca. Sicer so Bistričani največ glasov, 31,7 odstotka, namenili stranki
SDS oz. njenemu kandidatu Dimitriju
Ruplu, le poldrugi odstotek manj pa
so prejeli SD s kandidatom Rokom
Jenkom. Sledijo jim stranka Zares
(kandidat Igor Štemberger) z 8,6 odstotka glasov, SNS (Milena Urh) in

Kandidatna lista

Število mandatov

DeSUS (Kristjan Zadel) s 7,9 odstotka
ter SLS+SMS (Vladimir Čeligoj) s 6,8
odstotka glasov. Ostale liste so prejele manj kot dva odstotka glasov.
V volilnem okraju Ilirska Bistrica je
bila volilna udeležba 53,6-odstotna.
Od 13.183 volilnih upravičencev jih
je svoj glas oddalo 7.067, od tega je
bilo 197 glasovnic neveljavnih. III
*Objavljeni podatki so neuradni, saj
do zaključka redakcije še niso bili
znani glasovi iz tujine. III

Število glasov

Odstotek

SD – Socialni demokrati

29

316.783

30,50 %

SDS – Slovenska demokratska stranka

28

304.181

29,29 %

Zares – Nova politika

9

97.554

9,39 %

DeSUS – Demokratična stranka upokojencev

7

77.612

7,47 %

SNS – Slovenska nacionalna stranka

5

56.601

5,45 %

SLS – Slovenska ljudska stranka in SMS – Stranka mladih Slovenije

5

54.328

5,23 %

LDS – Liberalna demokracija Slovenije

5

53.975

5,20 %

Narodni skupnosti

2
Vir: DVK (neuradni podatki so z dne 23. 9. 2008)

Izidi glasovanja v volilnem okraju Ilirska Bistrica
Lista

Število glasov Odstotek glasov

1. DIMITRIJ RUPEL

SDS – Slovenska demokratska stranka

2.180

31,73 %

2. ROK JENKO

SD – Socialni demokrati

2.071

30,15 %

3. IGOR ŠTEMBERGER

Zares – Nova politika

589

8,57 %

4. MILENA URH

SNS – Slovenska nacionalna stranka

545

7,93 %

5. KRISTJAN ZADEL

DeSUS – Demokratična stranka upokojencev

544

7,92 %

6. VLADIMIR ČELIGOJ

SLS – Slovenska ljudska stranka in SMS – Stranka mladih Slovenije

465

6,77 %

7. BREDA KRAŠNA

LDS – Liberalna demokracija Slovenije

127

1,85 %

8. ROBERT ŠIRCELJ

NSi – Nova slovenija

111

1,62 %

9. PAVEL REBERC

KDS – Krščansko demokratska stranka

87

1,27 %

10. STANISLAV PROSEN

Lipa

54

0,79 %

11. BOJAN BABIĆ

Zelena koalicija: Zelena stranka in zeleni progres

35

0,51 %

12. VITAN MAJDIČ

Lista za čisto pitno vodo

19

0,28 %

13. MUJAGA BEGANOVIĆ

Zeleni Slovenije

15

0,22 %

14. SMILJANA PISK

SSN – Stranka slovenskega naroda

14

0,20 %

15. DANIJEL JOVANOVIĆ

LPR – Lista za pravičnost in razvoj

8

0,12 %

16. ARIJANA MARKUČIČ BRECELJ

Akacije

6

0,09 %

Vir: DVK (neuradni podatki so z dne 23. 9. 2008)
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KMETIJSKA TRŽNICA 2008
Letošnja, že osma Kmetijska tržnica, ki se je odvijala 20. in 21.
septembra na kompleksu nekdanje
kmetijske zadruge na Žabovci, je
ponudila pestro dogajanje. Poleg
ponudbe kmetijskih pridelkov in
izdelkov so se obiskovalci lahko poučili o varni uporabi strojev v kmetijstvu in gozdarstvu, si ogledali
razstavo drobnice in malih živali,
pokušali stare jedi in še mnogo drugega. Tradicionalno prireditev, ki jo
organizirata Občina Ilirska Bistrica
in bistriški razvojni center v sodelovanju z Društvom za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom,
pa je dopolnjeval tudi bogat kulturni program.
Obiskovalci tržnice so izbirali med pestro ponudbo kmetijskih pridelkov in
izdelkov

AKTUALNO

Poučna je bila demonstracija varnega dela z motorno žago
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Veliko zanimanja je vzbudila tudi razstava najnovejše kmetijske mehanizacije
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2008

Pester program v okviru letošnje
Kmetijske tržnice se je začel že v
petek, 19. septembra, z delavnico v
okviru projekta Organiziran nastop
na trgu in zagotavljanje ustrezne
infrastrukture za trženje kmetijskih
pridelkov in izdelkov, ki jo je v prostorih OŠ Antona Žnideršiča pripravilo Društvo za razvoj podeželja med
Snežnikom in Nanosom. Uradna
otvoritev tržnice z nagovorom župana Antona Šenkinca pa je sledila
v soboto dopoldne, ko se je začelo
tudi trgovanje s kmetijskimi pridelki
in drugimi domačimi izdelki, kot so
zelje, krompir, česen in druge poljščine, jabolka, kis, suho sadje, različni
siri, medeni proizvodi in drugo.
Na stojnicah, ki so jih poleg domačih
zasedali tudi kmetje in razstavljalci iz
sosednjih občin, so se med drugim
predstavila tudi zanimiva ročna dela,
kot so rože iz krep papirja, lutke iz
papirja in idrijske čipke. Bistričanom
pa sta se predstavili tudi turistični
kmetiji iz pobratene zamejske občine Devin - Nabrežina. Kot je poudaril župan, je namen kmetijske
tržnice predvsem promocija, ki bo
domačim in sosednjim kmetom pomagala pri razvoju in spoznavanju z
bodočimi kupci. Dejal je, da si želijo,
da bi prireditev kljub nekaterim težavam postala tradicionalna in bi s
svojo široko ponudbo privabila številne obiskovalce.
V soboto je veliko zanimanja pritegnila demonstracija izdelave lesnih
sekancev, ki po besedah demonstra-

torjev predstavljajo pomemben vir
ogrevanja v prihodnosti. Tej je sledila zanimiva in poučna demonstracija varnega dela z motorno žago in
varovalno opremo, ki jo je pripravila
Srednja gozdarska šola Postojna,
predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije pa so prikazali pravilno rabo
varovalne čelade.
Poskrbljeno je bilo tudi za najmlajše,
ki so se v otroški delavnici učili peke
kruha pod vodstvom članic Društva
podeželskih žena Ilirska Bistrica. Članice društva Tuščak z Bača pa so v
svoji kuhunji obiskovalcem delile
staro, vendar zelo okusno domačo
jed, sestavljeno iz kisle repe s fižolom in polento, ki se je običajno kuhala na veliki petek in božično vilijo
kot postna jed, zraven pa so ponudili
še štruklje. V kulturnem programu
so nastopili folklorna skupina Gradina, otroška folklorna skupina iz
društva Tuščak Bač in pevska skupina Hrušiški fanti.
V nedeljo se je nadaljevala prodaja
na stojnicah, na ogled pa je bila tudi
najnovejša kmetijska mehanizacija.
Veliko pozornosti je pritegnila razstava malih domačih živali Gorana
Kinkele iz Podbež, na ogled pa je bila
tudi drobnica iz društva rejcev. Tako
v soboto kot nedeljo si je bilo mogoče ogledati tudi bogato vrtnarsko
ponudbo rastlin. Za vse lačne pa je v
nedeljo poskrbelo Društvo Topolc, ki
je v svoji prenovljeni poljski kuhinji
pripravilo okusno polento in golaž.
Društvo brkinskih sadjarjev je v sodelovanju s kmetijsko svetovalno
službo podelilo priznanja najboljšim
sadnim žganjem, društvo podeželskih žena pa je pripravilo tekmovanje za najboljši štrudelj.

Otroci in odrasli so se navduševali nad zanimivimi malimi živalmi gojitelja
Gorana Kinkele iz Podbež

Tržnico so v nedeljo obiskali tudi predstavniki zamejske občine Devin-Nabrežina.
Z desne: Tatjana Urbančič, župana Anton Šenkinc in Giorgio Ret ter Tjaša Svara

V nedeljskem kulturnem programu
so nastopili: MePZ društva upokojencev Alojz Šuligoj, mešani lovski
zbor Matko Laginja iz Klane, Društvo
kmečkih žena, KD Alojz Mihelčič iz
Harij z Brštulin bando in gledališko
igro Dve dekli. Prireditev pa se je zaključila ob veselih ritmih ansambla
Nostalgija. III

Otroci so se pod vodstvo kmečkih žena učili peke kruha
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2008

AKTUALNO

Kmetijsko tržnico so v nedeljo
obiskali tudi predstavniki devinsko-nabrežinske občine z županom
Giorgiom Retom, ki so si v spremstvu bistriškega župana ogledali stojnice in pokusili domače proizvode.
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PODPIS PIsMA O NAMERI ZA USTANOVITEV
BISTRIŠKE ENOTE POKRAJINSKEGA MUZEJA KOPER
Na premskem gradu sta v sredo, 17.
septembra, bistriški župan Anton
Šenkinc in podžupan mestne občine
Koper Jani Bačič podpisala pismo o
nameri za ustanovitev enote koprskega muzeja v ilirskobistriški občini. Na svečanosti, ki so jo s svojim
nastopom popestrili učenci bistriške
glasbene šole, je bila prisotna tudi
direktorica Pokrajinskega muzeja
Koper Tina Novak Pucer in številni
drugi gosti, med njimi tudi zunanji
minister Dimitrij Rupel.
»To je eden prelomnih trenutkov
za občino Ilirska Bistrica. S tem je
storjen pomemben korak k oblikovanju prvega muzeja na Bistriškem,«
je pred podpisom pisma o nameri
za ustanovitev enote muzeja dejal
bistriški župan Anton Šenkinc. Prva
prelomnica je bila postavljena s projektom Prekrižane meje, ki se je zaključil spomladi in v okviru katerega
je bistriška občina uredila notranjost
premskega gradu z muzejsko zbirko.
Zbirka, ki prikazuje prazgodovinska
gradišča na Bistriškem ter razvoj
premskega gradu in drugih gradov
v porečju reke Reke, predstavlja temelje za vzpostavitev dislocirane
muzejske enote in osnovo za sistematično muzejsko delo, torej zbiranje, hranjenje, raziskovanje in
varovanje gradiva.

muzej pristojen za opravljanje javne
službe varovanja premične kulturne
dediščine tudi na območju občine
Ilirska Bistrica. »S podpisom pisma
o nameri tudi formalno podpiramo
odprtje dislocirane enote in uresničujemo sodelovanje na področju
kulturne dediščine,« je dejal Bačič in
dodal, da bo MO Koper v najkrajšem
času tudi pravnoformalno uredila
ustanovitev enote muzeja in spremembo vnesla v odlok o ustanovitvi
Pokrajinskega muzeja.

Kot je povedal koprski podžupan Jani
Bačič, je MO Koper že ob pripravi
odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Pokrajinski muzej Koper, upoštevaje
veljavno zakonodajo, zapisala, da je

Direktorica Pokrajinskega muzeja Koper Tina Novak Pucer je izrazila zadovoljstvo ob ustanovitvi enote muzeja
na Bistriškem, saj je bilo to območje
z bogato kulturno dediščino, ki sodi

pod okrilje koprskega muzeja, dolgo
časa zanemarjeno, predvsem zaradi
pomanjkanja kadra. Bistriška občina
je prisluhnila tem potrebam in zagotovila finančna sredstva za delovanje
enote na Premu in zaposlila kustosa,
zgodovinarja Ivana Simčiča, ki je zadolžen za pripravo muzejske zbirke v
sodelovanju s strokovnjaki koprskega
muzeja. Kot je povedala Pucerjeva, v
naslednjem letu načrtujejo odkup
in restavriranje predmetov, ki so bili
s Prema odpeljani in se hranijo v
Notranjskem muzeju Postojna. Bogata kulturna dediščina bistriškega
območja bo, kot je dejala, na gradu
predstavljena čim širše: od arheologije in etnologije pa do kulturne in
umetnostne zgodovine. Vendar pa je
to proces, ki bo trajal več let.
Temeljita obnova premskega gradu,
ki predstavlja pomemben kulturni
spomenik na Bistriškem, in ustanovitev dislocirane enote muzejske
zbirke sta pomembno prispevali k turistični in kulturni ponudbi tega območja. Obnovljen premski grad si je
od meseca maja, ko je ta odprl svoja
vrata, do konca septembra ogledalo
že okrog 1.500 obiskovalcev, ki prihajajo iz vseh koncev Slovenije, tudi
tujine (ZDA, Avstralija, skandinavske
države ...). Od tujcev je grad obisklo
največ italijanskih gostov in zamejcev. III

AKTUALN O
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Bistriški župan Anton Šenkinc in podžupan MO Koper ob podpisu pisma o
nameri. V ozadju direktorica Pokrajinskega muzeja Koper Tina Novak Pucer
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Tuji diplomati obiskali grad Prem
V okviru tradicionalnega jesenskega
izleta za tuje diplomate, ki ga vsako
leto prireja ministrstvo za zunanje
zadeve, so ti 16. septembra obiskali
tudi ilirskobistriško občino. Potem
ko so si ogledali nekatere znamenitosti Notranjske (grad Snežnik in
Postojnsko jamo), si je okrog 50 veleposlanikov s soprogami v spremstvu zunanjega ministra Dimitrija
Rupla ogledalo še grad Prem.

AKTUALNO

Na premskem gradu jih je sprejel
ilirskobistriški župan Anton Šenkinc,
ki jih je seznanil z nekaterimi značilnostmi bistriške občine, nato pa jim
je zgodovinar Ivan Simčič predstavil
še nekaj zgodovinskih podatkov in
zanimivosti o samem gradu in jih
popeljal na ogled muzejske zbirke.
Diplomati so obisk na Bistriškem zaključili z večerjo na turistični kmetiji
na Ratečevem Brdu. III

OBVESTILO KS ILIRSKA BISTRICA O VRAČILU VLAGANJ
V IZGRADNJO TELEKOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA

Za vlaganje v letih 1981–1982
pa zaradi manjše vrednosti posameznega vložka, kot je določena s
predpisi, poravnava ni poračunana
in priznana.
Postopek realizacije vračil sredstev je
v zaključni fazi in je najprej potrebno
dokončno uskladiti seznam dejanskih vlagateljev – upravičencev do
vračila.
Zato obveščamo vse vlagatelje v
izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja, ki je bilo izvedeno
v organizaciji Krajevne skupnosti
Ilirska Bistrica v letih 1988 in 1991–
92, da bo razgrnitev seznama

upravičencev, ki smo ga obdelali in
pripravili na osnovi znanih dokumentov v sodelovanju z Občino Ilirska Bistrica, potekala:
• v sejni sobi Krajevne skupnosti
Bazoviška cesta 12 (provizorij), Ilirska Bistrica, v času od 6. 10. 2008
do 18. 10. 2008;
• ogled seznama je možen vsak delovni dan od 9. do 15. ure, v soboto
(11. in 18. 10. 2008) od 8. do 12.
ure.
Upravičenci do sorazmernega vračila vloženih sredstev (direktni vlagatelji ali dediči) morajo pri pregledu
seznama ugotoviti:
• ali so vključeni v spisek kot direktni vlagatelji;
• ali so vključeni v spisek kot dediči
po vlagatelju;
• ali so navedeni pravilni podatki;
• ali so že izpolnili vlogo za vračilo
sredstev oziroma ali je še niso izpolnili.

