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Bogato okrašeni vizitantski vozovi, med
katerimi je odmevalo veselo prepevanje
fantov in deklet, so na zadnjo majsko soboto v središče mesta privabili številne
obiskovalce. Letos so na viziti sodelovali
fantje, ki predstavljajo prvo generacijo,
rojeno v samostojni Sloveniji. Na vozovih

so pripeljali s Topolca, Novokračin in Dolnjega Zemona. Tradicionalno prireditev,
ki je v zadnjih letih prerasla v kulturni in
etnološki dogodek, je ob finančni podpori
Občine Ilirska Bistrica letos prvič organiziralo Kulturno društvo Grad iz Dolnjega
Zemona.

uvodnik
Uvod v pestro junijsko dogajanje, ki
je bilo zaznamovano s praznovanjem
občinskega praznika, sta napovedali
že prireditvi Vizita na Bistriškem in
Srednjeveški dan grofa Devinskega
na gradu Prem, ki sta na Bistriško
privabili številne obiskovalce. Tudi
druge prireditve, ki so se zvrstile v
dneh praznovanja, so prinesle prijetno popestritev.
Čeprav se učenci v teh dneh že veselijo prvih počitniških dni, pa se
bodo gotovo še bolj razveselili, ko
bodo jeseni vstopili v prenovljene
šolske stavbe. Te bodo namreč čez
poletje pospešeno obnavljali, še posebej delovno pa bo na osnovni šoli
v Jelšanah, kjer bodo temeljito obnovili stare šolske prostore, začela
pa se bo tudi izgradnja telovadnice
in prizidka, ki ju učenci in učitelji že
težko pričakujejo.
Izkoristite počitniške dni tudi za
ukvarjanje s športnimi in drugimi aktivnostmi, ki so jih za vas čez poletje
pripravila društva in ustanove in za
katere običajno med letom zmanjka
časa. Nekaj namigov za aktivno preživljanje prostega časa objavljamo
tudi v glasilu.
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GOSPODARSTVO,
KMETIJSTVO IN TURIZEM

Želim vam prijetne počitniške dni.
Katja Kirn,
odgovorna urednica

Prireditvi ob dnevu državnosti
Slovesnost ob občinskem prazniku
Obnova in razširitev šole v Jelšanah
Obnavljanje lokalnih cest
Vizita na Bistriškem
Viteški dan grofa Devinskega

DAN DRŽAVNOSTI POČASTILI s PRIREDITVaMA
Na Bistriškem so letos v počastitev
dneva državnosti pripravili kar dve
prireditvi. Na Baču so poleg prireditve pripravili še tekmovanje v
balinanju in blagoslovili obnovljen
oltar v cerkvici sv. Ivana, številni pa
so se udeležili tradicionalnega pohoda na Ahec s kulturnim programom in mašo.

Zbrane je nagovoril bistriški župan
Anton Šenkinc, ki je ob praznovanju polnoletnosti države poudaril
pomen enotnosti tako na državni
kot na občinski ravni. »Če ne bomo
enotni, ne bomo napredovali,« je
dejal župan. Prireditev so zaključili s
pogostitvijo in zabavo ob zvokih ansambla Fantazija.
Praznovanje pa so na Baču začeli že v
dopoldanskem času, ko se je odvijal
turnir v balinanju, in ga nadaljevali
z mašo v cerkvici sv. Ivana, ki jo je
daroval kneški župnik Boris Kretič.
350 let stara vaška cerkvica, od katere se je ohranil le prezbiterij, je namreč bogatejša za prenovljen oltar,

Kulturni program na Ahcu so oblikovali Jasenski pevci in mešani zbor Ahec

ki ga je restavriral Srečko Srebot. Z
obnovo cerkvice so domačini na pobudo šestih vaščanov začeli že lani,
ko so z lastnim delom in prispevki
obnovili zunanjost cerkve (ostrešje,
omet, vrata in okna), letos pa so se
lotili še obnove notranjosti.

Pohod na Ahec
Že tradicionalen pa je pohod na
Ahec, ki ga ob dnevu državnosti pripravijo Društvo Ahec in KS Jasen v
sodelovanju z bistriško občino. Pred
sedmimi leti so namreč ponovno
obudili tradicijo, ki se je izvajala vse
tja do 1950. leta. Jasenci in prebivalci sosednjih vasi so namreč vsako
leto za god sv. Ahaca pripravili procesijo iz vasi na vrh Ahca, s katero so
se priporočili Bogu za dež.

Na Baču je zapel ženski pevski zbor Tuščak

Star običaj so obudili v obliki planinskega pohoda, združenega s sveto
mašo, ki jo je letos na ostankih božjepotne cerkve daroval bistriški župnik
Gabrijel Vidrih. Obiskovalci pa so prisluhnili tudi slavnostnemu govorniku,
bistriškemu podžupanu Vladimirju
Čeligoju. V kulturnem programu, ki
sta ga povezovala Magdalena Logar
in Bojan Dolgan, so nastopili mešani
pevski zbor Ahec in Jasenski pevci.
Pohod je letos zaznamoval tudi blagoslov novega križa na vrhu vasi, ki
je delo mizarja Staneta Primca, materijal pa so prispevali člani upravnega odbora krajevne skupnosti
Jasen. Blagoslov je opravil kaplan
Miro Marinič. Praznovanje so sklenili v vasi, kjer so za dobro razpoloženje poskrbeli Kergelci izpod Ahca
in ansambel Osminka. III

Obnovljen oltar v cerkvici sv. Ivana
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AKTUALN O

Na Baču je prireditev ob dnevu državnosti letos potekala prvič, pripravilo pa jo je Kulturno društvo Tuščak
Bač v sodelovanju z bistriško občino.
V bogatem kulturnem programu, ki
so ga s petjem, plesom in igro oblikovali v glavnem člani društva Tuščak, so nastopili: ženski pevski zbor
Tuščak, otroška folklorna skupina
Tuščak, amaterska gledališka skupina Vaške klepetulje in mešani pevski zbor Tabor Kalc 1896 iz Knežaka.
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SLOVESNOST OB OBČINSKEM PRAZNIKU

Prejemniki plaket Občine Ilirska Bistrica za leto 2009

»Občina Ilirska Bistrica kot skupek
krajev, razpredenih na kar 480 kvadratnih kilometrih, ne bi bila to, kar
je, brez njenih 14.000 prebivalcev,«
je na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku 4. juniju dejala povezovalka programa Nataša Ujčič.

AKTUALNO

In prav zato vsako leto ob občinskem prazniku ilirskobistriška občina
podeli občinska priznanja zaslužnim
občanom, društvom in ustanovam,
ki si prizadevajo za napredek naše
občine. Letošnja občinska priznanja, ki sta jih podelila župan Anton
Šenkinc in predsednik komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Dušan Grbec, je prejelo kar
šest nagrajencev.
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Zlato plaketo Občine za življenjsko
delo na področju raziskovanja najstarejše zgodovine na Bistriškem
je prejel Franc Poklar iz Podgraj,
srebrno plaketo si je za 25 let neprekinjenega petja prislužil Mešani
pevski zbor Avgust Šuligoj Društva
upokojencev Ilirska Bistrica, dobitnik bronaste plakete pa je Kulturno
društvo Grad iz Dolnjega Zemona.
Občina je podelila še tri spominske
plakete, in sicer Osnovni šoli Toneta
Tomšiča iz Knežaka ob 150-letnici
šolstva v Knežaku in 40-letnici seBISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2009

danje šolske stavbe, Smučarskemu
klubu Snežnik za uspešno delovanje
na področju športa in posthumno
Vojku Štembergarju za njegovo neprecenljivo delovanje na društvenem področju.
Župan Anton Šenkinc, ki je nagrajencem čestital za njihove dosežke in
jim zaželel še veliko uspehov v prihodnje, je v svojem nagovoru predstavil večje naložbe občine v preteklem
letu. V kulturnem programu, ki je bil
etno obarvan, so se prepletali ljudska pesem, glasba in ples.

je posvečen tudi spomenik 25 talcev
iz Kilovč in Ratečevega Brda, ki so
jih usmrtili na travniku pod vasjo Kilovče, kjer je postavljen spomenik.
Delegacija Občine Ilirska Bistrica, ki
jo sestavljajo Jože Vičič, predstavnik
območne Zveze borcev za vrednote
NOB, Igor Štemberger kot predstavnik občinskega sveta in Ivan Barba,
predstavnik občinske uprave, je ob
občinskem prazniku položila venec k
spomeniku. III

Nastopili so Hrušiški fanti, ki so uvodoma zapeli tudi himno, čudovite
melodije so iz ljudskih glasbil izvabili
člani družinskega tria Volk folk, nekaj
ljudskih so zapele Bistrške Škuorke,
za konec pa so pred navdušenim občinstvom zaplesali še otroci folklorne
skupine OŠ Antona Žnideršiča.

Poklon padlim pri Kilovčah
Ob občinskem prazniku, 4. juniju, se
spominjamo tragičnega dogodka iz
leta 1942, ko so italijanski fašisti v
znak maščevanja nad uspelimi akcijami Brkinske čete požgali sedem brkinskih vasi in usmrtili čez 30 talcev.
Spominu na te žrtve boja za svobodo

Delegacija Občine Ilirska Bistrica ob
spomeniku padlim v Kilovčah

obnova in razširitev ŠOLe V JELŠANAH
Bistriški župan Anton Šenkinc in
Andrej Marc, direktor gradbenega
podjetja Marc iz Ajdovščine, sta 16.
junija podpisala pogodbo za rekonstrukcijo osnovne šole v Jelšanah z
dozidavo prizidka in izgradnjo telovadnice v vrednosti 1,13 milijona €.
Po večletnih prizadevanjih za širitev
šole, ki je kljub majhnemu številu
učencev pretesna in ne izpolnjuje
prostorskih normativov, je vse pripravljeno za začetek gradnje. Podjetje Marc, ki je bilo izbrano na razpisu
za izvedbo gradbeno-obrtniških in
instalacijskih del, bo na jelšanski šoli
obnovilo okrog 540 m2 površine, in
sicer šest učilnic, garderobe vrtca in
šole, igralnico in sanitarije vrtca, manipulativne prostore (vetrolov, hodniki, shramba igral ...) in pa glavni
vhod, ki bo po novem prilagojen tudi
za invalide. Rekonstrukcija bo obsegala tudi zamenjavo salonitne strešne kritine v skupni izmeri 900 m2.

Andrej Marc in župan Anton Šenkinc ob podpisu pogodbe, desno Damjan
Potepan, ki na občinski upravi vodi investicijo obnove šole

Kot je pojasnil župan Anton Šenkinc, bodo z deli začeli 4. julija, tako
da bodo z obnovo obstoječe stavbe
zaključili do začetka novega šolskega
leta, medtem ko naj bi telovadnico
in prizidek zgradili do konca leta. Po
novem letu naj bi opravili tudi tehnični pregled, tako da bi bili objekti
delno že uporabni. Sicer pa je celotna zunanja ureditev in dokončanje
objekta vkljično s pridobitvijo uporabnega dovoljenja predvidena do
konca julija 2010.

Poleg tega pa bo šola pridobila še dodatnih 852 m2 površine, od tega bo
nova telovadnica obsegala kar 420 m2
in bo nadstandardna, saj bo za 200
m2 presegla površino, ki jo zahtevajo
normativi, v njej pa bodo urejene
tudi garderobe, sanitarije in shramba
za orodja. V prizidku bodo uredili še
učilnico za naravoslovje s kabinetom,
knjižnico, bralni kotiček, multimedijsko učilnico s kabinetom, prostore
za upravo, zbornico, kuhinjo ter tehnične in manipulativne prostore.

Vrednost celotne naložbe znaša 1,58
milijona €, od tega je občina za nakup zemljišč in izdelavo projektne
dokumentacije že namenila dobrih
150.000 €, za gradbena dela, ki jih
bo izvajalo podjetje Marc, bodo od-

šteli 1,13 milijona €, trenutno pa potekajo še razpisi za nakup opreme v
vrednosti dobrih 265.500 €. Od tega
bo občina vložila 890.000 €, preostalih 690.000 € pa bosta prispevala
ministrstvo za šolstvo in fundacija za
šport.
Kot je pojasnil župan, je to že tretji
večji projekt, ki ga izvaja občina v letošnjem letu (trenutno je v zaključni
fazi rekonstrukcija Prešernove ulice,
prejšnji mesec pa se je pričela tudi
izgradnja kanalizacije in čistilne naprave na Baču). Ob koncu šolskega
leta pa se bodo začela tudi investicijsko-vzdrževalna dela na ostalih
osnovnih šolah v občini, tako da naj
bi do septembra v šole vložili še dodatnih 400.000 €.

REZULTATI VOLITEV V EVROPSKI PARLAMENT
Lista
Št. sedežev

SDS

SD

pali Evropsko ljudsko stranko (EPP),
Zoran Thaler in Tanja Fajon (SD) bosta člana skupine socialdemokratov
(PES), Jelko Kacin (LDS) in Ivo Vajgl
(Zares) pa v skupini zavezništva li-

NSi

LDS

Zares

Desus

SLS

beralcev in demokratov za Evropo
(ALDE). Zanimiv je podatek, da so
bili vsi poslanci razen Romane Jordan Cizelj izvoljeni s preferenčnimi
glasovi. III

SNS

SMS

ZZ

NLPB

KSS

2

2

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

Odstotek glasov
- Slovenija

26,65

18,45

16,53

11,50

9,77

7,19

3,59

2,86

1,96

0,73

0,45

0,33

Odstotek glasov
– volilni okraj
Il. Bistrica

27,01

18,89

15,11

10,81

6,20

10,81

3,11

3,75

2,38

0,64

0,85

0,43

Podatki so neuradni, z dne 19. 6. 2009. Vir: DVK
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AKTUALNO

Slovenski volivci smo 7. junija izvolili
sedem poslancev, ki nas bodo zastopali v Evropskem parlamentu. Milan
Zver in Romana Jordan Cizelj (SDS)
ter Lojze Peterle (NSi) bodo zasto-
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začele se bodo obnove LOKALNih CEST
Bistriški župan Anton Šenkinc in
direktor gradbenega podjetja Primorje Dušan Črnigoj sta 23. junija
podpisala pogodbo v vrednosti
500.000 € za obnovo dveh odsekov
lokalnih cest, in sicer med Kosezami
in Veliko Bukovico ter med Koritnicami in Mašunom in pa obnovo nadvoza čez železniško progo Kilovče-Il.
Bistrica. Vsi trije projekti se bodo
financirali iz evropskih sredstev.
V okviru obnove nadvoza čez železniško progo Kilovče-Il. Bistrica bodo
obnovili odsek lokalne ceste med
Pristavco in Kilovčami v dolžini 45 m.
Preostali del te ceste v skupni dolžini 1,5 km je bil namreč obnovljen
že lani. Skupna vrednost investicije
znaša 181.500 €, od tega občina prispeva dobrih 30.000 €, kolikor znaša
DDV, ostalo pa so sredstva Vlade RS
za lokalno samoupravo in regionalno
politiko.
Občina bo nadaljevala tudi z drugo
fazo obnove lokalne ceste med Kosezami in Veliko Bukovico, in sicer
od mostu čez potok Molja do Velike

Direktor Primorja Dušan Črnigoj, župan Anton Šenkinc in strokovni sodelavec
občinske uprave Stanko Škrab, ki vodi projekte za obnovo cest

Bukovice v dolžini 0,8 km. Obnovljena cesta bo široka 4,5 m, uredili
pa bodo tudi odvodnjavanje. V lanskem letu je občina v okviru 1. faze
že obnovila 500 m od skupno 1,5 km
dolge lokalne ceste Koseze-Velika
Bukovica. Vrednost naložbe znaša
196.500 €, pri čemer bo občina financirala zgolj vrednost DDV v višini
32.700 €.
Nadaljevali bodo tudi z drugo fazo

ŽUPAN SPREJEL NAJBOLJŠE UČENCE

obnove lokalne ceste med Koritnicami in Mašunom v dolžini 0,92
km. V sklopu obnovitvenih del bodo
razširili vozišče na 5 m in uredili odvodnjavanje. Od 219.000 €, kolikor
znaša vrednost naložbe, bo občina
prispevala 36.500 € davka, preostanek pa bo tudi v tem primeru financirala država iz evropskih sredstev.
V okviru prve faze obnove 10,4 km
dolge ceste Koritnice-Mašun je občina v letu 2007 že obnovila 750 m
ceste, trenutno pa že zbira ponudbe
za izvedbo tretje faze, v sklopu katere naj bi obnovili še 430 m ceste.
V letošnjem letu naj bi tako obnovili
skupno 1,5 km ceste med Koritnicami in Mašunom.

AKTUALN O

Dela naj bi bila zaključena najkasneje
do 25. septembra. Ker je za vse tri
projekte občina od države pridobila
evropska sredstva, ki jih mora izkoristiti do 6. novembra, je direktor
Primorja Dušan Črnigoj obljubil, da
bodo dela izpeljali v dogovorjenih
rokih. Občina je letos od države dobila nekaj čez 840.000 € evropskih
sredstev, kar je več kot so načrtovali,
zato bodo s preostankom sredstev
izpeljali še nekatere druge obnove.
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Ob koncu šolskega leta je župan
Anton Šenkinc sprejel najboljše
učence, ki so letos zaključili osnovno
šolanje. 27 učencev, ki prihajajo iz
šestih osnovnih šol v občini (bistriških OŠ Antona Žnideršiča in OŠ
Dragotina Ketteja, OŠ Jelšane, OŠ
Knežak, OŠ Podgrad in OŠ Pregarje),
je tudi del prve generacije brez splošnega učnega uspeha.
Učenci so povedali, da jih bo večina
BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2009

med njimi šolanje nadaljevala v domači občini. »Napredek občine je
odvisen tudi od njenih prebivalcev,
zato upam, da se vas čim več po končanem šolanju na univerzah vrne v
domačo občino,« je dejal župan in
jim zaželel veliko uspehov tudi v prihodnje. Vsak izmed njih pa je prejel
tudi spominsko darilo, knjigo avtorja
Rudolfa Rudija Šimaca Kako se je
začelo na Soči 1915. III

Trenutno poteka zbiranje ponudb
za sanacijo plazu v Harijah, za obnovo odseka lokalne ceste za naselje Podtabor ter za sanacijo plazu in
preplastitev vozišča na lokalni cesti
Podbeže. Pravkar se zaključuje sanacija plazu na lokalni ceti Dolenjski
potok-Studena Gora, v načrtu pa je
še obnova mostu čez potok Posrtev
pri Brcah. Kot je povedal župan Anton Šenkinc, bo občina letos v cestno
infrastrukturo vložila 1,4 milijona €.

VIZITA NA BISTRIŠKEM
Bogato okrašeni vizitantski vozovi,
med katerimi je odmevalo veselo
prepevanje fantov in deklet, so na
zadnjo majsko soboto v središče
mesta privabili številne obiskovalce. Tradicionalno prireditev, ki
je v zadnjih letih prerasla v kulturni
in etnološki dogodek, je ob finančni
podpori Občine Ilirska Bistrica letos
prvič organiziralo Kulturno društvo
Grad iz Dolnjega Zemona.

Čeprav obveznega služenja vojaškega roka že nekaj let ni več, pa
ilirkobistriška občina s to prireditvijo
ohranja stoletno tradicijo vizite oz.
nabora, ki sega v drugo polovico 18.
stoletja, ko so v času Marije Terezije
začeli z novačenjem slovenskih fantov v cesarjevo vojsko. Še posebej
pa je običaj praznovanja vizite postal značilen za kraje na Bistriškem,
saj se je po prvi svetovni vojni, ko je
bila Primorska priključena k Italiji,
ohranil samo v teh krajih.
Župan Anton Šenkinc, ki je pozdravil
vizitante in obiskovalce, se je vasem,
ki so na prireditvi sodelovale z vo-

Vizitanti so ponosno pokazali zasluženo nagrado – pršut

zovi, zahvalil za vložen trud. »Vesel
sem, da se ta etnološka prireditev
počasi prijemlje in upam, da se bo obdržala, saj tako ohranjamo naše stare
običaje,« je dejal župan in dodal, da
je prireditev Vizita na Bistriškem posebnost in zanimivost, s katero želijo
v občino privabiti tudi turiste.
Vizitante je pozdravil tudi Iztok Kokošar, predstavnik ministrstva za
obrambo s postojnske Uprave za
obrambo, in jim kot nagrado za trud
izročil pršut. Poudaril je, da bistriška
vizita ni pomembna samo za tukajšnje
kraje, ampak za vso Slovenijo. »Včasih so ljudje z vizito izražali domoljubje, danes je to domoljubje izraženo
z ohranjanjem te etnološke prireditve
in običajev, ki so za Slovenijo zelo pomembni in specifični,« je širši pomen
te prireditve povzel Kokošar.

Na prireditvi so zaplesali tudi otroci folklorne skupine Tuščak z Bača

Prireditev je spremljal tudi bogat
kulturni program, v katerem so s
prepevanje ljudskih in domoljubnih
pesmi nastopili Kergekci izpod Ahca,
Hrušiški fanti in Brštulin banda,
zaplesali pa sta folklorna skupina
Gradina in otroška folklorna skupina Tuščak z Bača. V programu sta
sodelovala tudi bistriška Glasbena
šola in pihalni orkester, članice Turističnega društva Ilirska Bistrica, KD
Prem in KETŠD Harije pa so na stojnicah obiskovalcem prikazale, kako
se izdeluje papirnate rože. Med
prireditvijo je bila v Knjižnici Makse
Samsa na ogled tudi razstava Vizita
na Bistriškem. III

Voz Topolčanov je krasilo 9000 rož
BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2009

AKTUALN O

Letos so na viziti sodelovali fantje,
ki predstavljajo prvo generacijo, rojeno v samostojni Sloveniji. Na prizorišče dogajanja – bistriški Plac – so
se iz treh vasi pripeljali s konjskimi
vpregami in pisanimi vozovi, ki jih je
krasilo več tioč papirnatih rož. Voz iz
Novokračin oz. »Doline ljubavi« je
predstavljal barve slovenske zastave,
voz Topolčanov je krasilo največ, kar
9000 rož, Zemonci, ki so se izkazali
tudi kot odlični organizatorji, pa so
iz rož oblikovali mavrico.
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VITEŠKI DAN GROFA DEVINSKEGA
Premski grad se je 31. maja že tretjič
zapored prelevil v prizorišče viteških bojev, srednjeveških plesov in
pojedin, obiskovalci pa so bili priča
tudi zaroki med grofom Devinskim
in gospodično Genovefo Turnsko.
Čeprav muhasto vreme srednjeveškemu rajanju ni bilo naklonjeno,
je srečnima zaročencema prišel čestitat tudi vitez Gašper Lambergar s
svojo gospodo in vitezi. Vendar pa
grof Devinski tudi letos ni imel sreče
s svojo novopečeno zaročenko. Potem ko so prvo leto njegovo soprogo
sežgali na grmadi in mu je lani nevesto začaral čarovnik, je tudi letos
ostal spet samski, saj so njegovo zaročenko spoznali za čarovnico in jo
zažgali na grmadi.

Grof Devinski s svojo zaročenko gospodično Turnsko

Srednjeveško prireditev, ki jo organizirata bistriški Razvojni center in
Občina Ilirska Bistrica, so spremljale
tudi stojnice, na katerih so se obiskovalci lahko pobliže spoznali z
nekaterimi srednjeveškimi poklici
(npr. kovač) in običaji. Še posebej
zanimiva je bila 500 let stara srednjeveška tiskarna mojstra Janeza, v
kateri so si obiskovalci lahko natisnili
fotografijo.

AKTUALN O

Pestro pa je bilo tudi dogajanje za
otroke. Najprej jih je s čarovniškimi
triki navduševal čarodej vseh čarodejev Saturno, kasneje pa so se
lahko pridružili srednjeveškim delavnicam, kjer so izdelovali najrazličnejše izdelke. Posebna atrakcija tako
za otroke kot odrasle pa je bil na
koncu zažig čarovnice na grmadi, še
pred samim zažigom pa je sledilo zanimivo, predvsem pa duhovito preverjanje njenih čarovniških moči.
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Seveda se spodobi, da je grajska gospoda na ta dan obiskovalce povabila
tudi v notranjost gradu Prem, kjer so
si lahko ogledali bogato razstavo lovskih trofej, ki jo je spremljala tudi
videoprojekcija s predstavitvijo velikih zveri. Na ogled je bila tudi muzejska zbirka, na grajskem dvorišču pa
je obiskovalce pričakala vedeževalka
in jim napovedala prihodnost. Srednjeveško rajanje se je zaključilo ob
pijači in jedači ter zvokih narodnozabavnega ansambla Zapeljivke. III
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Živahno trgovanje na srednjeveških stojnicah