Vse morebitne pripombe morajo posamezniki podati pisno s prilogami
ustreznih dokumentov, ki so smiselno potrebni za obravnavo in sprejem pripomb. Predvsem to velja za
morebitne vlagatelje, ki niso vpisani
v seznam in vlagatelje ali dediče, ki
so spremenili svoje osebne podatke
oziroma naslov bivališča.
Upravičenci, ki še niso izpolnili vloge
za vračilo v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja oziroma
so podali neažurne podatke, bodo
lahko to opravili na sedežu Krajevne
skupnosti Ilirska Bistrica, ob predložitvi ustreznih osebnih dokumentov
(osebna izkaznica, davčna številka,
številka transakcijskega računa, potrdilo oz. dokazilo o vlaganju).
Na osnovi vseh morebitnih pripomb
bo, po njihovi obravnavi in obdelavi,
sestavljen dokončen seznam vseh
upravičencev do vračila sredstev
ter izpeljan postopek za čimprejšnje
vračilo. III Krajevna skupnost Ilirska
Bistrica
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2008

OBČI NSKI odmev i

Kot je bilo pred časom že javno objavljeno, je državno pravobranilstvo
RS na osnovi sprejetega zakona in
podzakonskih predpisov pripravilo
PORAVNAVO o vračilu vlaganj v
izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja v Krajevni skupnosti
Ilirska Bistrica v letih 1988 in 1991–
1992.
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KOMISIJA ZA DELITEV POMOČI OŠKODOVANCEM
V NEURJU ŽE RAZDELILA SREDSTVA
Občinska komisija za delitev pomoči oškodovancem po avgustovskem neurju s točo, ustanovljena je
bila 26. avgusta s sklepom župana,
je med prizadete občane razdelila
skupno 650.000 €. V ta znesek pa ni
všteta dodatna materialna pomoč,
ki so jo prizadetim razdelile humanitarne organizacije in podjetja.

O BČINSKI o dmevi

V komisijo je župan Anton Šenkinc
imenoval Mirando Vrh, direktorico
Centra za socialno delo Il. Bistrica,
Jožico Vidmar iz OZ Rdečega križa Il.
Bistrica, Božidaro Česnik iz dekanijske Karitas, Luko Špilarja in Zdenko
Tomažič iz občinske uprave ter predstavnika najbolj prizadetih krajevnih
skupnosti – Alojza Bibniča, predsednika KS Pregarje, in Saša Batista iz KS
Il. Bistrica. Kot je na novinarski konferenci povedal župan, je komisija
izdelala natančna merila za razdeljevanje pomoči in to med sabo usklajevala, da ni prihajalo do nepravilnosti
oz. da je bila pomoč razdeljena enakopravno za vse.
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Skupaj je škodo v bistriški občini prijavilo 470 ljudi, pomoč pa so najprej
dodelili štirim najbolj prizadetim brkinskim vasem: Pregarjam, Hujam,
Gabrku in Čeljam, kjer je bilo skupaj
poškodovanih nekaj čez 200 stanovanjskih objektov, nato pa še prebivalcem Il. Bistrice in drugih prizadetih
naselij. Po merilu kvadratnega metra
poškodovane strehe so razdelili nekaj čez 170.000 € državnih in občinskih sredstev ter 109.500 €, ki jih je
prispeval Rdeči križ. Najnižji znesek,
ki so ga dodelili, je 78 €, najvišji pa
4.450 €. Pri tem so tisti, ki nimajo
stalnega bivališča v bistriški občini, in
oškodovanci, ki ne prebivajo v omenjenih štirih brkinskih vaseh, prejeli le
50 % ocenjene škode. Kot je povedal župan, pa je precej ljudi dobilo
tudi pomoč od svojih podjetij, kot
so Plama pur in Termoplasti ter Park
Škocjanske jame.
Po besedah Jožice Vidmar je OZ
RK Il. Bistrica od RK Slovenije dobila
212.000 €, poleg tega pa so od organizacij, podjetij in posameznikov
zbrali še dodatnih 4.000 €. Preostala
sredstva (okrog 106.000 €) bodo razBISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2008

Člani komisije za delitev pomoči (z desne): Miranda Vrh, Božidara Česnik, Jožica
Vidmar, Alojz Bubnič in Luka Špilar

delili po kriterijih RKS, glede na poškodovane strehe in socialno stanje
posameznikov in družin. V sodelovanju s CSD, Karitasom in krajevnimi
skupnostmi so že pripravili razdelilnike za delitev pomoči, po katerih je
najnižji znesek, ki so ga razdelili v štiri
brkinske vasi, 300 €, najvišji pa 1.500
€. Preostanek sredstev pa bodo razdelili v Il. Bistrico in ostala naselja.

bo eni družini podarila novo kuhinjsko pohištvo.

Vodja Dekanijske Karitas Il. Bistrica
Božidara Česnik je dejala, da so se pri
njih držali reka, kdor hitro da, dvakrat
da. Sredstva, ki jim jih je dodelila Slovenska Karitas v višini 35.000 €, so
vsem prizadetim v vaseh Pregarje
in Huje razdelili že takoj po neurju.
Za delitev sredstev so se odločili na
podlagi obiska pri najbolj prizadetih v
Brkinih. Konec avgusta so od Slovenske Karitas pridobili še 30.000 €, ki so
jih razdelili v štiri najbolj prizadete brkinske vasi, eno pomoč pa v Brezovo
Brdo, ki spada v župnijo Pregarje.

Direktorica CSD Il. Bistrica Miranda
Vrh je pojasnila, da CSD nima namenskih sredstev za pomoč ob elementarnih nesrečah, vendar pa ima
v skladu z zakonom o socialnem varstvu možnost za dodelitev izrednih
socialnih denarnih pomoči. »Tudi
mi smo delovali na terenu, kjer smo
obiskali socialno najbolj ogrožene na
prizadetih območjih in jim pomagali
pri izpolnjevanju vlog,« je povedala
Vrhova. CSD je večino odločb za denarne pomoči, ki bodo izplačane v
treh zaporednih mesecih, že izdal,
zneski pa so zelo različni, odvisni od
števila družinskih članov in cenzusa.
Kot je povedala Vrhova, je komisija
izdelala natančna merila za pravično
delitev sredstev: »Naš namen je poskrbeti za vsakega posameznika, tako
da nihče ne ostane brez strehe nad
glavo.«

V dekanijski Karitas so skupno pomagali 110 družinam. Najvišji znesek, ki
so ga podarili, znaša 2.000 €, najnižji
pa 200 €. Kot je povedala Česnikova,
imajo obljubljenih še 45.000 €, ki jih
bodo razdelili najbolj prizadetim v
Brkinih in posameznikom, ki si sami
težko pomagajo pri popravilu streh.
Poleg tega pa so že takoj po neurju
zbrali in razdelili nekaj materialne pomoči, kot so jogiji, posteljnina, oblačila in drugo. Razdelili so tudi pakete
hrane in dve paleti mleka, za najhuje
prizadete so zbrali nekaj rabljenega
pohištva, podjetje Nova oprema pa

Predsednik KS Pregarje Alojz Bubnič
se je v imenu krajanov zahvalil vsem,
ki so kakorkoli pomagali prizadetim v
neurju in izrazil željo, da bi še naprej
dobro sodelovali. Župan je povedal,
da se zaključuje sanacija strehe na
OŠ Pregarje, medtem ko bodo strehe
vrtca in OŠ Antona Žnideršiča v Il.
Bistrici popravili v jeseni. Podžupan
Vladimir Čeligoj je dodal podatek,
da je v Brkinih popravljenih že od 80
do 90 % poškodovanih streh, in se v
imenu bistriške občine zahvalil vsem
humanitarnim organizacijam in CSD
za pomoč III

18. SEJA OBČINSKEGA SVETA

Pri vprašanjih in pobudah je kar nekaj svetnikov opozorilo na kaotične
prometne razmere v Ilirski Bistrici
in predlagalo, da bi se na določenih
križiščih, ki so najbolj obremenjena s
prometom, uredilo krožni promet ali
postavilo semaforje. Župan je pojasnil, katere aktivnosti v zvezi z omenjeno problematiko trenutno potekajo
in kakšne so možne rešitve.
Sledila je obravnava premoženjsko
pravnih zadev. Sprejet je bil sklep,
da se za potrebe ureditve lekarne
v Knežaku odkupi stanovanje znotraj večstanovanjske stavbe, kjer so
tudi prostori zdravstvenega doma v
Knežaku. Svetniki so soglašali tudi s
predlogom, da se javni razpis za oddajo v najem neprofitnih stanovanj
objavi v glasilu Bistriški odmevi.

OBVESTILO KS JASEN
Svet krajevne skupnosti Jasen
sporoča, da so se pričela gradbena dela za izgradnjo vaškega
doma. Ker gre za finančno zelo
zahteven projekt, obveščamo
se, ki želijo prispevati finančna
sredstva, da to lahko storijo
z nakazilom na transakcijski
račun krajevne skupnosti št.
01238-6450869437 s pripisom
»za izgradnjo doma«.
Vsem, ki se boste vabilu odzvali,
se Krajevna skupnost Jasen vnaprej zahvaljuje. III

V nadaljevanju so občinski svetniki
obravnavali poročilo o izvrševanju
proračuna občine v prvem polletju
letošnjega leta, ki je podlaga za pripravo 2. rebalansa proračuna za leto
2008, ki naj bi ga občinski svetniki
dobili v obravnavo na oktobrski seji.
Sledila je obravnava osnutka Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih
programov v Občini Ilirska Bistrica,
ki bo natančneje določil merila in
postopek za sofinanciranje humanitarnih programov v občini.

Problematika poslovanja
podjetja Snežnik, d.o.o.
Kot zadnja, vendar najbolj pereča
tema na dnevnem redu pa je bila
obravnava problematike poslovanja
Proizvodno gradbenega podjetja Snežnik, d.o.o., in predstavitev
predlogov za izboljšanje poslovanja
družbe, ki jih je pripravilo podjetje
Fiduciaria. Ker se direktor podjetja
Snežnik Štefan Lacmanovič seje ni
udeležil, so problematiko poslovanja podjetja, ki je v lasti Komunalnega podjetja Il. Bistrica, predstavili
župan Anton Šenkinc, Karlo Rolih s
Fiduciarie in direktor Komunalnega
podjetja Igor Maljevac.
Podjetje, ki ima v upravljanju edini
kamnolom v občini, se sooča z visokimi stroški proizvodnje in s pomanjkanjem sredstev za izvedbo nujnih
naložb v posodobitev opreme. V
lanskem letu je poslovalo z izgubo
v višini 27.000 evrov. Kot je pojasnil Rolih, podjetje zaradi preteklih

izgub praktično nima več lastniškega
kapitala, zato je dokapitalizacija s
strani obstoječega ali pa novih lastnikov nujna. Ker pa tako občina kot
Komunalno podjetje ne moreta zagotoviti teh sredstev (približno milijon evrov), je edina rešitev prodaja
podjetja strateškemu partnerju, ki
bo lahko zagotovil normalno poslovanje družbe. Ob tem so se vsi strinjali, da je treba kamnolom, katerega
proizvode potrebujejo tako občani
kot tudi domača podjetja, obdržati v
Ilirski Bistrici.
Po temeljiti razpravi je bil sprejet
sklep, s katerim je občinski svet dal
soglasje Komunalnemu podjetju Il.
B. za izpeljavo postopkov za prodajo podjetja Snežnik strateškemu
partnerju, ki bo zagotavljal nadaljnji
razvoj družbe in povečal raven njenih
aktivnosti, pod naslednjimi pogoji:
novi lastnik mora v roku petih let
preseliti separacijo na obrobju mesta
na lokacijo kamnoloma Gabrovec,
obenem pa se mora zavezati, da
bo najmanj za obdobje petih let po
nakupu obdržal sedanje zaposlene
v podjetju. Sredstva za izvedbo postopka prodaje bo zagotovila občina
iz proračuna pod pogojem, da Komunalno podjetje te stroške občini
vrne po izvedeni prodaji. Občinski
svet je sprejel tudi stališče, da občina po preselitvi separacije na novo
lokacijo izvede postopno sanacijo
opuščenega kamnoloma. Stroške sanacije pa bi pokrili z delom sredstev
iz prodaje podjetja Snežnik. III

OBJAVLJEN RAZPIS ŠTIPENDIJ
RŠS JUŽNA PRIMORSKA
Vse zainteresirane obveščamo, da
da je RRC Koper v torek, 23. 9., objavil Javni razpis štipendij Regijske
štipendijske sheme (RŠS) Južna
Primorska za šolsko/študijsko leto
2008/2009. Razpisanih je 124 štipendij. Vloge morajo biti oddane do
10. oktobra na posebnem obrazcu.
Razpis in obrazec sta dostopna na
www.rrc-kp.si/rss.