Posebna atrakcija je bil zažig čarovnice na grmadi

Občinski svet je na seji 18. junija
sprejel rebalans proračuna Občine
Ilirska Bistrica za leto 2009. Z rebalansom se načrtuje sredstva v višini
27.183.542 evrov, kar je za 3,9 %
več v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2009. Višje načrtovani prihodki predstavljajo razliko
med višje in nižje načrtovanimi prihodki v višini 1.027.120 evrov.
Spremembe proračuna so bile potrebne zaradi spremembe virov in
višin prihodkov, strukture in višin
odhodkov, dejanskih sredstev prenosa, ugotovljenih po zaključnem
računu za leto 2009, nižjih cen oz.
nižjih stroškov med načrtovanimi
sredstvi in dejanskimi pogodbeni
obveznostmi pri večjih investicijah
ter zaradi ureditve novih štirih in pol
oddelkov otroških vrtcev.
Z rebalansom proračuna se načrtuje
večje prihodke predvsem iz naslova
državnih sredstev, in sicer se povečujejo sredstva finančne izravnave s
sedanjih 175.716 evrov na 805.873
evrov, dodatna sredstva iz naslova
21. oz. 23. člena ZFO za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega
pomena za zadovoljevanje skupnih
potreb in interesov prebivalcev občine s sedanjih 775.423 evrov na
842.411 evrov.
Prihodki vključujejo tudi prejeta
intervencijska sredstva za obnovo
strehe po lanskoletnem neurju na
vrtcu in OŠ Antona Žnideršiča v višini 170.273 evrov ter sredstva krajevnih skupnosti, ki se povečujejo

za prejeta sredstva iz naslova vračila
sredstev za telekomunikacije, drugih
lastnih prihodkov in državnih sredstev v višini 403.105 evrov.
Znižanje prihodkov je predvsem
zaradi načrtovanih sredstev s strani
Banke Koper za ureditev parkirišča
ob občinski stavbi, ker bo banka
sama financirala del omenjene investicije. Črta se tudi sredstva vetrnih
elektrarn, ki ne bodo realizirana v
letošnjem letu.
V strukturi prihodkov predstavljajo
davčni prihodki 40-odstotni delež,
nedavčni prihodki v obsegu 7 %, kapitalski prihodki 19 % in transferni
prihodki s 34-odstotnim deležem.
Nižji odhodki se z rebalansom proračuna načrtujejo predvsem na račun nižjih ponudbenih vrednosti
za izvedbo investicij v cestno infrastrukturo (LC Koseze–M. Bukovica,
LC Bitnja–Kilovče, Most čez Posrtev)
ter kanalizacijo in čistilno napravo
Bač v višini 313.825 evrov in črtanja
odhodkov za ureditev parkirišča ob
občinski stavbi s strani Banke Koper.
Nižji so tudi s proračunom načrtovani odhodki za sanacijo oken v OŠ
Dragotina Ketteja in sanacijo kotlarne v VVE OŠ Antona Žnideršiča v
višini 58.324 evrov.
Z rebalansom proračuna se načrtuje
večje odhodke, in sicer za prostorsko
informacijski sistem v višini 27.000
evrov, za rekonstrukcijo LC Podtabor–glavna cesta v višini 108.459
evrov, za ureditev poti in mostička
na potoku Bistrica v višini 31.600
evrov, za projektno dokumentacijo
ureditve cestne infrastrukture (JP

Mereče – Podstenjšek, Most na JP
Podgraje, LC M. Bukovica) se načrtuje nova sredstva v višini 64.000
evrov. Nova sredstva se načrtuje tudi
za ureditev pešpoti od Gimnazije do
Adamičeve ulice. Sredstva za sanacijo plazov se povečujejo s 216.700
evrov na 367.629 evrov. Dodatna
sredstva se načrtuje za študijo oz.
investicijski program Turističnega
središča Jezera, nakup objekta na
Premu, prostorske akte in za ureditev infrastrukture za stanovanjsko
gradnjo v Kosezah.
Za nakup in ureditev mobilne enote
vrtca ter za ureditev obstoječih prostorov in delovanje novih štirih in pol
oddelkov otroškega vrtca (2 oddelka
v VVE OŠ Antona Žnideršiča, 1 oddelek v Knežaku, 0,5 oddelka v Podgradu in 1 oddelek v koncesijskem
vrtcu) se načrtuje nova sredstva v višini 276.336 evrov. Nova sredstva se
načrtuje tudi za izdelavo projektne
dokumentacije za ureditev stražarnice v vojaškem kompleksu v Ilirski
Bistrici – Glasbena šola, za nakup računalniške opreme in opreme za laboratorij za nov računalniški oddelek
v Gimnaziji Ilirska Bistrica. Dodatna
sredstva se načrtuje tudi za plačilo
oskrbnin v Domu starejših občanov.
Za splošno proračunsko rezervacijo
se načrtuje sredstva v višini 310.506
evrov.
Sama struktura odhodkov se ne spreminja, in sicer predstavljajo tekoči
odhodki in tekoči transferi 33-odstotni delež, investicijski odhodki in
investicijski transferi pa 67-odstotni
delež. III
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REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2009
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IDEJNE REŠITVE ZA PROMETNO UREDITEV
OB KOMPLEKSU DOMA NA VIDMU
Občane obveščamo, da bo od
1. do 31. julija potekala javna
razgrnitev z zbiranjem pripomb
na idejne rešitve za prometno
ureditev ob kompleksu Doma na
Vidmu. Zainteresirani si lahko načrt v povečanem formatu in podrobno vsebinsko predstavitev
zasnove ogledajo v prostorih:
• Knjižnice Makse Samsa v času
delovanja knjižnice in
• Krajevne skupnosti Il. Bistrica
v času uradnih ur ter ob torkih in
četrtkih od 16. do 19. ure.
Občane pozivamo, naj si gradivo
ogledajo in podajo morebitne
pripombe in predloge. Idejne rešitve bo obravnaval občinski svet
na jesenski seji.

Na skici desno so predstavljene idejne
prostorske rešitve za prometno ureditev ob kompleksu Doma na Vidmu,
OŠ Dragotina Ketteja, Zdravstvenega
doma in stanovanjsko-poslovnih stavbah na Gregorčičevi cesti v Il. Bistrici.
Ta glede na predviden razvoj mesta
obravnava prostor širše in temelji na
vzpostavitvi nove Župančičeve ulice,
ki skupaj z Vojkovim drevoredom,
Gregorčičevo in Bazoviško cesto tvorijo nov cestni križ. Na tem mestu se
vzpostavi novo štirikrako krožišče, ki
omogoča večjo pretočnost in dostop
v zaledje mesta, in sicer do predvidenega razširjenega pokopališča s parkiriščem, Doma starejših občanov in
predvidene pozidave stanovanjskega
kompleksa Kampo.

O BČINSKI o dmevi

VAROVANCI VDC OBISKALI ŽUPANA
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Ob občinskem prazniku so varovanci bistriške enote Varstveno delovnega centra (VDC) Koper obiskali
župana Antona Šenkinca, mu čestitali in zaželeli veliko uspehov pri
vodenju občine tudi v prihodnje.
Varovanci bistriškega VDC so županu
zaupali, da so si s pomočjo občinskih
sredstev, ki so jih prejeli lani ob občinskem prazniku, ko so bili nagrajeni
z zlato plaketo občine, uredili tendo
nad dvoriščem, kupili tri klimatske
naprave in opremili sobo za počitek.
»Čeprav imamo sedaj tudi sobo za
počitek, mi ne počivamo, radi in pridno delamo. Veseli in ponosni smo,
ko ljudje prihajajo k nam in vidijo,
BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2009

kaj vse znamo. Trudili se bomo tudi
v bodoče,« so ponosno povedali in
županu predstavili različne dejavnosti, ki jih izvajajo v centru.
Katja Baša, socialna delavka v bistriškem VDC, ki je spremljala svoje
varovance, pa je izpostavila tudi nekatere težave, s katerimi se soočajo.
»Težave imamo s prodajo izdelkov,
saj se tako posamezniki kot podjetja
v zadnjih mesecih ne odločajo več
za nakup,« je opozorila. Na podlagi
prodanih izdelkov pa varovancem
izplačajo tudi zaslužene nagrade, saj
vse izdelke naredijo sami.
Ob koncu župana povabili, naj se jim
pridruži na Bistriškem dnevu VDC, ki
ga pripravljajo 2. julija v Dletu. III

Znotraj obravnavanega območja je
predvidena tudi nova enosmerna cesta z navezavo na krožišče, ki omogoča
večjo prometno pretočnost in dostop
do osnovne šole ter zdravstvenega
doma. Z vpeljavo nove ceste dobimo
t. i. stavbne otoke: »šolski otok«, kjer
je predvidena ureditev zunanjih igrišč
in nove športne dvorane, »zdravstveni
otok« in »kulturni otok«, kjer je predvidena izgradnja novega kulturnega
doma, za katerega bo v letošnjem
letu izpeljan tudi arhitektski natečaj.
Med »otoki« se vzpostavi nov mestni
trg, ki predstavlja stičišče vseh dejavnosti in omogoča ureditev parkirišča,
ki je lahko dvonivojsko. Tako bi na celotnem obravnavanem območju pridobili preko 300 parkirnih mest. III

NOVI ČLANI
CIVILNE ZAŠČITE
Glede na dogodke ob lanskem neurju s točo, ki je prizadelo bistriško
občino, in številne pozive po organiziranju novega štaba civilne zaščite je
bistriški župan Anton Šenkinc izdal
sklep o imenovanju poveljnika in njegovega namestnika ter članov civilne
zaščite Občine Ilirska Bistrica. Za poveljnika je imenovan Anton Delost,
namestnik poveljnika je Luka Špilar,
člani pa so: Robert Tomšič za požarno
varnost, Nada Čeligoj za prvo pomoč,
Pavel Maurič za tehnično reševanje,
Iztok Ljubič za logistiko, zvezo in izvidovanje ter Tatjana Urbančič za administrativne zadeve in poverjenike.
Trenutno na Upravi za zaščito in reševanje poteka postopek za evidentiranje članov in uvrstitev na dolžnost
v civilno zaščito. Za operativno vodenje in izvajanje nalog zaščite in reševanja v primeru naravnih in drugih
nesreč je odgovoren poveljnik, ostali
člani pa mu pri tem nudijo strokovno
pomoč. Kot je povedal Luka Špilar, ki
je obenem tudi strokovni sodelavec
za zaščito in reševanje na bistriški
občini, nameravajo še letos izvesti
usposabljanje članov na Igu, prva in
temeljna naloga, ki so si jo zadali, pa
je pripraviti dolgoročno strategijo razvoja občinske civilne zaščite. III

O BČINSKI o dmevi
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ODGOVOR NA TRDITVE G. DUŠANA GRBCA seja občinskega
G. Dušan Grbec v članku v 13. šteobrtno cono Koseze iz leta 1994.
sveta
vilki Bistriških odmevov na 6. strani
2. Občina Ilirska Bistrica je pracelo
navaja:
»Na zadnji seji smo sprejeli nov prostorski akt v Kosezah, ker po starem
ni bilo moč odtujiti 1500 m² ter pokloniti tistim, ki so to prodali. Pri tem
ne smemo pozabiti, da je ta teren
pridobljen iz proračunskih sredstev
in je v lasti občine Ilirska Bistrica, se
pravi vseh občank in občanov. Zdaj
pa se dogaja, da nekateri posamezniki občini najprej prodajo, kasneje
pa bi želeli to nazaj brezplačno pridobiti. Če želimo imeti tak sistem,
potem naj se da vsaki vasi enako
površino, pa naj vaščani gradijo ali
prodajajo.«
V zvezi s temi trditvami pojasnjujemo:
1. Za parcelo št. 1633/1 k.o. Koseze
je Občinski svet na seji, dne 23. 4.
2009, razveljavil zazidalni načrt za

št. 1633/1 kupila od 59 solastnikov Agrarne skupnosti Koseze.
3. Za navedeno parcelo, ki bo namenjena stanovanjski gradnji, se trenutno izdeluje projekt komunalne
infrastrukture s parcelacijo.
4. O prodaji gradbenih parcel zainteresiranim investitorjem bo odločal Občinski svet. Parcele bodo
naprodaj predvidoma konec letošnjega leta.
5. KS Koseze je izrazila interes za
del zemljišča za potrebe vaškega
doma in igrišča. Zemljišča za vaške
domove in igrišča za posamezne
vasi v večini primerov zagotavlja
občina.
Občina Ilirska Bistrica in Danilo Pugelj, predsednik Agrarne skupnosti
Koseze

O BČINSKI o dmevi

SREČANJE FINANČNO-RAČUNOVODSKIH
DELAVCEV JUŽNOPRIMORSKIH OBČIN
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V četrtek, 18. junija, je na gradu
Prem potekalo tradicionalno delovno srečanje finančno-računovodskih delavcev občin južnoprimorske
regije, na katerem so bila izmenjana
mnenja in izkušnje glede aktualnih
vsebin in problematike s področja
izvajanja občinskih proračunov.
Med pomembno aktualno problematiko in vprašanji sta bili izpostaBISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2009

vljeni predvsem dve pomembni
temi, in sicer priprava občinskih
proračunov za leti 2010 in 2011 ter
ukinitev sredstev v upravljanju pri
javnih podjetjih.
Po delovnem srečanju so si predstavnice občin južnoprimorske regije
ogledale muzejsko zbirko na Premskem gradu in Kettejevo spominsko
sobo. III