Dodatne informacije:
• RRC Koper, Župančičeva 18, 6000
Koper, kontaktna oseba: mag. Tina
Jančar Matekovič, tel.: (05) 66 37
586, faks: (05) 66 37 581, elektronska pošta: tina.matekovic@rrc-kp.
si, spletna stran: www.rrc-kp.si in
• ORA Krasa in Brkinov, Partizanska
82, 6210 Sežana, kontaktna oseba:
Anja Sterle, tel.: (05) 73 44 362, elektronska pošta: info@ora.si, spletna
stran: www.ora.si. III
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2008

O BČINSKI o dmevi

18. seja bistriškega občinskega sveta,
ki je potekala v četrtek, 25. septembra, se je začela s potrditvijo zapisnikov in pregledom realizacije sklepov
minulih sej. Župan Anton Šenkinc je
pojasnil, kako poteka razdeljevanje
pomoči prizadetim v avgustovskem
neurju s točo in kje so se že začela
dela za zamenjavo strešnih kritin na
poškodovanih občinskih objektih,
predvsem dveh šolah in vrtcu. Kot
je povedal, se sanacija strehe na OŠ
Pregarje, kjer bodo zamenjali celotno salonitno kritino, že končuje. V
oktobru naj bi začeli z zamenjavo salonitne kritine na stavbi vrtca v Ilirski
Bistrici, sledila pa bo še zamenjava
kritine na telovadnici in poškodovanem delu šole Antona Žnideršiča.
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Občina Ilirska Bistrica na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur. list RS; št. 69/2003, 57/2008), Pravilnika o
dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/2004, 34/2004 in 62/2006), sklepa Občinskega
sveta Občine Ilirska Bistrica z 18. seje z dne 25.9.2008 objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem
1. Javni razpis velja za oddajo v najem neprofitnih stanovanj:
A.
-št. 1 v I. nadstropju na naslovu Podgrad 12 v izmeri 102,45 m2 trisobno, najemnina 191 €,
-št. 2 v pritličju na naslovu Adamičeva 20, Ilirska Bistrica v izmeri 51,90 m2 dvosobno, najemnina 111,93 €,
-št. 9 v III. nadstropju na naslovu Maistrova 10, Ilirska Bistrica v izmeri 55,20 m2 dvosobno, najemnina 135,50 €,
-št. 4 v I. nadstropju na naslovu Ulica 7.maja 8, Ilirska Bistrica v izmeri 69,62 m2 trisobno, najemnina 199,28 €,
-št. 2 v pritličju na naslovu Rozmanova 24 h, Ilirska Bistrica v izmeri 53,15 m2 dvosobno, najemnina 142,97 €,
-št. 3 v I. nadstropju na naslovu Rozmanova 24 i, Ilirska Bistrica v izmeri 62,40 m2 dvosobno, najemnina 176,15 €,
-št. 5 v I. nadstropju na naslovu Maistrova 10, Ilirska Bistrica v izmeri 69, 50 m2 trisobno, najemnina 164,80 €,
B.
-št. 15 v II. nadstropju, Gregorčičeva 27/a, Ilirska Bistrica, v izmeri 68,45 m2 trisobno, najemnina 200,86 €,
-št. 4 v pritličju, Gregorčičeva 27/a, Ilirska Bistrica, v izmeri 38,33 m2 enosobno, najemnina 119,23 €
-št. 1 v pritličju, Gregorčičeva 27/a, Ilirska Bistrica, v izmeri 39,66 m2 enosobno, najemnina 123,36 €
Vsa navedena stanovanja so last Občine Ilirska Bistrica. Stanovanji v pritličju večstanovanjske stavbe Gregorčičeva
27a, Ilirska Bistrica, sta prilagojeni in namenjeni uporabi invalidnih in gibalno oviranih oseb. Če med uspelimi prosilci in
njihovimi družinskimi člani teh oseb ne bo, bosta stanovanji oddani ostalim uspelim prosilcem z možnostjo zamenjave
teh stanovanj z drugimi , če se bo naknadno pojavila potreba invalidnih in gibalno oviranih oseb po teh stanovanjih.
Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi glede na višino dohodka prosilcev in sicer:
-lista A za stanovanja navedena pod to točko, ki so predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne
razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj (Uradni list RS, št. 14/2004, 34/2004 in 62/2006
v nadaljevanju Pravilnik), niso zavezanci za plačilo varščine in njihovi dohodki ne presegajo meje iz navedenega člena,
- lista B za stanovanja navedena pod to točko ki so namenjena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na socialne
razmere po 9. členu Pravilnika zavezanci za plačilo varščine in njihovi dohodki presegajo iz navedenega člena.
Najemnina bo mesečno določena v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. list RS, št. 131/03, 142/2004) in sklepom
Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki se sprejema letno na podlagi cit. odloka oz. na podlagi predpisa, ki bo veljal
v času oddaje stanovanj v najem.

O BČINSKI o dmevi

Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavljajo pravico do znižane neprofitne najemnine v skladu z uredbo citirano v prejšnjem odstavku oziroma predpisom veljavnim v času najema stanovanja.
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V skladu z 90. členom Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 69/2003, 57/2008) bo najemodajalec vsakih pet let od
najemnika zahteval dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja. V primeru, da najemnik
ne bo več upravičen do neprofitnega stanovanja, se bo najemna pogodba spremenila v najemno pogodbo za tržno
stanovanje po merilih in postopku, ki ga določa pravilnik.
Za dodelitev stanovanj v najem se upoštevajo površinski normativi iz 14. člena Pravilnika.
2. Razpisni pogoji
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, so:
1. da so državljani Republike Slovenije,
2. stalno prebivališče na območju Občine Ilirska Bistrica vsaj 2 leti,
3. da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj s prosilcem uporabljajo stanovanje (v nadaljevanju gospodinjstvo), ni
najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, razen če je stanovanje ali stanovanjska stavba po zakonu oddana v najem za
nedoločen čas, z neprofitno najemnino,
4. da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva, ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja,
5. da se mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva v obdobju od 01.06.2007 do 31.05.2008 gibljejo v mejah doBISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2008

ločenih v 5. členu Pravilnika in ne presegajo v cit. členih določenih odstotkov oz. zneskov izračunanih od povprečne
mesečne neto plače na zaposleno osebo v državi za obdobje od 01.06.2007 do 30.05.2008, ki je znašala 860,47 €.
Glede na višino teh dohodkov se bodo prosilci razvrščali na listo A in listo B:
LISTA A
Velikost gospodinjstva
%
meja dohodka
1-člansko
90
do 774,42 €
2-člansko
135
do 1.161,64 €
3-člansko
165
do 1.419,78 €
4-člansko
195
do 1.677,92 €
5-člansko
225
do 1.936,06 €
6-člansko
255
do 2.194,20 €
LISTA B
Velikost gospodinjstva
1-člansko
2-člansko
3-člansko
4-člansko
5-člansko
6-člansko

%
od 90 do 200
od 135 do 250
od 165 do 315
od 195 do 370
od 225 do 425
od 255 do 470

meja dohodka
nad 774,42 € do 1.720,94 €
nad 1.161,64 € do 2.151,18 €
nad 1.419,78 € do 2.710,48 €
nad 1.677,92 € do 3.183,74 €
nad 1.936,06 € do 3.657,00 €
nad 2.194,20 € do 4.044,21 €

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se lestvica nadaljuje s prištevkom 20 odstotnih točk za spodnjo mejo in
25 odstotnih točk za zgornjo mejo.
Žrtve nasilja v družini z začasnim bivanjem v materinskih domovih in zatočiščih-varnih hišah, zavetiščih, centrih za
pomoč žrtvam kaznivih dejanj, lahko sodelujejo na razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj tudi v kraju začasnega
bivališča.
Invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, lahko ne glede na kraj
stalnega prebivališča, zaprosijo za pridobitev neprofitnega stanovanja tudi v drugi občini, kjer so večje možnosti za
zaposlitev ali kjer jim je zagotovljena pomoč druge osebe in zdravstvene storitve.
Do dodelitve neprofitnega stanovanja so upravičeni tudi najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju – prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja po Pravilniku.
Na razpisu za dodelitev neprofitnega stanovanja ne morejo sodelovati tisti, ki jim je bilo v času do uveljavitve stanovanjskega zakona v letu 1991 že dodeljeno družbeno stanovanje in so po sklepu sodišča stanovanjsko pravico izgubili,
kakor tudi tisti, ki jim je bila najemna pogodba, sklenjena po letu 1991, po sklepu sodišča odpovedana iz krivdnih
razlogov.

Pri dodelitvi stanovanja se kot prednostne kategorije upoštevajo mlade družine in mladi, družine z večjim številom
otrok, invalidi in družine z invalidnim družinskim članom, žrtve nasilja v družini, prosilci z daljšo delovno dobo, ki so
brez stanovanja ali so podnajemniki, prosilci z višjo izobrazbo, osebe s statusom žrtve vojnega nasilja ter prosilci, ki
plačujejo tržno najemnino.
Prednostne kategorije iz prejšnjega odstavka se točkujejo z naslednjo višino točk:
Prednostne kategorije
lista A
1. mlade družine, mladi
60
2. družine z večjim številom otrok 3 ali več
60
3. invalidi in družine z invalidnim družinskim članom
60
4. žrtve nasilja v družini
80
5. družina z manjšim številom zaposlenih
60
6. prosilci z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali so podnajemniki (ženske 12 let, moški 13)
80

lista B
100
60
60
50
/
80
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Na razpisu tudi ne morejo sodelovati:
• prosilci, ki so že bili uvrščeni na prednostno listo in so zavrnili ponujeno primerno stanovanje brez utemeljenega
razloga oziroma so bili iz prednostne liste črtani po lastni krivdi,
• prosilci, ki so najemniki ali podnajemniki občinskih stanovanj ali so to bili, pa so v času najema večkrat kršili
najemno pogodbo v smislu določb Stanovanjskega zakona, zaradi česar lahko lastnik najemno pogodbo odpove,
• prosilci, ki v primeru brezposelnosti nimajo urejenega statusa oz. nimajo nikakršnega vira dohodkov (prijava v evidenci brezposelnih oseb, prejemanje socialnovarstvenih dajatev…).
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7. prosilci z višjo izobrazbo (visoka ali univerzitetna, mag. ali dr.)
8. prosilci, ki plačujejo tržno najemnino
9. osebe s statusom žrtve vojnega nasilja

/
50
50

60, 80
40
/

Če eden ali več prosilcev doseže enako število točk glede na oceno stanovanjskih in socialnih razmer, ima prednost
pri dodelitvi neprofitnega stanovanja prosilec z višjimi dohodki.
Upravičenci, ki bodo glede na višino dohodka razvrščeni na listo B, so pred oddajo stanovanja v najem dolžni plačati
varščino v višini 1 mesečne najemnine za stanovanje, ki se dodeljuje v najem.
Podrobnejši pogoji v zvezi s plačilom se določijo v odločbi in najemni pogodbi. Varščina se upravičencem vrne ali
poračuna ob prenehanju najemnega razmerja, če ob izselitvi iz stanovanja le tega ne vzpostavijo v stanje, kot je bilo ob
vselitvi oziroma ne plačajo najemnine in obratovalnih stroškov.
3. Razpisni postopek
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, dvignejo obrazec vloge, s katerim
se prijavijo na razpis na Občini Ilirska Bistrica, v sprejemni pisarni, ali pisarni št. 11, II. nadstropje Bazoviška 14, Ilirska
Bistrica od dneva objave razpisa dalje.
Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso po tarifni št. 1 v višini 3,55 € točk in tarifni št. 3.1.za izdajo
odločbe v višini 14,18 € v skladu z Zakonom o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 8/00 s spremembami), kar skupaj znaša
17,73 €. Upravna taksa v znesku se plača neposredno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica ali na TRR 012384380309183 sklic 11 75370-7111002-2008.
Taksni zavezanci v slabih premoženjskih razmerah lahko zahtevajo oprostitev plačila takse, če izpolnjujejo zahtevane
kriterije po 25. členu Zakona o upravnih taksah, s tem, da status dokažejo s pravnomočno odločbo Centra za socialno
delo ali drugimi dokazili.

O BČINSKI o dmevi

Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo bo pozvan, da vlogo v določenem roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge
prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.
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Izpolnjeni vlogi morajo prosilci priložiti:
1. potrdilo o dohodkih in drugih prejemkih za prosilca in ožje družinske člane, za katere se rešuje stanovanjsko vprašanje za obdobje od 01.06.2007 do 31.05.2008,
2. informativni izračun ali odločbo o odmeri dohodnine za leto 2007 prosilca in ožjih družinskih članov,
3. v primeru brezposelnosti, potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje,
4. v primeru šolanja potrdilo o šolanju,
5. potrdilo o premoženjskem stanju prosilca in ožjih družinskih članov, ki ne sme biti starejše od enega meseca,
6. potrdilo o zaposlitvi za določen/nedoločen čas,
7. potrdilo o delovni dobi oz. fotokopija delovne knjižice,
8. potrdilo o izobrazbi,
9. v primeru da prosilec ali njegov ožji družinski član poseduje avtomobil, fotokopijo prometnega dovoljenja,
10. dokazilo o statusu stanovanja, v katerem prebiva prosilec oz. oseba, ki z njim rešuje stanovanjsko vprašanje (registrirana najemna oz. podnajemna pogodba, kolikor ne živijo pri starših ali sorodnikih)
11. izjavo, da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj s prosilcem uporabljajo stanovanje (v nadaljevanju gospodinjstvo) ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, razen če je stanovanje ali stanovanjska stavba po zakonu oddana v
najem za nedoločen čas, z neprofitno najemnino, v primeru take oddaje v najem registrirano najemno pogodbo,
12. izjavo, da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti
primernega stanovanja,
13. v primeru nosečnosti potrdilo o zdravniško izkazani nosečnosti,
14. v primeru ločenega življenja roditeljev in otrok, zaradi neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji
družini, zavodu), odločba pristojnega organa,
15. v primeru, da prosilec izkazuje status roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec), potrdilo, da je preživnina
neizterljiva, skladno z odločbo US, št. 1967 (Ur. list RS, št. 45/98) oziroma dokazilo, da uveljavlja preživnino preko preživninskega sklada,
16. v primeru trajnega obolenja zaradi slabih stanovanjskih razmer, izvid osebnega zdravnika
17. dokumentacijo o trajni vezanosti na uporabo invalidskega vozička ali o vezanosti na trajno pomoč druge osebe.
Potrdila pod št. 1, 2 in 5 lahko ob ustreznem pooblastilu pridobi pristojna služba občinske uprave. Potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva bo pridobil razpisnik neposredno od pristojnega državnega organa. Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 dni.
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Glede na okoliščine posameznega primera sme razpisnik zahtevati od prosilcev tudi druga dodatna dokazila, listine
in pojasnila na podlagi poziva.
4. SPLOŠNE DOLOČBE
Vlogo z ustrezno dokumentacijo je potrebno oddati na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, Ilirska Bistrica,
najkasneje v roku 30 dni od objave razpisa.
Vloga se lahko odda osebno v sprejemno pisarno Občine Ilirska Bistrica ali po pošti priporočeno.
Komisija, ki jo imenuje razpisnik, bo preučila utemeljenost pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih listin,
potrebnih za oblikovanje prednostnih list za oddajo neprofitnih stanovanj in dokumentiranih poizvedb, ki jih opravi pri
pristojnih organih in organizacijah ter posameznikih.
Komisija si lahko stanovanjske razmere prosilcev tudi ogleda. V primeru ogleda se ta opravi nenapovedano in le pri
tistih udeležencih, ki bodo na podlagi predložene listinske dokumentacije zbrali največje število točk glede na število
razpisanih stanovanj.
Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci razpisa uvrščeni na prednostno listo, in sicer po številu zbranih točk.
Seznam upravičencev, ki se bodo uvrstili na prednostno listo za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, bo javno
objavljen na enak način kot razpis v roku 6 mesecev po zaključku razpisa.
Za sestavo prednostne liste bodo upoštevane le pisne vloge, ki bodo prispele v roku in katerim bo priložena vsa
zahtevana dokumentacija.
Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev. Če se
posamezen udeleženec ne strinja z odločitvijo, se lahko v roku 15 dni po prejemu odločitve pritoži. Pritožbo naslovi na
razpisnika. O pritožbi odloči v roku 30 dni Župan Občine Ilirska Bistrica. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
Po rešitvi pritožb bo javno objavljen seznam upravičencev, ki jim bodo zagotovljena stanovanja. Z uspelim upravičencem bodo sklenjena najemna pogodba za nedoločen čas in z neprofitno najemnino. Uspeli upravičenec, ki neupravičeno zavrne dodeljeno stanovanje ali ki se na ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove, se črta iz
seznama upravičencev.
Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo razpisnik ponovno preveril, če udeleženec razpisa še izpolnjuje merila za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem. V primeru bistvenih sprememb, ki vplivajo na upravičenost,
se lahko postopek obnovi in prosilca črta iz seznama upravičencev.
Dodatne informacije lahko dobite osebno na Občini Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, Il. Bistrica ter na telefonski št.:
05 71-41-361, int. 108 oz. 124.
OBČINA ILIRSKA BISTRICA