Na 25. seji občinskega sveta , ki
je potekala 18. junija, so svetniki
obravnavali in sprejeli odlok o rebalansu proračuna občine za leto
2009. Obravnavali so tudi problematiko zagotovitve prostih mest v
vrtcih in sprejeli sklep o zagotovitvi
treh in pol novih oddelkov vrtcev
ter sprejeli odlok o koncesiji za izvajanje predšolske vzgoje.
Občinski svetniki so izdali soglasje k
izplačilu dela plače za delovno uspešnost za leto 2008 direktorici Kraških
lekarn, razen za delovno uspešnost
iz naslova razvojne naravnanosti. Izdali so tudi soglasje k imenovanju
Anite Malnar za direktorico JZ Kraške lekarne Il. Bistrica in pozitivno
mnenje k imenovanju Manice Renko
za ravnateljico OŠ Pregarje.
Sprejet je bil sklep, da Občina Il.
Bistrica za potrebe nadomestne
gradnje objekta državnih upravnih
organov v Ilirski Bistrici neodplačno
prenese v last ministrstva za javno
upravo del zemljišča zaradi zagotovitve izpolnjevanja predpisov iz
požarne varnosti, kar je predpogoj
za izdajo gradbenega dovoljenja. S
tem, da mora ministrstvo poskrbeti,
da se izjemno redko drevesno vrsto,
ki raste na tem območju, presadi na
drugo mesto.
Sprejet je bil tudi sklep o oddaji v
najem 16 poslovnih prostorov v obnovljeni stavbi na Jurčičevi 1, ki jo je
občina uredila za potrebe delovanja
društev in političnih strank. V stabi
je urejena tudi sejna soba, občina
pa se dogovarja tudi za zamenjavo
zemljišča, s katerim bi pridobili še
nekaj dodatnih parkirnih mest. V
stabi bo delovala tudi izpostava Inštituta za narodnostna vprašanja iz
Ljubljane, v okviru katerega naj bi
potekala preučevanja slovensko-hrvaških odnosov, inštitut pa sodeluje
tudi z Univerzo na Primorskem.
Sprejet je bil sklep, da se Kmetijsko
gozdarski zadrugi Cerknica za pet
let odda v najem poslovni prostor v
kompleksu Žabovica. Obenem se zadrugi dodeli pomoč po pravilu »de
minimis« za gospodarstvo v višini
37.500 evrov. III

JESENI bodo odprli ŠTIRI IN POL
NOVIH ODDELKOV VRTCEV
Občinski svet je na junijski seji prižgal zeleno luč za zagotovitev treh in
pol dodatnih oddelkov v občinskih
vrtcih ter sprejel odlok o podelitvi
koncesije za en oddelek vrtca. S tem
bodo pokrite vse potrebe po vpisu
otrok v vrtce v letošnjem letu.

V prihodnjem šolskem letu bo tako
na območju bistriške občine delovalo 21,5 oddelkov javnih vrtcev
in en oddelek v zasebnem vrtcu s
koncesijo. Vrtce pa bo obiskovalo
skupno 397 otrok, kar pomeni, da
bo v predšolsko vzgojo vključenih
približno 65 odstotkov vseh otrok v

POZIV K ODDAJI IDEJNIH PREDLOGOV
ZA IZVEDBENE PROJEKTE
Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom poziva vse zainteresirane prebivalce, lokalne akterje - fizične osebe, kmetijske proizvajalce, podjetnike in ostale poslovne subjekte (zavodi, društva, neprofitne
organizacije) s področja občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna k oddaji
IDEJNIH PREDLOGOV ZA IZVEDBENE PROJEKTE v letu 2010.
Predmet tega poziva je nabor in izbor predlogov izvedbenih projektov ter
dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepov LEADER, ki jih Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS namenja Društvu za razvoj
podeželja med Snežnikom in Nanosom (LAS) v letu 2010.
Prijavljeni predlogi izvedbenih projektov morajo vsebovati kratko predstavitev projekta z finančno konstrukcijo, morajo pa biti usklajeni z lokalno
razvojno strategijo, kar pomeni, da morajo s svojimi rezultati prispevati k
razvojnim ciljem, ki jih opredeljuje lokalna razvojna strategija (ta je dostopna na spletni strani društva www.razvoj-podezelja.si).
Za izdelavo izvedbenih projektov bo pripravljena delavnica, kjer bodo
predlagatelji seznanjeni s postopkov priprave in izdelave prijave projekta
za sofinanciranje MKGP. Delavnica bo izvedena predvidoma do 15. julija
2009, o čemer bodo predlagatelji obveščeni naknadno.
Predloge izvedbenih projektov posredujte na naslov: Društvo za razvoj
podeželja med Snežnikom in Nanosom, Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica, po elektronski pošti info@razvoj-podezelja.si, ostale informacije
pa dobite na spletni strani društva ali pa osebno na telefon 031 339 789.

občini, s čimer se bo bistriška občina
približala republiškemu povprečju.
Za ureditev in delovanje štirih in
pol dodatnih oddelkov vrtcev bo
občina v letošnjem letu namenila
276.000 evrov. Ta znesek vključuje
tudi postavitev mobilne enote pri
bistriškem vrtcu, ki je bila sicer načrtovana za leto 2010, vendar se je
z rebalansom proračuna premaknila
v letošnje leto. Mobilno enoto, v
kateri bosta delovala dva oddelka
vrtca, bodo postavili do 1. oktobra.
Z rebalansom proračuna je v letošnjem letu za predšolsko vzgojo zagotovljenih 1.585.000 evrov.
Na podlagi Odloka o koncesiji za izvajanje programa predšolske vzgoje
in varstva, ki ga je občinski svet
sprejel na zadnji seji, bo občina v
Uradnem listu objavila javni razpis
za podelitev koncesije zasebnemu
vrtcu, zasebniku, zavodu, gospodarski družbi in drugim pravnim ali fizičnim osebam, ki izpolnjujejo pogoje,
določene za izvajanje javno veljavnih programov. Med drugim mora
koncesionar zagotoviti ustrezne
prostore za opravljanje dejavnosti in
strokovno usposobljene delavce, občina pa bo zagotovila sredstva za nakup opreme. Občinski svet je sprejel
tudi sklep, da se pri nabavi notranje
opreme in igral za otroško igrišče za
vrtec s koncesijo upošteva enake
pogoje kot pri ostalih javnih vrtcih. S
tem bodo zagotovljeni enaki pogoji
in standardi tako za zasebni kot za
javne vrtce. III
BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2009
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Letos je bilo v vrtce na novo vpisanih
145 otrok, prostih mest pa primanjkuje za kar 69 otrok. Ker je občina
po Zakonu o vrtcih dolžna zagotoviti
dodatna prosta mesta, če je izražen
interes za vpis v vrtec tolikšnega
števila otrok, da bi se lahko oblikoval en oddelek, je občinska uprava
predlagala odprtje novih oddelkov,
in sicer enega kombiniranega in
enega prvega starostnega obdobja v
enoti vrtca pri OŠ Antona Žnideršiča,
enega kombiniranega v OŠ Knežak in
pol kombiniranega v OŠ Podgrad. Še
en dodaten oddelek pa bi pridobili
s podelitvijo koncesije za izvajanje
programa predšolske vzgoje.
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OBVESTILA UPRAVNE ENOTE
Sprememba uradnih ur
na Krajevnih uradih

Kot vam je že poznano, sta v okviru
Upravne enote (UE) Ilirska Bistrica
organizirana dva krajevna urada,
in sicer v Podgradu in Knežaku, na
katerih smo po dvakrat na teden izvajali storitve s področja prijave prebivališča, matičnih zadev ter izdaje
osebne izkaznice ali potnega lista.
Organizacija dela v državni upravi se
je v veliki meri že prilagodila potrebam strank, saj se izvajajo uradne
ure za večino upravnih opravil na
sedežih upravnih enot vse dni v tednu (razen ob četrtkih) ter na prve
sobote v mesecu, veliko opravil je
mogoče rešiti tudi po elektronski
poti, izvedba velikega števila upravnih storitev tudi ni več vezana na UE
na stalno prebivališče stranke.
Glede na trenutno gospodarsko situacijo in v skladu s strategijo vlade
o racionalizaciji poslovanja v javnem
sektorju, moramo tudi UE poslovati
skrajno racionalno. Zaradi nizkega
števila strank na krajevnih uradih,
kadrovskih potreb na UE kot tudi racionalizacije poslovanja je bil sprejet
sklep o zmanjšanju števila uradnih
dni na krajevnih uradih.
Na krajevnih uradih bodo od 1. 7.
2009 uradne ure po razporedu:
• KU Knežak: torek od 8. do 12. ure
in od 13. do 15. ure
• KU Podgrad: ponedeljek od 8. do
12. ure in od 13. do 15. ure
Morebitne spremembe uradnih ur
bodo objavljene na oglasni deski
krajevnih uradov. Strankam predlagamo, da se izven navedenih uradnih ur za informacije obrnejo na
sedež UE.

O BČINSKI o dmevi

Potovanje otrok v tujino

14

Dne 16. 6. 2009 je stopil v veljavo
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o potnih listinah, ki
ukinja dovoljenje zakonitega zastopnika, kar pomeni, da otroci do
dopolnjenega 15. leta starosti, ki
potujejo v tujino brez spremstva zakonitega zastopnika, potrebujejo le
veljaven potovalni dokument (potni
list ali osebna izkaznica).
Izjema velja za potovanje mladoletnikov v Republiko Bosno in Hercegovino. Mladoletni otroci (do
BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2009

vključno 18. leta starosti), ki potujejo v Republiko Bosno in Hercegovino brez spremstva zakonitega
zastopnika, potrebujejo overjeno
soglasje zakonitega zastopnika za
prehod meje. Večjezični obrazec
soglasja zakonitega zastopnika je na
razpolago v sprejemni pisarni UE Il.
Bistrica, kjer ga tudi overite.
Ministrstvo za zunanje zadeve RS
priporoča, da se v primeru potovanja organiziranih skupin (ekskurzije,
organizirano letovanje, udeležba
na športnih, kulturnih prireditvah
mladoletnikov) še vedno pripravi
seznam članov skupine in podatki
odgovorne osebe oz. spremljevalcev. Na ta način se omogoči hitrejša
mejna kontrola.

Novosti v RKG
Zakon o kmetijstvu je prinesel med
drugim tudi spremembe pri definiranju kmetije in članih kmetije,
vnesel pa je tudi nov pojem namestnika nosilca. Natančnejša navodila
in postopke za izvajanje tega zakona
so določeni v Pravilniku o registru
kmetijskih gospodarstev.
Kmetija je oblika kmetijskega gospodarstva (KMG), na katerem se
eno ali več gospodinjstev ukvarja s
kmetijsko dejavnostjo. Na eni kmetiji je lahko vpisanih več gospodinjstev, posamezno gospodinjstvo pa
je lahko vpisano le na eni kmetiji.
Člani kmetije so člani teh gospodinjstev, ki so starejši od 15 let. Podatki
o članih kmetije se v register kmetijskih gospodarstev (RKG) prenesejo iz evidence gospodinjstev, ki se
vodi na podlagi predpisov o prijavi
stalnega prebivališča. Vsaka selitev
v ali iz gospodinjstva pomeni spremembo v RKG.
Nosilec in namestnik nosilca sta popolnoma poslovno sposobni fizični
osebi, ki ju določijo člani kmetije,
ki so lastniki oz. solastniki kmetije.
Namestnik prevzame pravice in obveznosti nosilca, v primeru smrti nosilca ali ko nosilec postane začasno
ali trajno opravilno nesposoben. Če
je na kmetiji samo en član kmetije,
kmetija nima namestnika kmetije.
Prvi vpis namestnika nosilca in gospodinjstev na kmetiji
V obdobju od 10. 6. do 30. 9. 2009
bo potekal prvi vpis namestnikov

nosilca in gospodinjstev na kmetiji.
Nosilec kmetije mora posredovati podatke o svojem namestniku
in gospodinjstvih, katerih en ali
več članov se na kmetiji ukvarja s
kmetijsko dejavnostjo na obrazcu
Podatki o namestniku nosilca in gospodinjstvih na kmetiji (Priloga 14
Pravilnika), ki je skupaj z navodili
objavljen na spletni strani http://
rkg.gov.si/GERK/, dostopen pa je
tudi na UE Ilirska Bistrica in njenih
krajevnih uradih v Podgradu in Knežaku. Nosilec pošlje izpolnjen obrazec s podpisom nosilca in njegovega
namestnika na upravno enoto.
Podatkov o namestniku nosilca ni
potrebno posredovati nosilcu KMG,
ki je samostojni podjetnik posameznik, pravna oseba ter planina in
skupni pašnik.
Sankcije: Če namestnik kmetije do
30. 09. 2009 ne bo vpisan, se bo v
RKG izpisala napaka tipa ERR, kar
pomeni, da do odprave te napake
ne bo možno podati vloge za subvencijo. III

KOPALNI AVTOBUS
Občane obveščamo, da bo s 1.
julijem začel voziti kopalni avtobus na relaciji Ilirska Bistrica–
Moščeniška Draga, in sicer vsak
ponedeljek, sredo in petek v juliju in avgustu.
Odhod avtobusa bo ob 8.00 z
avtobusne postaje v Ilirski Bistrici, povratek pa ob 17.30 iz
Moščeniške Drage. Avtobus bo
peljal, če se bo zbralo najmanj
pet potnikov.
Cene vozovnic:
• otroci do 10 let – brezplačno,
• otroci nad 10 do vključno 16
let ter dijaki in študenti – enosmerna 2 evra, povratna 4 evre,
• upokojenci – enosmerna 2
evra, povratna 4 evre,
• ostali občani – enosmerna 4
evre, povratna 8 evrov.
Prevoze po subvencionirani ceni
je omogočila Občina Ilirska Bistrica.

PREPREČIMO NARAŠČANJE
ŠTEVILA ZAPUŠČENIH ŽIVALI
ambulante. Na ta način preprečimo
širjenje dveh navarnih in neozdravljivih bolezni pri mačkah, in sicer mačje levkoze (FELV) in mačjega AIDSA
(FIV), zaradi katerih pogine največ
prostoživečih mačk. Mačji AIDS se
prenaša spolno, medtem ko se levkoza prenaša z vsemi izločki (slino,
urinom ...), vendar pa bolezni nista
nevarni za ljudi. Obenem se bo taka
mačka bolj zadrževala doma, mačkoni pa se ne bodo pretepali.

Zakon o zaščiti živali določa, da mora
za zapuščene živali poskrbeti lokalna
skupnost oz. občina, in sicer tako, da
zanje zagotovi pomoč, oskrbo in namestitev v zavetišču. Občina Ilirska
Bistrica je zato leta 2006 sklenila
pogodbo o oskrbi zapuščenih živali z
zavetiščem iz Horjula, ki je po oddaljenosti najbližje in obenem tudi izpolnjuje vse zakonske in prostorske
pogoje. V letošnjem letu je občina
pogodbo obnovila in jo podaljšala za
dve leti.
Kot je povedala komunalna inšpektorica na bistriški občini Karmen
Pugelj, pa je začelo število zapuščenih živali v zadnjem letu skokovito naraščati, s tem pa posledično
tudi stroški oskrbe za te živali. »Če
smo imeli v prejšnjih letih le dva do
tri primere na leto, se je to število
v lanskem letu povzpelo na 12,« je
povedala Pugljeva in opozorila, da
so v letošnjem letu stroški oskrbe in
namestitve živali v zavetišču močno
narasli. Če je v lanskem letu strošek
oskrbe na žival (gre predvsem za
pse) znašal povprečno 470 evrov,
se je ta v letošnjem letu povišal na
kar 560 do 660 evrov (odvisno od
spola in starosti živali). Z letošnjim
letom morajo zavetišča namreč poleg pregleda živali, odprave parazitov in 30-dnevne oskrbe izvajati
tudi obvezno cepljenje proti steklini,
sterilizacijo in označevanje živali z
mikročipi.
V občinskem proračunu je bilo za
leto 2008 za oskrbo zapuščenih živali namenjenih dobrih 5.000 evrov,
v letošnjem proračunu pa je v ta na-

men zagotovljenih 6.733 evrov. Ker
je vse več tudi primerov zapuščenih
in prostoživečih mačk, najditelje obveščamo, da lahko ob podpisu izjave
o najdeni živali tako mačko, ki se jo
da uloviti, privedejo k veterinarju,
ki ji bo zagotovil ustrezno oskrbo
in opravil sterilizacijo oz. kastracijo,
nato pa jo vrnejo v okolje, kjer je
bila najdena. Seveda pa bi bila tako
s finančnega kot etičnega vidika najboljša rešitev, da bi lastniki poskrbeli
za svoje živali in jih sami kastrirali oz.
sterilizirali ter tako preprečili nezaželjeno in nenadzirano razmnoževanje.

Zakaj sterilizacija
oz. kastracija?
Sterilizacija oz. kastracija je pri mačkah pomembna iz vsaj dveh razlogov, pojasnjuje veterinarka Špela
Orthaber z bistriške Veterinarske

Tudi za kastrirane pse velja, da so
bolj umirjeni in manj agresivni. S
kastracijo pa preprečimo tudi razvoj nekaterih bolezni, in sicer pri
samčkih težave s prostato (vnetja,
tumorji), pri samičkah pa nekatere
pogoste bolezni, kot so gnojno vnetje maternice, tumor mlečne žleze
ipd., ki so lahko za žival usodne.
Priporočljivo je, da se poseg opravi
pri šestem mesecu starosti oz. pri
spolni zrelosti živali. S tem preprečimo tudi nezaželjeno in nekontrolirano razmnoževanje živali, posledica
katerega je običajno nehumano pobijanje mladičev.
Okvirna cena kastracije oz. sterilizacije za mačje samičke znaša 65 evrov,
za samčke pa 30 evrov. Za pse boste
odšteli od 70 do 100 evrov, za psice
pa od 130 do 200 evrov (oodvisno
od teže psa). Podrobnejše informacije o kastraciji oz. sterilizaciji dobite
na Veterinarski postaji Ilirska Bistrica
oz. po tel. s št. 05/71 45 010. III

FRANK PROIZVODNJA STROJEV
Gornja Bitnja 8
tel.: 05 7147 138
fax.: 05 7147 521
frank�siol.net

izdelava:
- inox in železnih ograj ter konstrukcij
- strojev in transportnih naprav
- transportnih sistemov
- osebnih in tovornih dvigal
- opreme za živilsko industrijo
- opreme za reciklažo odpadkov
- linije za izdelavo pelet
- gorilnikov na pelete
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V času dopustov in počitnic, ki so
pred nami, se srečujemo s povečanim številom zapuščenih domačih
živali, predvsem psov in mačk. Ker
je število zapuščenih živali na območju naše občine v zadnjem letu
skokovito naraslo, s tem pa so povezani tudi veliki stroški, ki bremenijo občinski proračun in posledično
davkoplačevalce, želimo s tem prispevkom opozoriti na ta problem in
spodbuditi občane k skrbi za svoje
hišne ljubljence.
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NOVA TURISTIČNO POVEZOVALNA POT
Nova turistično povezovalna pot
med domačijo Bubec na Brcah in
Novakovim mlinom, ki so jo slovesno odprli 30. maja, bo omogočila
lažji dostop do obeh domačij in
povezala dve pomembni turistični
točki v Brkinih.
Obnova 1,7 kilometra dolge poti
je potekala v okviru projekta Povežimo tematske poti na podeželju,
ki ga vodi Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom,
sofinancirata pa Evropski kmetijski
sklad za razvoj podeželja in Občina
Ilirska Bistrica. Obenem pa je to tudi
prvi večji zaključeni projekt v okviru
programa razvoja podeželja občin
Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna.
Kot je povedala predsednica društva Cvetka Kernel, so v Društvu za
razvoj podeželja med Snežnikom in
Nanosom lani načrtovali devet projektov, med katerimi je največji in

Obnovljeno pot so svečano predali v uporabo (z leve): lastnik Novakovega
mlina Ivan Dolgan, predsednica društva Cvetka Kernel, župan Anton Šenkinc in
predstavnik domačije Bubec Feliks Peternelj

tudi prvi zaključen ta povezovalno
pot, v letošnjem letu pa so prijavili

gospodarstvo, kmetijstvo in turizem

NOV TURISTIČNO-PROMOCIJSKI CENTER
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Konec maja je kmetija Sanabor iz
Harij v sodelovanju z bistriško območno obrtno-podjetniško zbornico
odprla nov Turistično promocijski
center (TPC) Bistrc, ki ima prostor v
nekdanjem Domu obrtnikov v središču mesta.
Kmetija Sanabor bo v TPC Bistrc
nudila turistične informacije, izvajala promocijo in trženje turističnih
ponudnikov občine, poleg tega pa
ponujala različne izdelke domačih kmetov in obrtnikov, kot so kis,
žganje, med, suho sadje, izdelki iz
gline in podobno. Na otvoritvi, ki
jo je s prepevanjem ljudskih pesmi
BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2009

in igranjem na kmečka orodja in
stare gospodinjske pripomočke popestrila Brštulin banda iz Harij, sta
obiskovalce pozdravila tudi Srečko
Sanabor, lastnik sadjarske kmetije
Sanabor, ki se ukvarja predvsem z
ekološko pridelavo in predelavo jabolk ter sliv, in predsednik območne
obrtno-podjetniške zbornice Janez
Rojc. Podžupan Vladimir Čeligoj pa
je domačim kmetom in obrtnikom
zaželel uspešno promocijo: »Odprtje takega centra je poroštvo za dobro promocijo naših krajev in občine
tudi širše, saj smo v zaledju Kvarnerja in Tržaškega zaliva, s katerimi
smo bili vedno povezani. III

15 izvedbenih projektov in dva projekta sodelovanja s sosednjimi LAS
iz Sežane in Trsta. Skupna vrednost
vseh projektov znaša 769.000 evrov,
od tega bodo slabo polovico prispevale lokalne skupnosti, ostalo pa
bodo sredstva iz programa Leader in
evropskih strukturnih skladov.
Bistriški župan Anton Šenkinc je
dejal, da naj bi bilo težišče sicer na
vložkih turističnih kmetij in zasebnikov, vendar pa ta način še ni zaživel. »Ker želimo izkoristiti evropska
sredstva, občina prijavlja tudi svoje
projekte,« je pojasnil župan. Tako
najverjetneje tudi te poti brez podpore bistriške občine ne bi bilo, saj
je za njeno obnovo namenila kar 70
odstotkov od 80.000 evrov, kolikor
znaša vrednost investicije. Preostanek sredstev pa so pridobili iz evropskega kmetijskega sklada.
Sicer pa je župan izrazil zadovoljstvo,
da so po 16 letih uspešno zaključili ta
projekt, ki so ga začeli že leta 1993 v
okviru programa ministrstva za kmetijstvo, vendar se je vmes večkrat
zataknilo. Občina pa že pripravlja
dokumentacijo za nadaljevanje ureditve poti, ki poteka od mostu čez
potok Posrtev pri odcepu za domačijo Bubec do Novakovega mlina in
je prevozna za avtomobile, tako da
bi jo podaljšali in povezali s Premom
– tretjo in osrednjo turistično točko
v Brkinih. III

Prejemniki priznanj za inovacijske
dosežke za leto 2008

Prejemniki priznanj za inovacijske dosežke iz bistriške občine (z leve): Andrej
Frank, Mitja Ivančič, Mirjam Dolgan, Bojan Ivančič in Vilko Škrab

dvema svetovnima patentoma.
Srebrno priznanje je za inovacijo
»EPIC ECO STEBER« (ki je namenjena
opažanju gradbenih stebrov in s tem
dopolnjuje gradbene opažne sisteme
iz steklo-vlaknenih kompozitnih materialov) prejela skupina inovatorjev,
ki jo sestavljajo avtor Edvard Progar
in soavtorice Lori Posega, Karmen
Progar in Anabela Šoljič iz podjetja
EPIC, d.o.o., iz Postojne.
Bronasta priznanja je prejelo devet podjetij in 20 posameznikov. Iz
podjetja Pivka perutninarstvo, d.d.,
iz Pivke so priznanje prejeli avtorica
Ana Penko in soavtorica Nataša Želje za inovacijo »Nadevan piščanec«,
ki dopolnjuje program polpripravljene hrane, Kristijan Črlenec pa za
inovacijo »Razkuževanje z ozonom«.
Prejemniki bronastih priznanj so
še: Primož Vidmar, Brest pohištvo,
d.o.o., iz Cerknice, za inovacijo »Visoko produktiven kopirni rezkar za
okrogle plošče«, Mirjam Dolgan,
Plama-pur, d.d., Podgrad, za inovacijo »Plama-pur nadzorne plošče«,
Janez Seles in Andrej Frank, Frank
proizvodnja strojev Valter Frank,
s.p., iz Gornje Bitnje, občina Ilirska
Bistrica, za inovacijo »Transportna
tračna krivina po kotom 90°«. Iz
podjetja MOST, d.o.o., iz Podskrajnika, občina Cerknica, so za inovacijo
»Linija štiristranskega obreza plošč«
priznanje prejeli: avtorji Jože Tomšič (iz Javorja, d. d.), Gregor Štembergar, Damjan Baraga in soavtorji