KOMUNALNO PODJETJE ILIRSKA BISTRICA
Prešernova 7, 6250 Ilirska Bistrica
Tel.: 05/71 10 671
Faks: 05/71 10 672
E-naslov: martina.vrh@kp-ilb.si

• POGREBNE STORITVE
Izvajanje vseh pokopaliških in pogrebnih storitev

031/385 450

• VODOVOD
Dežurna črpalnica v zvezi z vodovodom
Prijava okvar, ki nastanejo na vodovodu

05/711 06 84

• ZIMSKA SLUŽBA – ZA MESTO ILIRSKA BISTRICA
• ZBIRNI CENTER ZA LOČENO ZBRANE ODPADKE GLOBOVNIK
Urnik zbirnega centra Globovnik
ponedeljek, sreda in petek
torek in četrtek
sobota

O BČINSKI o dmevi

RAZPORED DEŽURNIH SLUŽB ZA OPRAVLJANJE KOMUNALNIH STORITEV
DOBITE 24 UR NA TEL. ŠT. 05/71 10 673

041/651 305
041/ 383 325
od 8.00 do 12.00
od 14.00 do 18.00
od 8.00 do 12.00

BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2008

13

UREJANJE CESTNE INFRASTRUKTURE
V mesecu avgustu so se v ilirskobistriški občini začela obnovitvena
dela cestne infrastrukture na posameznih odsekih. V septembru se
je tako že zaključila obnova lokalne
ceste med Kosezami in Veliko Bukovico, obnovljen je tudi odsek Bazoviške ceste s pločniki, trenutno pa
poteka še urejanje lokalne ceste od
Pristavce do Kilovč, gradnja novega
mostu čez reko Reko pri Kuteževem
in asfaltiranje ceste od Bača proti
Zagorju.

Obnova ceste Koseze–
Velika Bukovica
Konec septembra se je zaključila
obnova cestišča od Kosez proti Veliki Bukovici (do mostu čez Molo) v
dolžini 450 metrov. Na tem odseku
so cesto tudi razširili na 4,5 metra in
uredili odvodnjavanje. Dela je izvajalo Cestno podjetje Koper (CPK),
pogodbena vrednost investicije
pa znaša 113.712 evrov. Od tega
bo 94.760 evrov prispevala vladna
služba za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SLR), preostalo pa
financira občina.

Cesta od Kosez proti Veliki Bukovici je dobila novo asfaltno prevleko

V investicijo sta se vključili tudi podjetji Elektro Primorska in Teles, prvo
z izgradnjo kabelske kanalizacije za
postavitev daljnovoda in bodoče
transformatorske postaje, drugo pa
z ureditvijo kanalizacijskega voda za
položitev televizijskega kabla.

okolje in prostor

Ureditev Bazoviške ceste
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V središču mesta so asfaltirali del Bazoviške ceste in uredili pločnike

V septembru so obnovitvena dela
potekala tudi v središču mesta,
kjer je podjetje Komus iz Postojne
izvajalo preplastitev dela Bazoviške
ceste od nekdanje gostilne Lovec do
stavbe sodišča. Novo asfaltno prevleko in obnovo talnih označb je financirala direkcija za ceste, sredstva
za ureditev pločnikov in robnikov v
dolžini 300 metrov pa je prispevala
občina. Za ureditev pločnikov je v
proračunu občine za leto 2008 predvidenih 80.000 evrov.
Trenutno pa v Ilirski Bistrici na Gregorčičevi cesti pri odcepu za osnovno
šolo in zdravstveni dom poteka obnova robnikov in ureditev prehoda
za pešce, ki bo tudi osvetljen. Dela
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Obnovitvena dela trenutno potekajo na cesti Pristavca - Kilovče

financira občina, vrednost investicije pa znaša 35.000 evrov.

Obnova ceste
Pristavca–Kilovče
Trenutno potekajo obnovitvena
dela na 1,58 kilometra dolgem odseku lokalne ceste od Pristavce do
Kilovč. V to dolžino je vključen tudi
200-metrski odsek ceste do železniške postaje Kilovče. Cesto bodo
razširili na štiri metre, uredili odvodnjavanje in na novo asfaltirali.
Dela, ki jih izvaja CPK, naj bi se zaključila do konca oktobra. Pogodbena
vrednost del znaša 361.103 evrov,
večino te vsote (258.023 evrov) pa
bo prispevala država v okviru SLR.

Izgradnja mostu čez
Reko pri Kuteževem
Že od začetka avgusta obnovitvena
dela potekajo tudi na lokalni cesti
proti Kuteževemu, kjer se izvaja
gradnja novega mostu čez reko
Reko in urejanje prepusta čez rokav
Mlinščice. Poleg izgradnje mostu,
ki bo daljši in širši od starega, je
predvidena tudi ureditev cestišča
od novega mostu do križišča z regionalno cesto Il. Bistrica–Zabiče
v skupni dolžini 180 metrov. Cesto
bodo preplastili z asfaltom in razširili
na 4,5 metra. Dela, ki bodo končana
v drugi polovici oktobra, izvaja podjetje SCT. Vrednost investicije znaša
312.454 evrov, od tega bo 230.242
evrov prispevala SLR.

Kmalu bo zgrajen tudi nov most čez reko Reko pri Kuteževem

pri gradu Kalc, ki bo asfaltiran in razširjen na 4,5 metra. Dela, ki bodo
ob ugodnem vremenu zaljučena do
konca leta, izvaja Cestno podjetje
Gorica. Pogodbena vrednost inves-

ticije znaša 335.000 evrov. Od tega
bo 150.000 evrov prispevalo ministrstvo za obrambo v letošnjem letu
in enako vsoto še prihodnje leto. III

Direkcija za ceste je na tem območju
že spomladi uredila avtobusna postajališča na obeh straneh regionalne ceste in osvetlitev prehoda
za pešce. Občina pa je financirala
izgradnjo pločnika v dolžini 70 metrov od križišča do osnovne šole v višini 9.500 evrov.

okolje in prostor

Ureditev ceste Bač–Zagorje
Na podlagi dogovora, ki ga je občina z ministrstvom za obrambo
podpisala lani, so se konec septembra začela pripravljalna dela za
ureditev lokalne ceste od vojaškega
strelišča Bač proti Zagorju. Po tem
dogovoru bo asfaltiranje ceste, ki
poteka od Zagorja v pivški do Bača v
ilirskobistriški občini, financiralo ministrstvo za obrambo. V bistriški občini gre za 1,9 kilometra dolg odsek
ceste od poligona Bač do mostička
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2008
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št. 31 IIIIleto
leto11
Ilirska Bistrica,
30.09.2008
31.12.2008

OBČINA ILIRSKA BISTRICA
OBČINSKI SVET

SKLEP

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica
je na podlagi 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave, št.
18/95, 18/97, 30/98 in Uradni list RS,
št. 31/99) in na predlog sklepa Odbora
za stavbna zemljišča stanovanja in poslovne prostore, sprejetega na 12. seji
z dne 24.9.2008, na svoji 18. seji dne
25.9.2008 sprejel naslednji

Zemljišče parc. št. 1440/337 – cesta v izmeri 320 m2, k.o. Pregarje, se
izloči iz javnega dobra in se vpiše v nov
vložek, pri njem pa lastninska pravica
na Občino Ilirska Bistrica.

I.

II.

Številka: 478-12/2007
Datum: 25.9.2008
ŽUPAN
Občine Ilirska Bistrica:
Anton Šenkinc, univ dipl. ekon.

Sklep stopi v veljavo osmi dan po
objavi v Uradnih objavah Občine Ilirska Bistrica.

okolje in prostor

ZAKLJUČENA IZGRADNJA VODOVODA
NOVA VAS–NOVOKRAČINE–SUŠAK
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Konec meseca septembra se je
zaključila izgradnja vodovodnega
omrežja v Novokračinah, Novi vasi
in Sušaku, ki je del prve faze ureditve vodovodnega omrežja Visoki
Kras. V okviru investicije so zamenjali vodovodne cevi in zgradili nova
vodohrana v Novi vasi in Sušaku.
Prvi meri sto, drugi pa 75 kubičnih
metrov. S tem bosta na območju
teh treh vasi ob slovensko-hrvaški
meji zagotovljeni neoporečna pitna
voda in ustrezna požarna varnost,
zmanjšale pa se bodo tudi izgube
vode.
V minulih dneh je bila opravljena
tudi dezinfekcija vodovodnega sistema. Odvzeti vzorci vode so pokazali, da je voda neoporečna, zato se
je že začel priklop gospodinjstev na
vodovodno omrežje. Projekt delno
financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ,
delno pa Republika Slovenija z namenskimi sredstvi iz proračuna in
Občina Ilirska Bistrica. III
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Sto kubičnih metrov velik vodohran v Novi vasi je že zgrajen

posvet o programih za razvoj podeželja
Društvo za razvoj podeželja med
Snežnikom in Nanosom, ki je bilo
ustanovljeno novembra lani, je v
petek, 12. septembra, na premskem
gradu organiziralo strokovni posvet
na temo razvoja podeželja z uporabo pristopa Leader in vrednotenja
kmetijskih proizvodov. Na posvetu
je sodelovala vrsta strokovnjakov:
predstavniki ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Deželne kmečke zveze Trst in Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije.
Številne udeležence posveta, ki ga je
vodil Vladimir Čeligoj, državni podsekretar na kmetijskem ministrstvu,
je najprej pozdravila predsednica
društva Cvetka Kernel, nato pa je
Branko Ravnik, direktor direktorata
za kmetijstvo na kmetijskem ministrstvu predstavil program Leader, ki
je ena od iniciativ EU, delujoča že od
leta 1991. Kot je povedal, je za ta
program značilen pristop »od spodaj
navzgor«, kar pomeni, da združenja
na nekem območju, ki se povežejo
in pristopijo k temu projektu, prejmejo določena državna sredstva
za več sklopov aktivnosti, med drugim za izvajanje razvojnih strategij,
spodbujanje medregijskega sodelovanja, financiranje izobraževanja
in podobno. Pogoj za pridobitev državnih sredstev pa je status delujoče
Lokalne akcijske skupine (LAS). Po
besedah Ravnika je v Sloveniji potrjenih 14 LAS-ov, trenutno pa jih je
prijavljenih še osem.

navljanju LAS Krasa. Predsednik
zveze Franc Fabec in tajnik Edi Bukovac, ki je predstavil projekt Agronim,
tradicionalne proizvode manjšin,
sta poudarila, da je treba izkoristiti
naravne in kulturne danosti, ki jih
območje nudi in vlagati predvsem v
kakovost kmetijskih proizvodov. Kot
je dejal Fabec, je treba milijone turistov, ki prečkajo naše kraje, znati
ustaviti in jim ponuditi značilne proizvode tega območja. Marjo Gregorič, strokovni sodelavec zveze, pa je
spregovoril o njihovih izkušnjah pri
sodelovanju v čezmejnem projektu
Valopt, ki je povezal kmetovalce z
obeh strani slovensko-italijanske
meje.

V nadaljevanju so predstavniki zamejske Deželne kmečke zveze Trst,
predstavili njihove izkušnje pri usta-

Jože Vončina, vodja projekta Valopt,
je predstavil cilje in uspešnost tega
obsežnega projekta, ki je potekal v

letih 2000-2006 v organizaciji novogoriškega Kmetijsko gozdarskega zavoda pri Kmetijsko gozdarski zbornici
Slovenije in je zajel območje goriške
in obalno-kraške statistične regije ter
zamejske pokrajine. Darja Zadnik,
strokovna sodelavka KGZ Nova Gorica, pa je predstavila nadaljevanje
projekta v obdobju 2007-2013, ko so
območje razširili tudi na statistično
notranjsko-kraško regijo in s tem na
celotno območje delovanja novogoriškega KGZ, na italijanski strani pa
na obmejne pokrajine Gorico, Trst,
Udine, Benetke in Ravenno.
Direktor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Igor Hrovatič je
spregovoril o vlogi KGZ pri pripravi
projektov in vključevanju prebivalstva v program Leader. Kot je dejal,
lahko tak projekt uspe le s strokovno
podporo kmetijsko svetovalne
službe, ki tudi najbolj pozna problematiko območja. Kot zanimiv pristop k trženju kmetijskih izdelkov je
bila izpostavljena trgovina Kraševka
v Ljubljani, ki ponuja domače brkinske in kraške kmetijske proizvode,
predstavila pa jo je lastnica Slava
Sosič. Ob koncu posveta, ki sta se ga
udeležila tudi bistriški župan Anton
Šenkinc in direktor KGZ KSS Nova
Gorica Branimir Radikon, pa je Aleš
Zidar, strokovni vodja Društva za
razvoj podeželja med Snežnikom in
Nanosom, predstavil še domačo lokalno akcijsko skupino. III
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2008
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Na posvetu so sodelovali (z leve): Darja Zadnik, Igor Hrovatič, Franc Fabec,
Vladimir Čeligoj, Branko Ravnik in Edi Bukovac
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DRUŠTVO ZA RAZVOJ PODEŽELJA
IZPELJALO DVE DELAVNICI

gospodarstvo, kmetij stvo in turizem

V okviru Kmetijske tržnice v Il.
Bistrici je Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom
poleg strokovnega posveta na
Premu pripravilo še dve delavnici,
ki sta potekali v petek, 19. septembra, in v ponedeljek, 22. septembra
2008.
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Prva delavnica je bila namenjena
predstavitvi študije izvedljivosti projekta »Organiziran nastop na trgu
in zagotavljanje infrastrukture za
trženje kmetijskih proizvodov«, ki
jo je društvo izvedlo v začetku leta.
Delavnice se je udeležilo 13 zainteresiranih za sodelovanje na kmečki
tržnici, ki naj bi po ugotovitvah študije potekala vsaj enkrat mesečno
v vsakem mestu na področju delovanja društva, torej v Il. Bistrici, Pivki
in Postojni. Študija namreč potrjuje
željo tako proizvajalcev kmetijskih
proizvodov – prodajalcev – kot kupcev po organizirani ponudbi kakovostne domače hrane, za kar pa je
potrebno izpolniti kar nekaj pogojev
oziroma izpeljati določene aktivnosti
– od podpornega okolja za uvedbo
tržnic do prostorskih in upravljalskih
pogojev.
Projekt tržnic se sedaj nadaljuje v
skladu z akcijskim načrtom, ki ga je
pripravila skupina, ki vodi ta projekt, predviden začetek obratovanja
tržnic pa naj bi bil april 2009. V tem
času je načrtovanih veliko aktivnosti
(predvsem izobraževalnih), tako da
bo delo na tem projektu zelo pestro.
Že na tej, prvi predstavitveni delavnici so udeleženci pričeli z razpravo
o skupni podobi tržnic, na osnovi
katere se bodo izdelali promocijski
material in predstavitveni izdelki. V
vsakem primeru pa se že sedaj oblikuje skupina resnih in odgovornih
posameznikov – prodajalcev, ki naj
bi sodelovali na tržnici, saj že v naslednjem mesecu načrtujejo nove
delavnice na temo kmečke tržnice.
Naj bo ta zapis še povabilo morebitnim zainteresiranim za sodelovanje
na tržnici.
Druga delavnica pa je bila izvedena v
prostorih Turistične kmetije Pri MalBISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2008

narjevih v Slavini in je bila namenjena
lastnikom turističnih kmetij. Kljub
malce slabši udeležbi – 6 udeležencev – je delavnica uspela, saj je bila
predstavljena zanimiva tema – izdelava in predstavitev spletne strani
za turistične kmetije. Klemen Vičič,
avtor omenjene spletne strani, je
namreč predstavil vse podrobnosti v
zvezi s spletno stranjo, udeleženci pa
so s svojimi vprašanji in predlogi oblikovali ponujeno stran po svoji meri.
Dogovorjeno je bilo, da se stran in
ponudba predstavi še ostalim kme-

tijam na našem področju, nato pa
pripravi projekt v okviru društva v
smislu promocije turističnih kmetij.
Tudi tu še vedno velja povabilo k sodelovanju zainteresiranim, saj gre za
zanimivo promocijo, ki bo sofinancirana v okviru programa Leader.
Potrebno je še poudariti, da spletna
stran ni namenjena ozko samo turističnim kmetijam, ampak tudi ostalim kmetijam, ki bi želele predstaviti
svojo dejavnost in pri tem tudi kaj
tržiti. III Aleš Zidar, strokovni vodja
društva

5. vseslovenski shod kmetov
Tudi letos vas vabimo na 5. vseslovenski shod kmetov, ki bo v nedeljo, 12. oktobra 2008, ob 12. uri
na Ponikvi in Slomu pri Šentjurju v
čast zavetniku slovenskega kmetijstva in kmetijskega slovstva Antona
Martina Slomška.

dobi brezplačen obrok hrane. Glede
na to da je zelo veliko zanimanje za
romanju v Ponikvo, vas prosimo, da
prijave oddate do torka, 7. oktobra.
Prevoz bomo organizirali le s polno
zasedenimi avtobusi.

Sv. mašo bo daroval celjski škof
dr. Anton Stres. Po akademiji
bo brezplačna pogostitev vseh
udeležencev shoda.

Svojo udeležbo, udeležbo članov
vaše družine, prijateljev in znancev
lahko posredujete po tel. 031 659
174 Špeli Sedmak in 041 594 932
Tonju Janežiču, svetniku SLS SKZ pri
KGZS OE Postojna.

Na prireditev bomo organizirali
avtobusni prevoz. Odhod avtobusa
bo v nedeljo, 12. oktobra, ob 7.30
z avtobusne postaje v Ilirski Bistrici.
Strošek romanja znaša 10,00 EUR in
se plača ob prijavi. Vsak udeleženec

Veselilo nas bo, če se boste vabilu
odzvali in se nam pridružili na tem
romanju. III Špela Sedmak in Tonjo
Janežič

MEDENI DAN
Bistriško Čebelarsko društvo Anton
Žnideršič je v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije v soboto, 13.
septembra, v Ilirski Bistrici organiziralo prireditev Medeni dan, katere
namen je bil predstavitev čebelarske dejavnosti in bogate tradicije
čebelarstva na Bistriškem. Obiskovalcem so na stojnicah ponudili
različne čebelje proizvode in degustacijo medenega peciva in pijač.

Čebelarjem pa je bilo vreme bolj
naklonjeno v petek, 12. septembra,
ko so v sodelovanju z OŠ Dragotina
Ketteja na šoli pripravili naravoslovni
dan na temo Čebele, ki so se ga udeležili učenci treh domačih osnovnih
šol: OŠ Dragotina Ketteja, OŠ Antona
Žnideršiča in OŠ Podgora Kuteževo.
Na 13 kontrolnih točkah so učence
seznanili s čebelarstvom ter pomenom čebel in čebeljih proizvodov.
Ogledali so si uporabo čebelarske
opreme in orodja, razvoj čebelarstva
s predstavitvijo AŽ-panjev in ostalih,
prikaz izdelave satnika, postopek točenja medu in pridobivanje propolisa, v posebnih steklenih panjih pa
so si z zanimanjem ogledovali čebelje
družine z matico. Spoznali so različne
vrste medu in jih pokušali, sladkali pa
so se z medenim pecivom.
Za učence so pripravili tudi krajši
film, namenjen predstavitvi čebelarskega društva in tradicije čebe-

Učenci so se sladkali z medenimi dobrotami

larstva na Bistriškem. Učenci so
razstavili svoje izdelke – sveče iz
čebeljega voska in izvirne poslikave
panjskih končnic. Na ogled so bile

tudi najboljše fotografije, ki so nastale v okviru foto natečaja na temo
Čebele – med – izdelki v izvedbi foto
kluba Sušec. III

Spoštovani podjetniki, kmetje, lastniki turističnih kmetij ter vsi,
ki se ukvarjate z gospodarsko dejavnostjo,
Vabimo vas na

DELAVNICO S PREDSTAVITVIJO AKTUALNIH RAZPISOV,
NAMENJENIH PODJETNIKOM IN KMETOVALCEM
ter SPREMEMBE V DAVČNI ZAKONODAJI
Potekala bo v Konferenčni dvorani na gradu Prem v ponedeljek,
27. oktobra ob 17.00 uri.
Dnevni red:
• predstavitev aktualnih razpisov Slovenskega podjetniškega sklada
Vlasta Sluban, ORA SEŽANA
• predstavitev aktualnih razpisov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
Vlasta Sluban, ORA SEŽANA
• predstavitev sprememb v davčni zakonodaji - olajšave za investicije
Alenka Penko, Območna obrtno-podjetniška zbornica Ilirska Bistrica
• predstavitev dejavnosti ORA Krasa in Brkinov (vstopna točka VEM,
program vavčerskega svetovanja in usposabljanja…)
Vlasta Sluban, ORA SEŽANA
Prijave in dodatne informacije:
• ORA Krasa in Brkinov: tel.: (05) 73 44 362, elektronska pošta:
info@ora.si, spletna stran: www.ora.si.
• RC Ilirska Bistrica: tel.: (05) 71 01 385, elektronska pošta:
center.razvojni@siol.net
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Organizatorjem je načrte sicer prekrižalo deževno vreme in so morali
večino programa izpeljati pod šotorom na vrtu Triglav puba v centru
mesta, dežju navljub pa je za dobro
voljo skrbel Pihalni orkester Ilirska
Bistrica in ansambel Navihani lisjaki. Obiskovalce sta pozdravila tudi
Zorko Šabec, predsednik Čebelarskega društva Anton Žnideršič, in
Marija Drofenik, vnukinja priznanega domačega čebelarja Antona
Žnideršiča, po katerem društvo tudi
nosi ime. Mikačičeva je mlade čebelarje pozvala, naj sledijo uspešni
čebelarski poti, ki jo je pred sto leti
na Bistriškem začel njen ded, posestnik, tovarnar in velečebelar Anton
Žnideršič. Ta je izumil danes vsem
poznan in razširjen AŽ-panj, ki mu je
omogočil, da je iz čebelarstva ustvaril donosen posel.
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INVESTICIJE NA PODROČJU ŠOLStva
V letošnjem letu, predvsem med
šolskimi poletnimi počitnicami, je
na šolah in vrtcih v bistriški občini
potekalo kar nekaj investicijskih
del, izdelanih pa je bilo tudi precej
projektov za dela, ki se se bodo
začela v letošnjem in nadaljevala
v naslednjih letih. Skupaj je bilo
tako na področju šolske in predšolske vzgoje vloženih nekaj manj kot
505.000 evrov, v tem znesku pa niso
upoštevana sredstva za širitev šole
in izgradnjo telovadnice v Jelšanah
ter sredstva za sanacijo poškodovanih streh na šolskih objektih po
avgustovskem neurju.
Po podatkih, ki so jih na novinarski
konferenci predstavili župan Anton
Šenkinc, podžupan Vladimir Čeligoj
in Damjan Potepan, strokovni sodelavec v občinski upravi, zadolžen
za vodenje investicij na področju
družbenih dejavnosti, je občina za
investicije v šole in vrtce letos namenila celotno proračunsko rezervo.
Ocenjujejo, da bo vrednost investicij
na tem področju presegla načrtovana sredstva kar za 30 odstotkov.

šolstvo in šport

Osnovne šole in vrtci
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V letošnejm letu so bila na OŠ Antona Žnideršiča v Ilirski Bistrici
izvedena različna ureditvena dela v
skupni vrednosti 198.200 evrov. Kot
smo že poročali, so na šoli preuredili kuhinjo, vrednost investicije pa
znaša 172.000 evrov. Zaradi odprtja
novega oddelka vrtca so na šoli uredili tudi igralnico z novo opremo,
prenovili sanitarije in uredili zunanje
ograjeno igrišče z igrali v skupni višini 15.000 evrov. Za osnovni šoli Antona Žnideršiča in Dragotna Ketteja
ter šolo v Podgradu so bili izdelani
tudi projekti za sanacijo kotlarne.
Na Kettejevi šoli pa so bila dokončana elektroinstalacijska dela, ki so
potekala že od lanskega leta.
Na OŠ Kuteževo so prenovili in razširili kuhinjo ter uredili sanitarije v
višini 146.500 evrov, poleg tega pa
so za odprtje novega oddelka vrtca
namenili še 7.600 evrov. Kuhinjo so
prenovili tudi na OŠ Podgrad, kjer je
vrednost del skupaj s sanacijo stropa
in zamenjavo košev v telovadnici ter
ureditvijo garderob znašala nekaj
manj kot 92.400 evrov. Trenutno pa
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2008

Zamenjava poškodovane strešne kritine na OŠ Jelšane se že zaključuje

poteka tudi izdelava idejne zasnove
za rekonstrukcijo šole. Na OŠ Knežak so letos opremili naravoslovno
učilnico in zamenjali koše, postavili
pa bodo tudi varovalno ograjo za
zunanja igrala. Trenutno je v izdelavi
projekt za ureditev sanitarij in zunanjih sten šole. Tudi na OŠ Pregarje so
uredili instalacijo in opremili naravoslovno učilnico, trenutno pa je v izdelavi idejna zasnova prizidka za vrtec.
Za OŠ Jelšane je bil izdelan idejni
projekt za razširitev šole in izgradnjo
telovadnice, izpeljan pa je tudi že
razpis za izbor izvajalca del. Kot je
povedal župan, bo gradbeno dovoljenje pridobljeno predvidoma do
konca leta, dela pa naj bi se začela
v začetku naslednjega leta, končala
pa do septembra 2009. Za investicijo, ki se bo financirala v treh letih,
je v proračunu predvidenih nekaj
manj kot 2,1 milijon evrov, od tega
bo ministrstvo za šolstvo prispevalo
746.000 evrov.
Poleg načrtovanih investicij pa bo
občina letos zamenjala tudi salonitne strešne kritine na dveh šolah
in vrtcu, ki so bile poškodovane v
neurju s točo. Odločili so se, da zamenjajo celotno salonitno kritino
na OŠ Pregarje in vrtcu v Trnovem
ter starejši del ostrešja na OŠ Antona Žnideršiča, vključno s kovinsko

kritino na telovadnici. Ocenjujejo,
da bo vrednost sanacije omenjenih
streh znašala okrog 300.000 evrov.

Gimnazija
Veliko sredstev je bilo vloženih tudi v
ureditev in delovanje enote gimnazije v Ilirski Bistrici. Letos je občina s
pomočjo državnih sredstev opremila
še eno računalniško učilnico in nabavila dodatna učila ter avdio in video
pripomočke. V izdelavi je tudi idejni
projekt za izgradnjo telovadnice pri
gimnaziji. Kot je povedal podžupan
Čeligoj, je občina pri investicijah v
gimnazijo pogrešala večjo finančno
prisotnost ministrstva za šolstvo in
šport.
Občina je letos financirala tudi nakup
miz in stolov za ureditev jedilnice za
dijake, ki so po novem zakonu o sofinanciranju prehrane upravičeni do
toplega obroka. Trenutno za 179 dijakov bistriške gimnazije pripravljajo
suhe malice v OŠ Antona Žnideršiča,
vendar pa občina skupaj s šolo že
išče izvajalca tople prehrane. Kot je
pojasnil župan, je problem v majhni
količini obrokov, saj se izvajalcem ne
izplača vlagati v ureditev razdelilne
kuhinje za manj kot 400 obrokov.
Kot je še povedal, je občina pripravljena sofinancirati ureditev jedilnice
in razdelilnice, če dobi izvajalca, ki
bo pripravljal toplo prehrano.III

Ob tednu otroka: OČE V DRUŽINI
Očetovstvo je bila osrednja tema
Mednarodnega dneva družin 2008.
Očetova vloga v družini je neprecenljiva. Ne samo pri spočetju, temveč
tudi pri negi in vzgoji. Očka otroka
neguje, ljubkuje, uči, mu predstavlja
vzgled, vliva samospoštovanje in
skupaj z mamo določa meje.

držav. Otrokom največ časa namenijo
Belgijci (19 minut) in Švedi 16 minut
dnevno. Leta 2007 je bil povprečni
ženin v Sloveniji star 30,7 let in približno toliko, ko je postal prvič očka.
Mamica je bila takrat stara 28,2 leti.
Povprečen oče v Sloveniji je star 46,4
leta in je srednje izobražen.

Raziskave potrjujejo, da so možnosti v
družini, da se odločijo za drugega oziroma naslednjega otroka večje, v kolikor je bil oče aktiven pri negi in skrbi
za prvega (oz. naslednjega) otroka in
se povečajo, če očetje dlje časa koristijo dopust za nego in varstvo.