Jože Rakuša, Anton Malc in Erik Vičič
(ostali iz podjetja Most, d.o.o.). Podjetje Adept plus, avtomatizacija industrijskih procesov, d.o.o., iz Hrašč
pri Postojni, je prejelo dve bronasti
priznanji. Prva je za inovacijo »Multipleksiranje vhodnih signalov na
krmilniku stroja«, katere avtor je Aleksander Dolenc, soavtorja pa Martin
Kovač in Tomaž Kaluža. Druga pa za
inovacijo »Univerzalna programska
rutina v krmilnem programu za vodenje tehnoloških procesov«, njen
avtor je Primož Rebec, soavtor pa
Uroš Tomšič. Robert Mramor in Mitja Modic, oba Robert Mramor, s. p.,
Strojno vzdrževanje iz Cerknice, sta
bronasto priznanje prejela za inovacijo »Gorilnik na biomaso«.
Diplome so bile podeljene šestim
inovatorjem: Bojanu Ivančiču in
Mitji Ivančiču, Daibo Ivančič Franc
Danilo, s.p., iz Podgrada, za inovacijo
»Izsekovanje EPE«, Antonu Malcu,
Uning, d.o.o., iz Unca pri Rakeku, za
inovacijo »Stroj za obrez vzglavnikov – GOLF A6«, Robertu Mramorju
in Mitji Modicu za inovacijo »Gorilnik na lesene pelete za kotle na olje«
ter dve diplomi Vilku Škrabu iz Ilirske
Bistrice, za inovaciji: »Zaščita sistema
za pripravo tople vode pred pregrevanjem« in »Optimiranje segrevanja
vode v hranilnikih tople vode«.
Vsem prejemnikom priznanj iskreno
čestitamo za inovativne dosežke, z
željo, da se jim v skupno zadovoljstvo
porodi in uresniči še veliko novih invencij. III Vladimir Vinšek
BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2009

gospodarstvo, kmetijstvo in turizem

GZS Območna zbornica Postojna je 9.
junija 2009 v okviru druge razvojne
konference že sedmič podelila priznanja inovatorjem za njihove inovacijske dosežke. Mag. Igor Blažina,
direktor območne zbornice, je uvodoma poudaril, da je z vsakoletnim
razpisom za izbor najboljših inovacij
v regiji omogočeno inovatorjem, da
predstavijo svoje dosežke, ki so plod
domačega znanja, in najboljše nagradijo s priznanji. Na ta način želijo
vzpodbujati inovativno razmišljanje
in dvigati stopnjo razvitosti podjetništva v regiji.
V sedmih letih, kar Območna zbornica organizira podelitve priznanj, so
podelili 260 priznanj 185 inovatorjem. Njim gre zasluga in zahvala za
ideje, zamisli, izboljšave in rešitve, ki
so prispevale k večji uspešnosti podjetij. Z njihovim znanjem, izkušnjami
in veščinami so podjetja pridobivala,
ohranjala in razvijala konkurenčno
sposobnost. Stanislav Kaluža, predsednik Odbora za inovacije, je ocenil, da je bil letošnji razpis uspešen,
predvsem pa je pohvalna opazna
rast števila prijav inovacij, ki izboljšujejo stanje na okoljsko-energetskem
področju oz. so trajnostno razvojno
naravnana. S tega vidika so zanimive
inovativne rešitve, ki neposredno ali
posredno odpravljajo ali zmanjšujejo težave, povezane z obremenjevanjem okolja ali z energetiko, ali pa
znižujejo materialne stroške.
Najžlahtnejši zlati priznanji sta prejeli
dve podjetji in njihovi štirje avtorji oz.
štirje soavtorji. Za obe inovaciji lahko
rečemo, da sodita med prebojne
inovacije za svoja podjetja. Zlato priznanje so prejeli Kovinoplastika Lož,
d.d., iz Starega trga pri Ložu ter avtorja Aleksander Vukovič, Miha Klinar (GIGO design) in soavtorji Miran
Mišič, Sašo Gornik, Boštjan Kovač,
Aleš Tišler (ostali iz Kovinoplastike)
za inovacijo »ARX view – univerzalno okensko krilo«. Inovacija je bila
podprta tudi s sredstvi EU. Drugo
zlato priznanje sta prejela avtorja
inovacije »Sesalnik za prah Axel – z
inovativnimi elementi spoja cevi in
vzmetenja prednjega kolesa« Andrej
Magajna in Gregor Deurič iz podjetja Kolektor LIV, d.o.o., iz Postojne.
Obe inovaciji sta zaščiteni vsaka s po
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LOVSKA RAZSTAVA NA PREMSKEM GRADU

Obiskovalci so si lahko ogledali vsa rogovja v letu 2008 uplenjenih jelenov, čekane vseh divjih prašičev, starejših od dveh
let, vsaka lovska družina pa je prispevala tudi po dve najlepši trofeji srnjadi

gospodarstvo, kmetijstvo in turizem

V starodavnem ambientu gradu
Prem, ki tudi nelovcu pričara lepoto
narave in lova, sta Območno združenje upravljavcev lovišč primorskega
lovsko upravljavskega območja
(OZUL) in Zavod za gozdove Slovenije OE Sežana (ZGS) v času od 22.
do 31. maja odprla že sedmo letno
razstavo lovskih trofej. Privabila je
preko tisoč obiskovalcev, tudi iz sosednje Hrvaške in Italije.
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Dogodek sta tokrat prvič spremljala
predstavitev zveri, ki domujejo v
primorskih gozdovih, in projekcija
kratkih naravoslovnih filmov, ki so v
zadnjih 15 letih nastali pod okriljem
ZGS. Razstava je priložnost tudi za
strokovno usposabljanje in druženje
lovcev ter predstavitev lovske tematike širši javnosti. Ob ogledu rogovij
in čekanov se lahko lovci naučijo
bolje prepoznavati divjad v naravi,

strokovna debata ob statističnih podatkih realizacije lanskega odstrela
pa prinese še bolj poglobljen pogled
na upravljanje z divjadjo na Primorskem.

175-odstotno Po podatkih iz kataloga, s katerim je Andrej Sila (ZGS)
pospremil razstavo, je v letošnjem
rekordnem odvzemu 2002 divjih
prašičev premajhen delež svinj.

Lovci so ugotovili, da so – kot že
vsa zadnja leta – gospodarili dobro,
čeprav jim je nepričakovan porast
populacije divjega prašiča povzročil
nemalo težav. Škoda zaradi divjega
prašiča, povzročena na lovnih in
nelovnih (ograjenih) površinah, se
je letos povzpela na 152.473 evrov
in predstavlja 86 % vseh škod zaradi
divjadi. Skokovito naraščanje populacije divjega prašiča resno ogroža
tako kmetovanje kot tudi delovanje
lovskih družin, ki so dolžne škodo
poravnavati.

Tudi v bodoče gozdarji in lovci vidijo
v povečanem odstrelu najboljši način za povrnitev številčnosti divjega
prašiča v okvire, ki jih omogočajo
prehranske razmere v loviščih. Da
bi divje prašiče odvrnili od kmetijskih površin in jih zadržali čim bliže
krmiščem v gozdu, so lovci lani porabili 50 ton krme, večinoma koruze.
Pritisk divjadi na kmetijske površine
skušajo zmanjšati tako, da vzdržujejo tudi skoraj 65 ha krmnih njiv
in pokosijo 143 hektarjev travnikov.
Lovci poleg tega vzdržujejo vsaj 182
vodnih virov.

Z odobritvijo lovske inšpekcije je bil
prvotni načrt odvzema realiziran

Narašča tudi populacija jelenjadi,
zlasti v Brkinih in na zgornjem Krasu,
kjer je opazno premajhno poseganje med netrofejne živali. Populacija
srnjadi je sicer še stabilna, vendar v
osrednjih delih lovsko upravljalskega
območja kaže rahel padec številčnosti. Trendi so posledica kompeticije
z jelenjadjo in povečane prisotnosti
zveri, zlasti volka.
K zmanjšanju pritiska divjadi na
kmetijske površine bo poleg povečanega odvzema največ prispevalo
tudi tesnejše sodelovanje z lastniki
kmetijskih površin. Lovci jim bodo
priskočili na pomoč z raznimi zaščitnimi sredstvi, kot so električni
pastirji, kemična odvračala ipd. III
Bogdan Magajna, ZGS OE Sežana
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št. 10
1 IIII leto 21
Ilirska Bistrica,
30.6.2009
31.12.2008
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 19. seji z dne 17.6.2009, na svoji 25.
seji, dne 18.6.2009 sprejel naslednji

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16.
člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave, št.
18/95, 18/97, 30/98 in Ur. list RS, št. 31/99) in na predlog
sklepa Odbora za stavbna zemljišča, stanovanja in poslovne
prostore, sprejetega na 19. seji z dne 17.6.2009, na svoji 25.
seji, dne 18.6.2009 sprejel naslednji

SKLEP

SKLEP

I.
Zemljišče parc. št. 1963/31 – neplodno v izmeri 748 m2,
k.o. Trnovo, se izloči iz javnega dobra in se vpiše v nov vložek, pri njem pa lastninska pravica na Občino Ilirska Bistrica.

I.
Zemljišče parc. št. 1369/294 - cesta v izmeri 106 m2, k.o.
Koritnice se izloči iz javnega dobra in vpiše v nov vložek, pri
njem pa lastninska pravica na Občino Ilirska Bistrica.

II.
Sklep stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnih objavah Občine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški odmevi.

II.
Sklep stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnih objavah Občine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški odmevi.

Številka: 478-5/2008
Datum: 18.6.2009

Številka: 46503-8/2005
Datum: 18.6.2009
ŽUPAN
Občine Ilirska Bistrica

ŽUPAN
Občine Ilirska Bistrica

Anton Šenkinc, univ dipl. ekon., l.r.

Anton Šenkinc, univ dipl. ekon., l.r.

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 19. seji z dne 17.6.2009, na svoji 25.
seji, dne 18.6.2009 sprejel naslednji

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 19. seji z dne 17.6.2009, na svoji 25.
seji, dne 18.6.2009 sprejel naslednji

SKLEP

SKLEP

I.

I.

Zemljišče parc. št. 1864/5 – dvorišče v izmeri 8 m2, k.o.
Šembije, se izloči iz javnega dobra in se vpiše v nov vložek,
pri njem pa lastninska pravica na Občino Ilirska Bistrica.

Zemljišče parc. št. 1369/298 – neplodno v izmeri 397 m2,
k.o. Koritnice, se izloči iz javnega dobra in se vpiše v nov vložek, pri njem pa lastninska pravica na Občino Ilirska Bistrica.

II.
Sklep stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnih objavah Občine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški odmevi.

II.
Sklep stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnih objavah Občine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški odmevi.

Številka: 478-48/2007
Datum: 18.6.2009

Številka: 478-57/2007
Datum: 18.6.2009
ŽUPAN
Občine Ilirska Bistrica

ŽUPAN
Občine Ilirska Bistrica

Anton Šenkinc, univ dipl. ekon., l.r.

Anton Šenkinc, univ dipl. ekon., l.r.

BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2009

Pestro v bistriškem gasilskem društvu
Bistriško prostovoljno gasilsko društvo poleg pomoči in reševanja na
intervencijah veliko pozornosti namenja tudi izobraževanju in usposabljanju. V juniju so se tako člani
udeležili usposabljanja za gašenje
notranjih požarov v Sežani, 4 naši
člani so uspešno opravili usposabljanje za uporabo zrakoplovov za potrebe zaščite, reševanja in pomoči v
vojašnici Cerklje ob Krki.
Bistriški gasilci so se udeležili tudi
tečaja na ravni GZ Il. Bistrica za delo
z radijskimi postajami. Društvo je za
vse svoje člane pripravilo usposabljanje za delo z novim vozilom GVC
16/25, na katerem so se člani seznanili za uspešno ravnanje ob požarih
in ob naravnih nesrečah. V mesecu
maju in juniju je društvo na različnih
prireditvah izvajalo požarno stražo.
Ob 140-letnici gasilstva na Slovenskem so se člani društva odzvali
povabilu Gasilske zveze Slovenije in
sodelovali na gasilski paradi v Metliki, kjer je bilo tudi osrednje zborovanje, katerega častni pokrovitelj in
slavnostni govornik je bil predsednik
republike Danilo Türk.
30. maja je PGD Ilirska Bistrica organiziralo 11. tradicionalni gasilsko-planinski pohod na Kozlek s
štartom izpred starega gasilskega
doma na Placu. Namen gasilsko planinskega pohoda je ohranjanje kon-

dicije in fizične pripravljenosti tako
operativnih kot ostalih članov. Dva
člana iz bistriškega društva ter eden
iz Opatije so prejeli priznanje za 10.
udeležbo na pohodu.
Kot pravi pregovor, da na mladih svet
stoji, gasilci velik del svojega dragocenega časa namenijo najmlajšim.
Le-ti so lahko na prireditvi Sonce se
smeje v organizaciji bistriškega vrtca
pogledali gasilsko vozilo in tudi preizkusili dodatno gasilsko opremo vozila. Skupaj z OŠ Pregarje so v času
pouka izvedli vajo Požar na šoli, kjer
so se tamkajšnji vrtčevski otroci in
učenci seznanili z ukrepi ob primeru

odmevi iz naših krajev

POLETNE AKTIVNOSTI
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Ker je pred nami čas počitnic in
dopustov, vam posredujemo nekaj namigov, kako lahko aktivno
izkoristite prosti čas v okviru dejavnosti, ki jih organizirajo društva in ustanove v naši občini.