Kljub vsemu so današnji očetje veliko bolj vključeni v nego in skrb za
otroke, kot pa so bili njihovo očetje.
Vedno bolj se poudarja tudi njihova
skrbstvena vloga v primerjavi z njihovimi očeti in starimi očeti, ko je

O tem govori tudi slovenska statistika,
saj so deleži očetov, ki izkoristijo očetovski dopust, najnižji v severovzhodni
Sloveniji, najvišji pa na zahodnem
koncu Slovenije. 15-dnevni očetovski dopust (z nadomestilom plače)
koristi 70 odstotkov očetov. Približno
tolikšen delež očetov je tudi prisotnih
pri porodu. Dopust za nego in varstvo
koristita le skromna 2 odstotka očetov
novorojencev. Pri usklajevanju delovnih in družinskih obveznosti delodajalci ne smejo pozabiti, da so njihovi
zaposleni tudi očetje. Prizadevanje
certifikata Družini prijazno podjetje je
nedvomno prava usmeritev.
Povprečen slovenski moški se z 12
minutami dnevno, ki jih posveča
otroku, uvršča v spodnjo polovico EU

prevladovala vloga edinega hranitelja. Tudi v Sloveniji se je pričel
proces aktivnega očetovstva, čeprav
skromno in počasi.
Pred leti smo bili deležni predavanja
dr. Bogdana Polajnarja o pomenu
družine, in je izrekel pomembno trditev: NAJVEČ, KAR LAHKO NAREDI
OČE ZA SVOJE OTROKE JE, DA LJUBI
NJIHOVO MAMO. (Povzeto po zgibanki Zveze družin pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije.) III Darinka
Dekleva, univ. dipl. soc. delavka,
šolska svetovalna delavka

Anketirala sem razred osmošolcev in razred sedmošolcev o času, ki ga preživijo očetje z njimi:
VPRAŠANJE ZA SEDMOŠOLCE:
1. Koliko časa preživiš z očetom na dan? Ali bi radi z njim preživeli več?
Zatrjujejo, da so očetje z njimi 6 ur in pol, a bi marsikdo rad še več.
Napisali so še:
»Moj tata je z mano še kar veliko časa, če ne drugače se slišiva po telefonu.«
»Nič ni z mano – rad bi 3 ure.«
»Če ga ni doma, ga ne vidim (vozi kamion) - rada bi več.«
VPRAŠANJE ZA OSMOŠOLCE:
1. Koliko časa na dam preživiš s svojim očetom (povprečno)?
V povprečju osmošolci preživijo z očeti 1 uro in pol na dan.
Najmanj je 35 minut, največ je 3 ure
2. Koliko časa si z očetom preživel, ko si bil majhen?
V razredu je završalo, vsi so veselo kimali, »Ja takrat sem bil-a več s njim!«
Največ jih je napisalo, da več kot sedaj.
Nekdo je napisal: »Ko sem bil majhen, sem bil s tatom veliko časa, ker sem
imel jaz več prostega časa.«

S 1. septembrom so se v šolske
klopi vrnili mladi nadebudneži.
Med njimi tudi tisti, ki so šolsko pot
prehodili prvič. Za njihovo varno
pot v šolo in domov smo v sodelovanju s Svetom za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu Občine
Il. Bistrica in policisti bistriške policijske postaje poskrbeli tudi člani
Združenja avtomehanikov in šoferjev (ZŠAM) Ilirska Bistrica.
V akciji Prvi šolski dnevi je od 1. do
5. septembra sodelovalo 8 uniformiranih članov ZŠAM, ki so v Il. Bistrici,
Knežaku, Jelšanah in Podgradu na
šolskih poteh, prehodih za pešce in
križiščih spremljali osnovnošolce na
poti v šolo in iz nje. V imenu ZŠAM

Il. Bistrica se zahvaljujemo vsem, ki
so sodelovali v akciji in s tem pripomogli k večji varnosti otrok in

drugih udeležencev v prometu. III
Marjan Hrvatin, predsednik ZŠAM
Il. Bistrica
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2008
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varno v šolo
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Kult slovenske polke v Ameriki
Knjižnica Makse Samsa je 11. septembra na kulturnem večeru Bistričani Bistričanom gostila znanega
slovenskega rojaka iz ZDA Joea
Jožka Valenčiča, ki je številni publiki predstavil kult slovenske polke
v Ameriki.
Kot je uvodoma povedal moderator
večera Tomo Šajn, so lani, ko so začeli s ciklusom kulturnih večerov, s
katerimi želijo bistriški javnosti predstaviti ugledne in uspešne rojake,
očitno zadeli v polno, saj so bili ti zelo
dobro obiskani. To se je potrdilo tudi
tokrat ob obisku znanega bistriškega
rojaka in človeka stoterih zanimanj
Joea Jožka Valenčiča, ki je bil rojen
slovenskim staršem v Clevelandu
leta 1954. Njegov rod izhaja iz naših krajev, saj je bila njegova mama
iz Jelšan, oče pa iz Novokračin. Joe
je rasel v zavedni slovenski družini
in je med našimi redkimi rojaki, ki
govorijo slovensko. Bil je tudi eden
glavnih pobudnikov, ki so leta 1991
zahtevali od administracije ZDA, naj
prizna neodvisno Slovenijo.
Joe je po izobrazbi umetnostni zgodovinar, a se v svojem življenju ukvarja z najrazličnejšimi posli. Največ
energije pa posveča prav raziskovanju slovenske zgodovine in prisotnosti v ZDA. O slovenski prisotnosti
v Ameriki je zbral veliko gradiva in
posnel vrsto dokumentarnih filmov,
trenutno pa pripravlja celovečerni
dokumentarec o polki in kranjski klobasi v sodelovanju z RTV Slovenijo.

Damijana Logar, direktorica knjižnice Makse Samsa, se je Joeu Valenčiču
zahvalila za obisk v domači knjižnici

V Sloveniji, kamor se stalno vrača, je
znan predvsem kot najboljši poznavalec in promotor slovenskega filma
v ZDA. Na nedavni retrospektivi slovenskih filmov v New Yorku je imel
uvodne predstavitve prikazanih del.
Posebno skrb pa je posvetil slovenski polki v Ameriki, ki ji je posvečen
tudi muzej, kot prvi in edini slovenski
glasbeni muzej v Clevelandu. Ena izmed številnih zanimivosti, ki smo jih
lahko slišali tisti večer, je tudi ta, da
naj bi bila prav slovenska polka eden
prvih glasbenih vplivov na ameriško glasbeno ikono Boba Dylana.
Danes je v ZDA in Kanadi prisotnih

okrog 200 ansamblov, ki igrajo ameriško polko kot poseben stil ljudske
glasbe, ki so jo razvili slovenski rojaki v ZDA in je postala del ameriške
folklore. »Slovenska glasba je tako
med slovenskimi rojaki nadomestila slovenščino, ki je po letu 1950
počasi ugasnila. Sedaj nas združuje
glasba,« je svoje izčrpno predavanje
o zgodovini slovenske polke v Ameriki zaključil Joe.
Kulturni večer, ki so ga pripravili
Društvo za krajevno zgodovino in
kulturo, knjižnica Makse Samsa in
območna izpostava JSKD, sta s svojim nastopom popestrila ansambel
Nostalgija in Trio Jožeta Škrlja. III

kultura

VEČER »IZ POPOTNE BISAGE« Z ALENKO VEBER

22

Knjižnica Makse Samsa je 18. septembra 2008 gostila ljubiteljico
naravne in kulturne dediščine ter
urednico knjižnih izdaj pri Celjski
Mohorjevi družbi. Alenka Veber, ki
se je rodila v Piranu, otroška leta
pa preživela v Babnem Polju na Notranjskem, svoj prosti čas posveča
pohodništvu in fotografiji.
Kot poznavalka slovenskih tematskih
poti (kulturnih, planinskih, literarnih,
zgodovinskih, gozdnih, romarskih
ipd.) nam je Alenka v besedi, fotografiji in glasbi predstavila svojo žiBISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2008

vljenjsko zgodbo, kar je bil tudi njen
namen. Skozi drobce izkušenj, doživetij, vtisov in raziskovanj smo lahko
sledili njenim pohodniškim izletom,
v vse to pa je na zanimiv in nevsiljiv
način vpletla tudi prenekateri nauk
ali življenjsko resnico.
Avtorica želi s tovrstnimi predavanji oz. večeri predstaviti svoja
ljubiteljska popotovanja po vsej
Sloveniji, predvsem pa poslušalce
navdušiti, da tudi sami enostavno
obujejo pohodniške čevlje, vzamejo
v roko popotno palico, ki jo odre-

žejo v kakšnem leskovem grmu, in
začnejo odkrivati manj znane lepote
naše dežele. Ob odzvanjanju citer,
na katere je igrala Damjana Praprotnik, se je večer zaključil v prijetno
domačem vzdušju.
Za konec pa še ena izmed misli, ki
so jih obiskovalci za popotnico lahko
odnesli domov: Modrijani vam lahko
nakažejo smer, pot pa moramo na
koncu prehoditi sami. III Brigita
Boštjančič Baša, Knjižnica Makse
Samsa

Mednarodna razstava fotografij
V bistriškem foto klubu Sušec so
prvič organizirali mednarodno
razstavo fotografij »Njam, njam
2008«, ki so jo odprli 11. septembra v gosilni Štirna v Knežaku, kjer
člani foto kluba redno razstavljajo
svoja dela.
Fotografi so lahko sodelovali v dveh
temah: Hrana in Prosta. Na razpis
foto kluba Sušec se je odzvalo 42
avtorjev, večinoma iz Slovenije, nekaj pa tudi iz drugih evropskih držav.
Razstava pod pokroviteljstvom Fotografske zveze Slovenije je dosegla
četrto državno stopnjo, prispela dela
pa je ocenjevala tričlanska žirija v
sestavi: Boris Godnič (predsednik),
Beti Bricelj in Rok Dolničar.
Otvoritvi razstave s projekcijo vseh
prispelih del je sledila podelitev
priznanj in diplom 15 avtorjem najboljših fotografij. Skupaj je bilo nagrajenih 18 del.

Nagrajenci, ki so se udeležili podelitve priznanj (z leve): Rok Godec, Rok Dolničar
(član žirije), Rihard Baša (diploma na temo Hrana), Suzana Čotar
in Vinko Lavtižar

Prvo nagrado na temo Hrana je prejela Suzana Čotar, drugo Rok Godec
(član FK Sušec) in tretje Ciril Jazbec.
Na temo Prosta pa je prvo nagrado

osvojil Bernd Mai, drugo Vinko
Lavtižar in tretjo Marjan Artnak. V
Štirni so razstavili nagrajene fotografije. Ker pa niso mogli razstaviti

vseh, saj nekateri avtorji niso dostavili fotografij v polni resoluciji, so na
ogled postavili še nekatera sprejeta
dela članov FK Sušec. III

KD Tuščak Bač tudi uradno ustanovljeno
Člani iniciativnega odbora za ustanovitev društva so v prostorih balinarskega kluba Beu Kamen izvolili
delovno predsedstvo in sprejeli statut društva. Slovesnost so zaključili s
kratkim kulturnim programom, druženje pa se je nadaljevalo ob domačem pasulju.
V društvu trenutno deluje 10 aktivnih
članov, v glavnem so to same ženske,
vendar pa, kot so povedale, pričakujejo tudi sodelovanje moških.
Poleg žena v društvu pridno sodeluje tudi otroška folklorna skupina,

ki jo sestavlja 24 otrok od 1. do 3.
razreda OŠ Knežak, prihajajo pa iz
Koritnic, Bača, Šembij in Knežaka.
Bačke žene so se prvič zbrale konec
lanskega leta za Štefanovo ob tradicionalnem blagoslovu konj na Baču.
Spekle so medenjake in jih opremljene z novoletnimi čestitkami delile
med ljudi. Takrat so sklenile, da je življenje na vasi treba poživiti in obuditi tudi nekatere stare običaje.
Zato so se odločile za naslednjo akcijo in priredile velikonočno razstavo
v cerkvi sv. Ane na Baču, s katero
so želele prikazati velikonočne običaje. Uredile so tudi gredice okrog
vaškega studenca in spomenika ter
pripravile pogostitev ob končani obnovi cerkve sv. Ivana in spomenika
NOB na Baču.

Njihove želje pa gredo še dlje. Vas in
njene značilnosti si želijo predstaviti
tudi širši javnosti in privabiti goste
na Bač. Prav s tem namenom so se
z domačo kuhinjo predstavile tudi v
Nabrežini na dnevih sv. Roka in nazadnje na kmetijski tržnici v Ilirski
Bistrici.
Trenutno pa v društvu že kujejo načrte za naprej. Tudi letos bodo za
Štefanovo pripravile pogostitev in
nadaljevale z velikonočno razstavo,
želijo pa si tudi organizirati tradicionalno kresovanje ob prazniku sv.
Ivana v juniju.
V prihodnosti načrtujejo še ustanovitev pevske in dramske skupine ter
prirejanje delavnic kuhanja in ročnih
del. III
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Društvo Tuščak Bač, ki aktivno deluje že od lanskega leta, je v soboto,
27. septembra, na ustanovnem
občnem zboru tudi uradno potrdilo
svojo dejavnost.

23

Rdeči križ razdelil hrano,
obutev in oblačila
Območno združenje Rdečega križa
Ilirska Bistrica je prizadetim v neurju s točo na Bistriškem že dodelilo
216.000 evrov denarne pomoči. V
sredini septembra so že nakazali denarno pomoč prizadetim v vasi Huje,
Gabrk, Pregarje in Čelje. Skupaj je
bilo pomoči deležno 150 upravičencev. Nekaterim najbolj prizadetim
družinam so nakazali najvišje zneske
v višini 3.200 evrov. Poleg tega pa so
med prebivalce brkinskih vasi razdelili tudi materialno pomoč, kot so
odeje, posteljnina, pohištvo, gospodinjski aparati, vzmetnice, oblačila,
pa tudi hrano.
Prav zaradi velikega povpraševanja
po hrani so Rdeči križ Slovenije

zaprosili tudi za dodatne količine
hrane. To so skupaj z novo obutvijo
in oblačili, ki so jih darovali trgovina
La scarpa in podjetje Liburnia iz Ilirske Bistrice ter Sportina Group iz
Lesc, med prizadete vaščane razdeljevali 18. septembra na Osnovni šoli
Pregarje. V akciji so sodelovale prostovoljke OZ RK Il. Bistrica. Pozivu se
je odzvalo veliko število ljudi, ki so
bili hvaležni za razdeljeno pomoč.
Čeprav je bil prvotni namen akcije
predvsem zagotovitev osnovnih
dobrin vaščanom, pa je akcija prerasla v pravo druženje, kjer se je
veselo pomenkovalo in sladkalo s
pecivom pekarne Jure. III Doris Komen

70 let prihoda Marije Pomagaj na Soze

odmevi iz naših krajev

Lepo vreme je v nedeljo, 14. septembra, na Soze privabilo veliko število romarjev in domačinov, ki so se
udeležili shodne sv. maše, s katero
so obeležili 70-letnico prihoda podobe brezjanske Marije Pomagaj na
Soze. Člani KETŠD Alojz Mihelčič iz
Harij pa so v sodelovanju z vaščani
po maši pripravili bogat kulturni
program.
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Leta 1938 je skupina 18 vaščanov
na čelu s pokojnim duhovnikom
Milanom Grljem zgradila na Sozah
cerkev, posvečeno Mariji Pomagaj.
Duhovniku Grlju, ki je bil zaveden
Slovenec, narodni buditelj, vzgojitelj
in velik dobrotnik, pa je leta 1938
uspelo iz Jugoslavije pretihotapiti
podobo brezjanske Marije Pomagaj v naše kraje. Na mali šmaren,
8. septembra 1938, je iz Harij krenila procesija s podobo Marije, ki
jo je pokojni duhovnik imenoval
tudi Marija Pribežnica, in od takrat
dalje kraljuje na Sozah. O tem pričajo tudi fotografije in razglednice,
ki so jih posneli in izdali tistega leta.
Ob 70-letnici pa je KETŠD Alojz Mihelčič iz Harij ob pomoči Tonja Janežiča, Vojka Čeligoja in dobrotnika,
ki ni želel biti imenovan, izdalo novi
razglednici in spominsko podobico,
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2008

Sovesne sv. maše ob 70-letnici prihoda podobe Marije Pomagaj na Soze se je
udeležilo veliko romarjev

na katerih je upodobljen oltar soške
cerkve z reprodukcijo brezjanske
Marije Pomagaj.