Športno aktivni se lako pridružite
različnim športnim dejavnostim
na prostem (rokomet, nogomet,
odbojka ...), ki jih v juliju in avgustu na različnih lokacijah po občini
organizira bistriška Zveza športnih
društev. Natančen razpored dogajanja je objavljen na zadnji strani v
napovedniku.
Tekaško društvo Bistrc tudi med
počitnicami organizira enkrat tedensko skupinsko vadbo, ki poteka v dveh skupinah (začetniki
BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2009

in izkušeni tekači). Vadba začetnikov poteka na stadionu v Trnovem,
izkušenejši pa tečejo na Črnih njivah. Priključijo se lahko vsi občani.
Informacije na tel št. 041-523-284
(Drago) ali 041-517-855 (Roman),
po e-pošti info@tdbistrc.org ali na
spletni strani www.tdbistrc.org.
KŠIB med 7. in 9. avgustom pripravlja tradicionalno Kšibkanje, v okviru
katerega se mladi lahko udeležijo
delavnic, športnih dogodkov, tečajev, natečajev in drugih aktivnosti.
Društvo Piškotek Knežak ob Velikem
šmarnu pripravlja skupaj s KŠZD Tabor
Kalc 1869 tridnevno (14.- 16.8.) dogajanje, s katerim bi radi obnovili tradicijo shoda v Knežaku. Gre za otroške
delavnice, razstave, koncerte, okroglo
mizo o možnostih razvoja turizma na

požara na njihovi šoli.
V sklopu Društva mladi gasilec iz
OŠ Dragotina Ketteja so se regijskega tekmovanja DMG v Podgradu
udeležile 3 ekipe. Med starejšimi
tekmovalci so mladi gasilci zasedli
1. in 3 mesto. Tako si je prva ekipa
zagotovila sodelovanje na državnem tekmovanju v septembru.
PGD Il. Bistrica uspešno sodeluje
tudi z društvi iz sosednje Hrvaške.
Bistriški gasilci so sodelovali pri obnovi in pripravi poligona v Šapjanah,
konec junija pa so se udeležili tradicionalnega srečanja s pobratenim društvom iz Opatije. III PGD Il. Bistrica

podeželju in drugo. 30. avgusta pa
na Mašunu organizirajo Dan družinske rekreacije, ki ga bodo letos
verjetno preimenovali v Dan društvene rekreacije in mu dali novo
vsebino. Obiskovalci se bodo lahko
udeležili različnih zabavno – rekreacijskih iger, poskrbeli pa bodo tudi
za glasbo.
V samostanu v Il. Bistrici bo od
5. do 10. julija potekalo Duhovno
poglabljanje z delavnicami kuhanja, šivanja in ustvarjanja za
dekleta od 12. do 17. leta. Delavnice se začnejo v nedeljo ob 18.
uri in zaključijo v petek ob 17.
uri. Informacije in prijave na tel.
št. 031 389 630 ali 05 714 51 73
(stefka.bizjak@rkc.si ali martina.
radez@rkc.si). III

regijsko SREČANJE MLADIH GASILCEV
Prostovoljno gasilsko društvo Podgrad je v sodelovanju z Gasilsko zvezo
Ilirska Bistrica in OŠ Rudolfa Ukoviča
Podgrad organiziralo srečanje članov
Društev Mladi gasilec, ki delujejo na
osnovnih šolah Obalno kraške regije.
Srečanje, osmo po vrsti, se je odvijalo
v soboto, 13. junija, v prostorih šole v
Podgradu in na igriščih, udeležilo pa
se ga je preko 100 otrok ter njihovih
učiteljev in gasilskih mentorjev.
Srečanja se je udeležilo 20 ekip mladih gasilcev, in sicer 12 v mlajši ter 8
v starejši kategoriji. Iz ilirskobistriške
občine se je sicer prijavilo 9 ekip iz
treh osnovnih šol, in sicer OŠ Jelšane,
OŠ Dragotin Kette Ilirska Bistrica in

OŠ Podgrad, vendar pa se ekipe iz jelšanske šole srečanja žal niso udeležile. Društva Mladi gasilec in gasilski
krožki v osnovnih šolah predstavljajo
pomembno obliko vzgoje in izobraževanja in so odraz dobrega sodelovanja med osnovnimi šolami in
gasilskimi društvi.
Udeležence je pozdravil predsednik
komisije za delo z mladino Obalno
kraške regije Mitja Ivančič, srečanje pa so si ogledali tudi predsednik
sveta GZ Obalno kraške regije Anton Delost, predsednik in poveljnik
Gasilske zveze Ilirska Bistrica Anton
Frank in Robert Tomšič ter ravnatelj
OŠ Podgrad Milan Dekleva.

Mladi gasilci so se pomerili v petih
disciplinah: vaja z vedrovko, metanje vrvi v krog, vezanje vozlov, preventivni test in test iz prve pomoči,
za starejše pa tudi uporaba gasilnih
aparatov. V kategoriji mlajših ekip
sta prvi dve mesti zasedli ekipi OŠ
Sečovlje, mladi iz OŠ Podgrada pa so
zasedli tretje mesto. V kategoriji starejših ekip so slavili Bistričani: prvo
in tretje mesto sta dosegli ekipi iz
OŠ Dragotina Ketteja, drugo mesto
pa ekipa OŠ Podgrad. Zmagovalne
ekipe so prejele pokale, vsi sodelujoči pa so dobili priznanja in medalje.
Najboljši pa se bodo udeležili državnega srečanja članov Društev Mladi
gasilec, ki bo 25. in 26. septembra v
Gornji Radgoni.
Med čakanjem na rezultate so se
udeležencem pridružile še druge
službe, ki gasilcem pomagajo pri intervencijah. Predstavniki Policijske
postaje Ilirska Bistrica so se predstavili z dvema voziloma, reševalci iz bistriške reševalne postaje so mladim
gasilcem pokazali tudi primere reševanja ponesrečencev, domače gasilsko društvo pa je predstavilo novo
gasilsko vozilo. III

Dom starejših občanov Ilirska Bistrica
je kombiniran socialno varstveni zavod, ki nudi oskrbo starejšim ljudem
in odraslim, ki jim duševna bolezen
ali duševna in telesna manjrazvitost
onemogoča samostojno življenje.
Da bi prispevali k večji kakovosti življenja naših stanovalcev, ki imajo
dolgotrajne težave v duševnem
zdravju, in zmanjšali občutek socialne izključenosti, smo prvič izvedli
projekt skupnega letovanja v Simonovem zalivu.
Zaposleni in stanovalci smo se odpravili na letovanje. Skupno smo
sodelovali pri načrtovanju, pripravah in izvedbi letovanja. Sami smo
si pripravljali dnevne obroke, uživali
v sprehodih ob morju, bolj korajžni
so si namakali noge, drugi pa smo
uživali v družabnih igrah. Preživeti
čas v manjši skupini je pri udeleženih zopet obudil spomin na življenje
v družini in na domače sproščeno
vzdušje.
Nazaj grede smo obiskali dnevni de-

lavnoterapevtski center Barčica, ki
deluje v okviru Centra za socialno
delo Koper in nudi dnevno okupacijo ljudem s težavami v duševnem
zdravju. Topel sprejem in skupno
druženje, na katerem ni manjkalo

dobre volje, petja, plesa in še česa
zanimivega, nam je dal zagon za nadaljnje povezovanje in soustvarjanje
skupnih srečanj. III Katja P. Boštjančič in Alenka Dolgan, DSO Ilirska Bistrica
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LETOVANJE V SIMONOVEM ZALIVU
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SHOD V PODSTENJAH popestrila LICITACIJa KRAČ
V Podstenjah so 14. junija na god
sv. Antona Padovanskega, zavetnika vasi, praznovali shod, ki se
nekoliko razlikuje od ostalih vaških
shodov, saj takrat po starem običaju v Podstenjah pripravijo tudi
licitacijo svinjskih krač, ki se odvija
na obzidju pokopališča vaške cerkve sv. Antona.
Kot je pojasnil Milivoj Kaluža, predsednik Kulturnega društva Franjo
Kranjec, ne vedo, kdaj se je ta običaj prvič pojavil, gotovo pa se je ta
tradicija začela že dolgo pred drugo
svetovno vojno, ko je običaj za nekaj
let zamrl, vendar so ga kasneje ponovno obudili. Po tradiciji so ljudje
prinesli v dar in zahvalo najboljše,
kar so v tistem času lahko ponudili,
v zameno pa so sv. Antona, zavetnika polja in živine, prosili za dobro
letino in zdravo živino. Izkupiček od
prodanih krač pa so vedno namenili
obnovi cerkve.
»V vseh teh letih se do danes ni dosti spremenilo,« je povedal Kaluža
in dodal, da tudi danes izkupiček
namenijo obnovi cerkve. Licitator –

zadnja leta to vlogo opravlja Anton
Vičič iz Podstenj – običajno proda do
20 krač, letos pa je cena za kos dosegla v povprečju 30 evrov, kar je še
več kot lani. Licitacije se vsako leto
udeleži od 50 do 100 ljudi, ki prihajajo predvsem iz Podstenj, Mereč in
Podstenjška, zadnja leta pa si ta zanimiv običaj pride ogledat tudi vse
več ljudi iz Ilirske Bistrice in okolice.

»Licitacije se udeležujejo predvsem
tisti, ki se čutijo povezani s to tradicijo in njenim zavetnikom sv. Antonom, kot so mesarji, gostinci in
drugi,« je pojasnil Kaluža in dodal,
da je k prepoznavnosti običaja pripomoglo tudi poročanje medijev o
dogodku, veliko zaslug za ohranjanje te tradicije pa imata predvsem
domači društvi Podstenjski fehtarji
in KD Franjo Kranjec. III

Festival je potekal odlično, ob zanimivem povezovanju Jureta Seška in
Saše Pivk Avsec. Čez dobri dve uri
smo nestrpno pričakovali razglasitev
nagrad. Samo ena je bila za novo narečno besedilo … in tista je pripadla
skladbi … no, saj vam ni treba posebej govoriti, a ne. Poleg tega pa so
Krajcarji dobili tudi drugo nagrado za
izvedbo, tako da smo si lahko samo

čestitali med seboj in si zaželeli še
podobnih uspehov na Vurberku 09.

odmevi iz naših krajev

KU PRIDE HUDA URA …
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V petek, 12. junija, se je na glavnem
mestnem trgu v Škofji Loki odvil že
deveti tradicionalni festival narečnih
viž. Škofjo Loko imam v zelo lepem
spominu še iz prejšnjega tisočletja,
ko sem tam zaključeval srednjo lesno
šolo. Dasiravno takrat brez kakšnih
briljantnih ocen in dosežkov, sploh
pa ne takšnih, kot so zdaj. Očitno mi
svinčnik bolj sede v roko kot les.
Festival se je začel ob pol osmih, nastopilo pa je deset ansamblov. Vsak
je predstavil po eno starejšo ter eno
tekmovalno skladbo. Z mojim besedilom je nastopil ansambel Krajcarji
iz Savinjske doline. Vedel sem, da
je naše slovensko največje naravno
bogastvo (zeleno zlato) večkrat tam
prizadela toča, pa sem jim napisal
eno hudomušno polko na to temo.
Če se le da, se zadnje čase poskušam »kot hudič križa« izogibati vseh
tistih »ljubavnih«, že stokrat predelanih tem.
BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2009

Večer se je zaključil v mali kavarni,
kjer je zaigral in zapel ansambel
Št`djentje. Za tri radijske postaje
sem dal intervju, »huda ura« pa je
prišla na srečo zelo pozno in do kože
namočila tiste, ki so ostali in pospravljali zvočnike in oder. III Matjaž Vrh

SPUST ZA ČISTO REKO

Rafting klub Mrzla uoda je ob občinskem prazniku organiuziral že
tradicionalni Spust za čisto Reko,
ki je namenjen ekološkemu ozaveščanju in opozarjanju na onesnaženost reke Reke, Bistrice in Sušca
ter spodbujanju ljudi k akcijam za
čistejšo Reko.
Spusta so se poleg članov Mrzle
uode udeležili tudi člani jamarskega
društva Netopir in člani bistriške
gorske reševalne skupine, nekaj pa
jih je prišlo tudi iz Ljubljane. Letos
je bila udeležba zaradi slabega vremena sicer nekoliko slabša, vendar
pa je akcija kljub temu dosegla svoj

namen. Prečesali in očistili so strugo
Reke vse od nekdanjega hotela Lovec, kjer je bil začetek spusta, pa do
Dolnje Bitnje, kjer se je spust zaključil.
Iz Reke so potegnili par sto kilogramov odpadkov. Kot je povedal Luka
Špilar, član domačega rafting kluba,
so v reki našli skoraj vse, kar najdemo na smetišču, od gum, plastike,
smuči, loncev do najlonskih vrečk, ki
se jih skorajda ne da prešteti. Na dnu
reke so našli celo kad, vendar pa je
niso mogli potegniti ven. Od večjih
kosovnih odpadkov pa so na suho
potegnili 200-litrski sod in skrinjo.