žiču in Nedeljku Dolganu, ki ima
velike zasluge pri prenovi in vzdrževanju soške cerkve.

Med mašnim obredom, ki je potekal
na prostem pred cerkvijo, daroval pa
ga je upokojeni duhovnik Janez Premrl, so še zadnjič blagoslovili zdravilna zelišča, predstavnica KETŠD
Alojz Mihelčič pa je v zahvalo izročila
simbolični šopek zelišč Tonju Jane-

V kulturnem programu po maši so si
obiskovalci ogledali odlomek iz veseloigre Sami problemi, nastopili pa
so tudi soški otroci. Ker pa je romarska druženja že od nekdaj spremljala
pesem, je za to poskrbela Brštulin
banda iz Harij. III

Srečanje veteranov in veterank
GZ Ilirska Bistrica
Na predzadnji avgustovski dan so
se na tradicionalnem srečanju zopet zbrali gasilski veterani in veteranke Gasilske zveze Ilirska Bistrica.
Letošnje srečanje je potekalo v organizaciji PGD Jelšane, kjer je bilo
v dopoldanskih urah tudi zborno
mesto vseh udeležencev.
Le-tam so si veterani ogledali gasilski
dom in gasilsko tehniko ter izmenjali
kar nekaj pozdravnih besed z udeleženci – prijatelji iz ostalih društev. Kaj
kmalu so sledile pozdravne besede
letošnjega gostitelja PGD Jelšane, in
sicer je predsednik Robert Brozina
na kratko opisal zgodovino nastanka
in obstoja društva do današnjih dni
ter ob koncu vsem veteranom zaželel prijeten dan z obilo medsebojnega druženja.

Gasilski veterani pred gasilskim domom v Jelšanah

Sledil je odhod na kraj celodnevnega
srečanja v bližini Jelšan, kjer sta vse
zbrane najprej pozdravila predsednik komisije za veterane tovariš
Ivan Udovič in predsednik GZ Ilirska
Bistrica Anton Frank.

pravljenega športnega programa,
sestavljenega iz vaj raznoterosti
(hitro oblačenje, metanje cevi, metanje vrvi, zbijanje tarče z vedrovko),
metanja podkev ali krogov na stebriček, balinarskega turnirja in še mnogih drugih iger.

Uradni del srečanja je bil s tem zaključen, sledilo je veselo druženje, ki
se je začelo z majhnim okrepčilom,
da so se veterani lažje udeležili pri-

Seveda so zmagovalci v posameznih
disciplinah prejeli tudi praktične nagrade, vsi pa spominke na letošnje
tradicionalno srečanje.

V popoldanskih urah sta se srečanja
udeležila tudi župan Občine Ilirska
Bistrica Anton Šenkinc ter podžupan Vladimir Čeligoj, ki sta zbranim
najprej namenila nekaj besed, nato
pa se pomešala mednje.
Druženje se je ob dobri hrani in kapljici rujnega zaključilo v večernih
urah, ko so veterani soglasno sklenili, da se naslednje leto zopet vidijo.
III Erik Delost, GZ Ilirska Bistrica

Že vrsto let je mesec oktober razglašen za mesec požarne varnosti. V
letošnjem letu se je Uprava RS za
zaščito in reševanje v sodelovanju z
Gasilsko zvezo Slovenije, Zavodom
za gozdove Slovenije in Slovenskim
združenjem za požarno varstvo osredotočila na temo Požari v naravi.
Naše območje v velikem delu zavzemajo gozdovi in travniki, ki nemalokrat tudi zagorijo. Na območju
občine Ilirska Bistrica deluje 7 prostovoljnih gasilskih društev z osrednjo
enoto v Ilirski Bistrici.
Veliko in zelo veliko požarno ogroženost razglaša Uprava RS za zaščito

in reševanje ali lokalna skupnost.
Pri nas je razglašena predvsem v
poletnih in sušnih mesecih. Ko je
razglašena požarna ogroženost,
prostovoljni gasilci vršijo vsakodnevno požarno stražo.
Prepovedano je kurjenje, sežiganje,
uporabljanje odprtega ognja in odmetavanje gorečih predmetov ali
snovi, ki lahko povzročijo požar. Če
kršite prepovedi, ste lahko kaznovani
z denarno kaznijo do 6000 evrov.
Več kot 95 odstotkov vseh požarov
v naravi povzroči človek zaradi malomarnosti ali nevednosti, v ostalih primerih požare lahko povzroči

strela, iskre vlaka, samovžig. Za čim
manj požarov v naravi lahko v poglavitni meri poskrbimo sami.
Če kurimo v naravi, naj bo kurišče
urejeno, zavarovano in nadzorovano
ves čas. Urejeno kurišče mora biti
oddaljeno vsaj 50 m od gozda in 100
m od pomembnih prometnih poti,
večjih naselij in objektov z vnetljivimi ali nevarnimi snovmi.
V primeru požara v naravi takoj
obvestite center za obveščanje na
številko 112 in povejte čim več podatkov o požaru. III Špela Brožič
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odmevi iz naših krajev

Mesec požarne varnosti
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PGD Knežak v septembru
Čeprav se je narava že pričela odevati v jesenske barve in se vse počasi umirja, tako ni pri kneških
gasilcih, ki smo v teh mesecih zelo
aktivni.
September smo pričeli zelo dejavno
in že v prvem vikendu poskrbeli za
kondicijo naših operativcev, saj smo
opravili drugo sečnjo borovcev požarne preseke v Neričah, o katerih
smo poročali že v preteklih številkah. Sečnja se je začela v jutranjih
urah in je potekala do popoldneva,
ko smo se utrujeni, vendar zadovoljni, vrnili v gasilski dom in s tem
zaključili fizično naporen delovni
dan. S takšnimi dejavnostmi vedno
poskrbimo za dvoje, in sicer za kondicijsko pripravljenost operativcev,
ki jo moramo vzdrževati že po Zakonu o gasilstvu, ter hkrati za nekaj
finančnih sredstev, ki jih namenjamo
lastnemu delovanju in nabavi nujno
potrebnih zaščitnih sredstev.

odmevi iz naših krajev

Gasilci pa ne delujemo samo na področju varnosti pred požarom, pač pa
občasno poskrbimo tudi za veselje
naših občanov. To smo storili v četrtek, 10. 9., ko smo se v večernih urah
zbrali in odšli do župnišča v Knežaku,
kjer smo našemu župniku Borisu
Kretiču voščili za okroglih 60 let. Da
bi rojstni dan primerno obeležili,
smo mu v dar kupili torto, ki smo jo
kasneje s skupnimi močmi »pospravili na varno«. Župnik je bil, glede na
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Kneški gasilci na vrhu Snežnika

dogajanje v zadnjem času, zelo vesel
našega obiska, hkrati pa upamo, da
bodo vse naše želje po srečnem in
predvsem zdravem življenju uslišane
še za mnoga prihajajoča leta.
Za veselje in druženje naših članov
z družinami pa smo poskrbeli v soboto, 20. 9., ko smo organizirali
rekreativno druženje na Mašunu.
To se je pričelo že v dopoldanskem
času, ko smo se zbrali pred gasilskim
domom v Knežaku in odpravili na organiziran pohod na Snežnik. Zbralo
se nas je kar veliko, ki smo z veseljem, čeprav na mrzel dan, osvojili

Gasilci so župniku Borisu Kretiču za 60. rojstni dan podarili torto
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vrh gore. Seveda na vrhu ni manjkala skupinska fotografija in pa čaj s
»poživilom« za gretje mrzlega organizma. Sledil je povratek na Mašun,
kjer so nas pričakali gostinci Gostišča Mašun in nam postregli z divjačinskim golažem, ki je zelo dobro del
našim lačnim želodčkom.
Ko smo si tako nabrali moči, pa smo
pričeli z raznimi dejavnostmi, kot so
odbojka, nogomet in balinanje, v katerem so se odvijala ekipna tekmovanja. Obenem so se nam pridružili
tudi ostali prijavljeni člani, da je
bilo veselje še večje. Dan se je zelo
hitro prevesil v noč, ko smo končali
športne dejavnosti in se zbrali okrog
ognja, kjer se je odpela marsikatera
pesem. Srečanje se je zaključilo pozno v noči, ko smo se utrujeni vrnili
v dolino.
S preteklimi organiziranimi dejavnostmi smo kneški gasilci zelo zadovoljni, saj smo v naše življenje
prinesli potrebno raznolikost, predvsem pa poskrbeli za razbremenitev
v vsakdanjem »norem« tempu življenja. In četudi smo bili v septembru
kar dejavni, pa je pred vrati oktober,
mesec požarne varnosti, ko bomo
zopet organizirali vrsto dejavnosti,
med drugim tudi gasilsko pokazno
vajo in pa otvoritev prve gasilske
fotografske razstave našega člana
Stojana Spetiča. O tem pa drugič. III
Erik Delost

PRAZNIK VRNITVE
Primorske

POROKA NA PREMSKEM GRADU

Osrednja državna slovesnost ob
prazniku priključitve Primorske k
matični domovini, ki ga praznujemo
15. septembra, je letos potekala v
Kopru, slavnostni govornik pa je bil
predsednik vlade Janez Janša. Spektakularne prireditve, ki se je odvijala
tako na kopnem kot na morju, so se
udeležili tudi številni Bistričani, med
njimi župan Anton Šenkinc, nekateri
občinski svetniki, številni borci in
simpatizerji NOB in drugi. Brezplačni
avtobusni prevoz na prireditev je organizirala Občina Ilirska Bistrica.

V čudovitem okolju premskega gradu
sta si v soboto, 9. avgusta 2008, obljubila večno zvestobo Urška Počkaj
iz Račic in Andraž Vrh z Dolnjega
Zemona. Poročni priči sta bili sestri
ženina in neveste, Teja Vrh in Katja
Počkaj - Brentin.
Poročni obred sta vodila matičarka

PASULJ IN GOLAŽ IZ POLJSKE KUHINJE

Nedija Štembergar in g. Drago Jurač.
Svatje so po obredu na grajskem dvorišču srkali šampanjec z jagodami, zabavali pa so jih muzikantje Osminka.
Sledil je cerkveni obred v cerkvi Sv.
Roka v Račicah, poročno slavje pa se
je nadaljevalo pozno v noč v gostilni
Eurogrill v Rupi. III B. P.
Medtem ko je večina že dvignila
roke nad 58 let staro poljsko kuhinjo
in jo hotela odpeljati na odpad, sta
se zanjo zavzela Robert Jenko - Bert
in Silvo Uljančič s Topolca. Dovoljenje za obnovo kuhinje je izdala KS
Topolc, za potrebna sredstva pa so
poskrbeli sponzorji. Večnamenska
veteranka s kapaciteto 120 litrov,
40-litrskim kotličem za vodo, sušilnico za meso in pekarno za kruh je
bila v slabih osmih mesecih pripravljena za pogon. Priljubljeno kuhinjo so nekoč vlekli konji, danes
pa 50-letni džip. Bert in Silvo sta za
sovaščane pripravila okusen lovski
golaž. »Poljska kuhinja nam vedno
pride prav, še posebno ko imamo
na vasi kakšno veselico,« pove Bert
iZa zabavo pa je poskrbel glasbeni
trio, ki ga sestavljajo Domen Škrlj in
Klemen Škrab na harmoniki ter Nejc
Seles na bobnih. III Petar Nikolič
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odmevi iz naših krajev

Praznik vrnitve Primorske 15. septembra je državni zbor sprejel konec
leta 2005 v spomin na uveljavitev
Pariškega mirovnega sporazuma, s
katerim je Slovenija po bolečem razkosanju ponovno postala celovita
država. III
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nagrade »bralni črv«

MALI NOGOMET
Ustanovili smo malonogometno
ekipo igralcev, starih do 21 let, s katero bomo nastopali v zvezni ligi zahod. S treningi smo pričeli v začetku
meseca septembra, treniramo v telovadnici OŠ Podgora in na zunanjih
igriščih.
V ekipi je 17 fantov, starih od 16 do
21 let, ki se želijo v tej igri preizkusiti
z najboljšimi v naši domovini.
Da so nam omogočili nastopanje
na elitnem tekmovanju, se zahvaljujemo NK Ilirska Bistrica, Klubu
študentov Ilirska Bistrica, podjetju
Splošna gradbena dela, avtoprevozništvo in storitve z gradbeno
mehanizacijo Hubert Šlosar in Grafičnemu ateljeju Zejnulovič.

V knjižnici Makse Samsa v Ilirski
Bistrici so 17. septembra ob dnevu
zlatih knjig, ki je posvečen knjigam za otroke in pisatelju Francetu
Bevku, podelili nagrade in priznanja
otrokom za sodelovanje pri počitniški bralni znački »bralni črv«.
Izžrebali pa so tudi tri nagrajence
počitniškega kviza na temo spoznavanja domačega kraja.
V času šolskih počitnic so v domači
knjižnici organizirali dva projekta za

otroke in mladno, in sicer počitniško
bralno značko »bralni črv«, ki je letos potekala že sedmo leto, in pa
reševanje počitniškega kviza »Spoznavanje domačega kraja«, ki je bil
letos izveden drugič. Pri počitniški
bralni znački je z raznimi izdelki, ki
so jih v knjižnici tudi razstavili, sodelovalo 42 otrok, počitniški kviz pa je
reševalo kar 90 otrok. V knjižnici je v
poletnem času potekala tudi bralna
značka za odrasle, ki se je zaključila
konec septembra. III

K sodelovanju vabimo vse, ki menijo,
da lahko na kakršenkoli način pripomorejo k boljšemu delovanju te
ekipe.
Vabljeni vsi, ki želite vzpodbujati
naše mlade upe na prvi domači
tekmi, ki bo predvidoma v soboto,
11. 10. 2008, ob 15. uri v dvorani OŠ
Antona Žnideršiča. III Vojko Kalc in
Roman Brozina, ustanovitelja

naši mladi in najmlajši

DIJAŠKI KONCERT 2008
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Zopet je pred nami oktober in z
njim naš največji, najodmevnejši
in najbolj obiskan projekt – Dijaški
koncert. Letos smo se odločili, da
bomo k dijaškemu koncertu priključili še Brucovanje, ki je do sedaj
potekalo v novembru.
Prvič bodo lahko dijaki in novopečeni bruci zažurali skupaj in doživeli
še eno nepozabno noč. Dogodek se
bo odvijal v soboto, 11. 10. 2008,
pred Gimnazijo Ilirska Bistrica. Zaplesali bomo ob ritmih Tabuja, Sonsov ter Anavrinov. Potekale bodo
tudi zanimive igre, seveda pa smo
za vse sodelujoče pripravili bogate
nagrade.Vstopnina za nečlane znaša
5 evrov, pozabili pa nismo na svoje
zveste člane, ki imajo brezplačen
vstop.
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2008

Zaradi ugodnosti vas vse lepo vabimo, da obiščete naše uradne ure,
ki potekajo vsak petek od 19. do 21.
ure v prostorih Sokolskega doma (na
vrhu) in se nam pridružite.
Naš član je lahko vsak, ki ima status
dijaka oziroma študenta in živi na
območju občine Ilirska Bistrica. Vse,
kar morate narediti, je, da s seboj
prinesete izvirno potrdilo o vpisu v
višji letnik ter fotografijo.
Naj vas še opomnimo, zakaj je dobro
postati naš član. Poleg brezplačnih
koncertov, ki potekajo v okviru KŠIB-a, lahko na klubu brezplačno tiskate in razmnožujete. Cenimo tudi
vaš trud, zato vsako diplomsko nalogo denarno nagradimo.

Vsako nedeljo vas popeljemo v
Ljubljano oziroma Koper s štubusom. Prodajamo pa tudi mesečne
nalepke za LPP.
Od letošnjega leta naprej uvajamo
novost, in sicer lahko mesečne nalepke kupite tudi v prostorih Vstale
primorske v Ljubljani. Infotočka se
odpre 6. 10., mesečne nalepke pa
lahko kupite vsakega 6. ter 7. v mesecu.V oktobru in novembru imamo
še posebno znižanje – nalepke samo
po 12 evrov.
Za zaključek vas vse skupaj še enkrat lepo vabimo, da se udeležite
Dijaškega koncerta, veseli pa bomo
tudi vašega obiska v klubu. III Vaš
KŠIB
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0AKETNO ZAVAROVANJE DOMA JE NAJBOLJA REITEV ZA POPOLNO ZAVAROVANJE VAEGA PREMOENJA
 HITRO REEVANJE KODNIH PRIMEROV PRIJAVA KODE TUDI PO TELEFONU
 
 PAKETNI POPUST
 POPUST NA AVTOMOBILSKA ZAVAROVANJA

O GL ASI

 PREMOENJE JE ZAVAROVANO NA NOVO VREDNOST POVRAÇILO KODE
V CELOTI
 NAJBOLJA ZAVAROVALNA KRITJA ZA PRIMERNO CENO
  URNA ASISTENCA NA DOMU
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Ohranimo vrednost na{ega premo`enja
s kakovostnim in ustreznim zavarovanjem
Neurja z vetrom, to~e in poplave so `e od nekdaj zna~ilne
za Slovenijo, njihova pogostost pa se je v zadnjih letih
bistveno pove~ala. ^edalje ve~ja intenzivnost naravnih
nesre~ pa povzro~a tudi vedno vi{jo premo`enjsko {kodo.
Samo v leto{njem letu so nas v poletnih mesecih doletela
kar {tiri mo~na neurja in po{kodovala {tevilne
stanovanjske in druge objekte, vozila in posevke. Vse to
ka`e, da se naravnim nesre~am tudi v prihodnjih letih `al
ne bo mo`no izogniti. Ker hi{a ali stanovanje predstavljata
dobr{en del na{ega premo`enja, je pomembno, da ju
primerno in kakovostno zavarujemo. O tem, kako najbolje
ohraniti vrednost te`ko prislu`enega premo`enja, smo se
Anton Maru{i~, direktor poslovne
pogovarjali z Antonom Maru{i~em, direktorjem poslovne
enote Adriatica Slovenice
enote Adriatica Slovenice v Postojni.
v Postojni.

vi{ji. Poudariti pa je potrebno, da dopla~ilo pri premiji za zavarovanje objekta
(nepremi~nine) pri zavarovanju na novo vrednost zna{a le pet odstotkov. Ob {kodi
pa se odbitki zaradi starosti in obrabljenosti zgradbe ne bodo upo{tevali. Pri
Adriaticu Slovenici zato svetujemo zavarovanje na novo vrednost, saj bodo
zavarovanci s tem ohranili vrednost svojega premo`enja.
Je izpla~ilo {kode pri zavarovanju na novo vrednost torej vi{je?

V primeru {kode pri zavarovanju na dejansko vrednost se upo{teva zni`anje
vrednosti zaradi starosti, obrabe in ekonomske zastarelosti (amortizacije) objekta.
Del {kode si s tak{nim zavarovanjem nadomestimo, vendar izpla~ilo ne zado{~a za
izgradnjo novega objekta. Zato vsem zavarovancem Adriatica Slovenice
priporo~amo sklenitev zavarovanja na novo vrednost, pri katerem si lahko z
izpla~ano {kodo dejansko zgradijo novi objekt ali pa na primer povsem
obnovijo po{kodovano streho.

Ob naravnih nesre~ah se zavemo, da je na{e premo`enje izpostavljeno
{tevilnim nevarnostim. Takrat tudi temeljito razmislimo o sklenjenih Na kaj morajo biti zavarovanci pri sklepanju zavarovanja na novo vrednost?
zavarovanjih. Na kaj naj bodo zavarovanci {e posebej pozorni?
@e pri sklepanju zavarovanja je potreben razmislek o vi{ini zavarovalne vsote.
Zavarovanje pomeni skrb za na{e premo`enje in ohranjanje njegove vrednosti tudi Priporo~ljivo je, da se kar najbolj pribli`a dana{nji gradbeni vrednosti objekta v kraju,
v primeru dogodkov, ki bi lahko resno ogrozili na~in in kakovost `ivljenja. Pomisliti kjer stoji. Poudariti `elimo, da govorimo o gradbeni in ne tr`ni vrednosti, po kateri bi
moramo, koliko vrednosti na{ega premo`enja smo zavarovali, kak{ne so izbrane stanovanjski objekt ali stanovanje lahko kupili oziroma prodali.

zavarovalne vsote in ali imamo sklenjena ustrezna kritja za vse nevarnosti. V
Adriaticu Slovenici pred posledicami naravnih nesre~ zlasti svetujemo
zavarovanje nepremi~nin na novo vrednost, dovolj visoko kritje za nevarnost
poplav, zavarovanje posevkov, kjer dr`ava subvencionira kar 40 odstotkov premije
(obljublja pa pla~ilo kar 50 odstotkov premije prihodnje leto) in seveda kasko
zavarovanje avtomobilov. Pomembna prednost na{ih stanovanjskih zavarovanj je
brezpla~na stanovanjska asistenca.
Katere so bistvene razlike med zavarovanjem premo`enja na dejansko in
zavarovanjem na novo vrednost pri Adriaticu Slovenici?

Stanovanjske zgradbe so lahko zavarovane na dejansko vrednost ali na novo
vrednost. Na~in zavarovanja si izbere zavarovanec sam. Vrednost zgradbe, ki je
zavarovana na novo vrednost, je vi{ja od vrednosti zgradbe, ki je zavarovana na
dejansko vrednost. To pomeni, da bosta tudi zavarovalna vsota in premija nekoliko
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Kaj svetujete vsem, ki {e nimajo sklenjenega zavarovanja svojega doma?

Hi{o ali stanovanje lahko ogrozi vrsta
dogodkov, ki nas lahko neprijetno
presenetijo v vsakdanjem `ivljenju. In ker
vemo, kako zelo je prizadeta dru`ina in
vsak posameznik v primeru to~e, viharja,
poplave, potresa in drugih naravnih
nesre~, smo v Adriaticu Slovenici za
zavarovance pripravili posebno
jesensko ponudbo za zavarovanje
doma. Za vse informacije naj se obrnejo
na Adriatic Slovenica Postojna, Novi trg 6
in na telefon 05 700 30 10.

Steklo na avtu je razbila to~a.

NAGRADNA KRIŽANKA
MESTNI LOKAL

IMAGE

TUJE ŽENSKO IME

BIVŠI BURMANSKI
POLITIK

PRIPOVED,
ZGODBA

ZVEZNA DRŽAVA
V ZDA

NASLONJALO

ODPADEK
OD SVEČE

MESTO
NA SEVERU
ŠVEDSKE
RAZSTRELIVO

VIDENJE,
VIZIJA
OTOK NA
DONAVI
MUSLIMANSKI
SKRAJNEŽ

GOLJUFIJA

PLESTENJAK
SORTA
KROMPIRJA

TAMIROFF
NEKDANJA
STRANKA V
RUSIJI

KRAJ V
SEVERNI
SRBIJI
ITALIJANSKA
IGRALKA
(VIRNA)

IME SLOV.
PESNICE MUSER

MLADENIČ
PRI STARIH
GRKIH

TRIMESTNO
ŠTEVILO
NJIVA NA
STRMINI
DEL
CELOTE
SLIKAR
ŠUBIC

KAZEN
ZA
PREKRŠEK
ALUMINIJ

UNIČEVALKA
ŽELEZA
KRAJ BLIZU
OPATIJE
(NAŠA PISAVA)

PRITOK
JENISEJA
KONEC
POLOTOKA

MESTO
V SIBIRIJI
REKA
V FRANCIJI
ŽIVA BITJA IZ
ZOOLOGIJE
ŠARŽA
GRŠKI
BASNOPISEC
VRHUNSKI
ŠPORTNIK

SPOMLADI
POSEJANO
ŽITO

REKA V
PERUJU

AM. KOŠARKAR
(GILBERT)

RDEČA
POLJSKA
RASTLINA

Na označenih poljih, ki izhajajo iz slike, dobite geslo 5. nagradne križanke.
Rešitev 5. nagradne križanke pošljite na naslov: Bistriški odmevi, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, s pripisom »nagradna križanka«, najkasneje do 20. oktobra 2008. Med prispelimi pravilnimi rešitvami bomo izžrebali 2 nagrajenca, ki bosta prejela: 1. Večerjo za
2 osebi v GOSTILNI POTOK (Dolenje) in 2. zbirko ljudskih pesmi Peli so jih mati moja (avtor Saša Boštjančič)
Geslo 4. nagradne križanke: VOLITVE
Na uredništvo je prispelo 37 pravilnih rešitev, med katerimi smo tokrat izžrebali 3 nagrajence:
1. nagrajenec je AVE PETROVIČ, Stritarjeva 9, 6250 Ilirska Bistrica. Nagrajenec prejme košarico medenih dobrot (med, medeno žganje,
propolis in cvetni prah z medom), ki jo podarja Čebelarstvo Kirn Čelje. 2. nagrajenka je JANA BENIGAR, Gubčeva 15, 6250 Ilirska
Bistrica. Nagrajenka prejme komplet domačih zeliščnih kisov Kmetije Sanabor s turistično karto občine Ilirska Bistrica. 3. nagrajenka je
ADRIJANA ŠESTAN, Kuteževo 63, 6250 Ilirska Bistrica. Nagrajenka prejme domačo brkinsko slivovko.
BISTRIŠKI ODMEVI OKTOBER 2008

ra zvedrilo

SESTAVIL:
DIMITRIJ GRLJ

(R)AB
UNIČEVANJE
IKON
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Prireditve v oktobru 2008
KAJ

KJE

KDAJ

KDO

INFO

Otvoritev likovne razstave

VDC Ilirska Bistrica

10. oktober
ob 19.00 uri

Likovno društvo Franceta
Pavlovca

041/816-920
Rajko Kranjec

Likovna razstava

VDC Ilirska Bistrica

od 10. do 24. oktobra

Likovno društvo Franceta
Pavlovca

041/816-920
Rajko Kranjec

XX. srečanje mladih likovnikov
ex-tempore Snežnik 2008

na Sviščakih

10. oktober
od 8:30 do 15:00

JSKD in PD Snežnik Ilirska
Bistrica

05/711 00 90
Igor Štemberger

Teden otroka: ŽIV-ŽAV

OŠ Antona Žnideršiča

sobota, 11.oktober od
15.00 do večera

Društvo prijateljev mladine
Ilir. Bistrica

041/545 172
Darinka Dekleva

20. let MeCePZ Podgrad

OŠ “Rudolf Ukovič” Podgrad

11.oktober ob 18:00

KD Podgrad

031/389 805
Dušan Zidar
031/760 228
Mitja Ivančič

Spominska prireditev ob
160-letnici rojstva
Josipa Potepana Škrljevega

v dvorani nekdanjega grajskega
poslopja na Dolnjem Zemnu

18. oktober ob 15:00

Društvo za krajevno
zgodovino in kulturo Ilirska
Bistrica

031/618 954
Tomo Šajn

“Kabaret Berlin 1920 - 1930”
gledališka predstava

Dom na Vidmu
Ilirska Bistrica

25. oktober ob 20:00

JSKD Ilirska Bistrica

05/711 00 90
Igor Štemberger

Ogled gradu Prem in muzejske
zbirke za organizirane skupine

Prem

ogled po dogovoru

TIC Ilirska Bistrica

05/71 01 384
Bojan Oblak

Ogled spominske sobe
Dragotina Ketteja

Prem

ogled po dogovoru

Oskrbnica Marija Dovgan
TIC Ilirska Bistrica

05/71 47 374
Marija Dovgan
05/71 01 384
Bojan Oblak

Ogled Hodnikovega mlina
Ilirska Bistrica

Ilirska Bistrica

ogled po dogovoru

Turistično društvo
Ilirska Bistrica

05/71 45 280
Vojka Lenarčič

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

napovednik

Folklorna skupina
BRKINI
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IŠČE NOVE ČLANE
Vsi, ki bi radi skozi glasbo in ples spoznali folklorno izročilo
in ga predajali naprej na nastopih doma in izven Slovenije
ter se ob tem neizmerno zabavali, čim prej pokličite na eno
od naslednjih številk.
041-222-940 (Barbara)
041-280-276 (Peter)
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CENIK OGLASNEGA PROSTORA
V GLASILU BISTRIŠKI ODMEVI
• cela stran
• polovica strani
• četrtina strani
• osmina strani

Cena v EUR
340,00
245,00
120,00
65,00

DDV ni vključen v ceno.
Oglaševanje ni možno na naslovni in
zadnji strani glasila.