»Tječe tječe bistra uoda«

Tako so iz reke potegnili skrinjo

Pobrane odpadke udeleženci spusta
s čolni peipeljejo do Topolca, kjer jih
pozneje pobere bistriška komunala.
Za skrinjo se je sicer kasneje izkazalo,
da ni bila odvržena v reko, ampak je
tja zašla po nesreči, najverjetneje ob
poplavah, ko jo je narasla voda odnesla z njive ob bregu. Lastnik skrinje
se je namreč oglasil in povedal, da je
v njej hranil orodje. Največ kosovnih
odpadkov so udeleženci spusta našli na spodnejm delu Bistrice, kjer je
bilo nekdanje divje odlagališče. Zato
je ta del reke tudi najbolj onesnažen,
je pojasnil Luka Špilar. III
Ker so šolsko okolico že čistili učenci
7. b razreda, jih niso hoteli motiti pri
delu. Vsak s svojo vrečko so se podali k bližnjemu potoku Kozlek.
Junija so bili bregovi precej zaraščeni, zato so se razporedili ob desnem bregu. Vrečke so se hitro
napolnile s plastenkami in nakupovalnimi vrečkami, ki sta dve vrsti
glavnih onesnaževalcev v vseh mestih. Poleg tega smo presenečeni
našli velike kose stiroporja ter ovitke
raznoraznih bonbončkov.

V zadnjem tednu šolanja in ob dnevu
okolja so učenci 9. a razreda OŠ Antona Žnideršiča poskrbeli za čistejše
okolje.

V ponedeljek, 8. junija, so po šesti
šolski uri ostali na šoli. Razredničarka Helena Rosa, ki je tudi pobudnica akcije, jim je razdelila vrečke.

Iz potoka smo potegnili ali pobrali
kar 17 vrečk nerazgradljivih odpadkov v samo pol ure. Akcijo smo
zaključili s skupinsko fotografijo, ki
dokazuje, da učenci 9. a res skrbijo
za to, da skozi naše kraje teče bistra,
čista voda. III Mentorica EKO šole
Vera Frank
BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2009
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Udeleženci na začetku spusta pri nekdanjem hotelu Lovec
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5. junij – svetovni dan okolja
V sodelovanju s sodelavci Parka Škocjanske jame smo na OŠ Podgora
Kuteževo in OŠ Antona Žnideršiča
Ilirska Bistrica predstavili učencem
suhe kraške travnike kot rastišča
prelepih divjih orhidej ali kukavic.
Park je pripravil popisne liste za
izvedbo raziskovalne naloge, terene pa smo izbrali sami. Suhi kraški travniki se začenjajo tik ob šoli.
Veliko pestrost rastlinskih vrst pa je
značilna za višje ležeče nezaraščene
travnike. Učenci in mentorici smo
popisovali značilne vrste divjih orhidej, ki v glavnem cvetijo maja.
Prevladujoča vrsta so bile navadne
kukavice (Orchis morio), pojavljale so
se tudi trizobe kukavice (Orchis tridentata). Ta vrsta je bila pogostejša
na področju Kuteževega in Trpčan. Na
Črnih njivah nad Ilirsko Bistrico in na
travniku ob šoli pa so v zelo velikem
številu prevladovale navadne kukavice. Na Črnih njivah smo jih našteli
kar 1386. Spoznali smo tudi navadni
kukovičnik (Gymnadenia conopsea),
v senci dreves se je pojavljala dolgolistna naglavka (Cephalanthera longifolia) ter pikastocvetne kukavice
(Orchis ustulata).

Učenci so kukavice spoznavali,
opisovali, fotografirali. Dobljene
podatke so vrisali na zemljevide,
vsakemu travniku smo pripisali tudi
G-K-koordinate. Ti bodo del gradiva,
ki ga zbira Center za kartiranje favne
in flore Slovenije.
Delo je bilo namenjeno spoznavanju
velike pestrosti kraških travnikov, ki
izstopajo s svojo biodiverziteto v primerjavi z gojenimi travniki, kjer smo

Balinarski turnir

šolstvo in šport

Že tradicionalni balinarski turnir
društev upokojencev iz Slovenije in
Hrvaške, ki ga bistriško društvo upokojencev organizira ob občinskem
prazniku, je potekalo v znamenju
dežja. Enajst ženskih in prav toliko
moških ekip je pričelo s tekmova-
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njem na igriščih upokojencev in
balinarskega kluba ter na pokritem
igrišču v Zabičah. Tekmovanje trojk
bi potekalo po ustaljenih pravilih,
a je to pokvaril močan naliv, ki ni
prenehal ves dopoldan. Skrajšano
predtekmovanje, polfinale in finale

zaman iskali divje orhideje. Gnojena
tla uničijo glive, na katere so vezane
kukavičevke, zato te ne uspevajo.
Pomemben cilj je ozaveščanje učencev o ohranjanju narave v okolici
kraja, kjer živimo. Delo bomo nadaljevali, saj so suhi kraški travniki
vrstno najbogatejši habitati v Evropi.
Žal hitro izginjajo zaradi zaraščanja in
drugih človekovih posegov. III Mentorici Vera Frank in Nada Šircelj

moških in ženskih trojic so tako izvedli v Zabičah.
Uvodne pozdravne misli in uspešno tekmovanje je v imenu društva
upokojencev in župana Antona
Šenkinca, pokrovitelja tekmovanja,
izrekel predsednik bistriških upokojencev Franc Gombač, ki je tudi na
zaključku zmagovalcem in ostalim
uvrščenim podelil pokale in medalje.
Le-te pa so si priigrale upokojenke iz
Pirana, ki so premagale ekipo z Reke,
tretje mesto je pripadlo ekipi Punat
s Krka. Pri moških so slavili upokojenci iz Postojne pred ekipo DU Ilirska Bistrica II., tretje mesto pa so si
priigrali balinarji iz Crikvenice.
Enotno pa so ugotovili, da za njih še
vedno velja olimpijsko geslo, da je
važno sodelovati. Sodelovali so, se
družili in dan jim je hitro minil. Veselijo se ponovnega snidenja. III AČ
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EKODEJAVNOSTI NA OŠ JELŠANE
V letošnjem šolskem letu praznujemo na OŠ Jelšane 10. obletnico
aktivnega delovanja na področju
ekošol. Naša šola je s pripravami za
pridružitev k projektu Ekošola kot
način življenja začela že leta 1998.
Naslednje leto pa smo podpisali
ekolistino in prejeli ekozastavo, ki s
ponosom visi na naši šoli že deset
let.
Tudi v letošnjem šolskem letu smo
bili zelo aktivni. Prav tako vrtec, ki
pridno vključuje ekodejavnosti v svoj
program. Realizirali smo zastavljene
cilje: razvijali pozitivne medsebojne
odnose, vzgajali za zdrav način življenja v zdravem okolju, pazili na
učinkovito rabo naravnih virov,
vzgajali za okoljsko odgovornost ter
uspešno zaključili celoletni projekt
»Zdravo življenje« s poudarkom na
zdravi prehrani.
Čez vse leto smo zbirali tonerje in
kartuše, izvedli dve zbiralni akciji
papirja in skupaj zbrali kar sedem
ton papirja ter ločevali bioodpadke.
Sodelovali smo pri ekobralni znački,
raznih ekolikovnih natečajih, ekokvizu, sodelovali smo v programu
»Zdravila in otroci«, med vse učence
in zaposlene razdelili varčne sijalke,
obeležili svetovni dan srca, mokrišč,
zdravja, Zemlje, vode. Posebno pozornost smo namenili podnebnim
spremembam.

Skupaj z Območnim združenjem
RK Ilirska Bistrica smo organizirali
srečanje starostnikov iz naših krajevnih skupnosti ter sodelovali v
kar nekaj humanitarnih akcijah za
pomoč otrokom v stiski in revščini.
Otroci iz vrtca so tudi letos izdelali
punčko iz cunj in jo prodali družini
Tisey na Unicefovi dražbi ter denar
namenili za cepljenje enega afriškega otroka.
9. maja pa smo organizirali eko športni dan »Dan druženje in gibanje
treh generacij« ter se 5. junija ude-

ležili še svečane podelitve ekozastav
pred Halo Tivoli v Ljubljani.
Tako smo uspešno zaključili vse
predvidene aktivnosti v okviru mednarodnega programa (Eco-Schools)
Ekošola kot način življenja. Želimo
si, da bi tudi v naslednjem šolskem
letu nadaljevali s svojim okoljskim
poslanstvom in bogatili okoljsko zavest v našem kraju in bližnji okolici.
III Romana Kompan, ekokoordinatorica

Bliža se konec šolskega leta. Za nas
učence konec skrbi in zaslužen počitek. To je čas, ko ugotavljamo, koliko
smo se v preteklem šolskem letu novega naučili in spoznali.
V odhajajočem šolskem letu smo se
učenci osnovne šole Rudolfa Ukoviča iz Podgrada pod vodstvom mentorjev pripravljali in se udeleževali
najrazličnejših regijskih in državnih
tekmovanj. Učenci, ki so se na šolskem tekmovanju najbolje odrezali,
so merili svoje znanje z učenci drugih osnovnih šol. Bili smo uspešni,
saj smo poleg bronastih osvojili tudi
srebrna in zlata priznanja.

Naša najuspešnejša učenka na regijskih tekmovanjih je bila Urška
Mikolj iz 9. razreda, ki je osvojila
srebrna priznanja iz znanja logike in
matematike (mentorica Ljubica Mezgec), zgodovine (mentorica Mirka

Ivančič) in kemije ter zlato priznanje
iz znanja o sladkorni bolezni (mentorica Veronika Gobec). Doris Primc
iz 7. razreda je osvojila srebrno Vegovo priznanje, Martin Mikolj iz 9.
razreda in Klemen Mezgec iz 8. razreda sta prejela srebrni priznanji
iz znanja o sladkorni bolezni, Nika
Tomažič iz 8. razreda in Gašper Baša
iz 9. razreda pa sta osvojila srebrni
Cankarjevi priznanji (mentorica Janja Milostnik).
S svojimi prizadevanji in željo po
znanju tako učenci kot učitelji dokazujemo, da je znanje vrednota in
dobra naložba za nadaljnje življenje.
III Novinarski krožek OŠ Podgrad
BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2009
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ZNANJE – VREDNOTA IN DOBRA NALOŽBA
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PRIZNANJE MLADEMU PESNIKU IZ OŠ KNEŽAK
Erik Keš, mladi pesnik iz 9. razreda
OŠ Toneta Tomšiča Knežak (pod
mentorstvom Olge Novak), je poleg
še dveh sošolk uspešno sodeloval
na letošnjem literarnem natečaju
Župančičeva frulica.
Na 19. Župančičevi frulici, ki jo organizira Zavod za izobraževanje in
kulturo Črnomelj, so lahko sodelovale osnovne in srednje šole, in sicer
z ustvarjanjem in deklamiranjem.
Pesniki so ustvarjali na temo navdiha, kar pa je pravzaprav res zgolj
navidezna omejitev. Deklamatorji so
lahko izbirali med pesmimi znanega
slovenskega pesnika, Ervina Fritza,
iz zbirke Vrane (ki so jo sedmošolci
povsod po Sloveniji znotraj projekta
Rastem s knjigo prejeli kot knjižno
darilo).
Izmed 64 poslanih pesmi je Erik
Keš postal finalist, to pomeni, da je
bil eden od petih najboljših – s priznanjem in knjigo Vrane nagrajenih
osnovnošolskih pesnikov. Županči-

čeve frulice 200 pa ni prejel, ta je
odšla v Solkan, k Tjaši Valič.
Erik Keš je napisal dva cikla konsov: cikel Recesija in cikel Gasilske.

NIČ NAS NE SME PRESENETITI

Naslov konsov je Od minus ena do
minus šest. Mladi pesnik ni uporabil le negativnih potenc, pač pa je z
jezikom tudi malo oklestil današnjo
družbo. Recesija je namreč samo
ena od posledic situacij in družbenih razmer. Ne uporablja samo
matematičnih znakov, temveč tudi
domiselne medmete, strokovne izraze, posebne stilno zaznamovane
besede in igra se z ločili.

šolstvo in šport

Na prireditvi znotraj Župančičevih
dni je najprej potekal kulturni program: vsi pesniki so prebrali svoje
pesmi in deklamatorji so oddeklamirali Fritzeve pesmi. Ervin Fritz je
bil tudi navzoč. Pred občinstvom so
se predstavili strokovni komisiji, program pa je še glasbeno popestrila
domača tamburaška skupina.
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V petek, 5. junija, je učence iz OŠ
Pregarje med drugo šolsko uro presenetila glasna sirena. Po hodniku
se je vil dolg dim. Hitro smo stekli po
stopnicah na dvorišče, kjer smo bili
varni pred groznim požarom.
Kmalu smo ugotovili, da v skupini
manjkajo učenci 8. in 9. razreda. Čez
kakšnih 10 minut se je pred šolo pripeljalo gasilsko vozilo. Do okna so
postavili lestev, po kateri so se spustili učenci, saj so bili ujeti v razredu.
Ko smo bili vsi rešeni, so nam učiBISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2009

teljice povedale, da je bila to samo
vaja, kako ravnati v primeru pravega
požara. Po končani vaji so nam gasilci pokazali vozilo, pomerili smo se
tudi v podiranju steklenic vode. Najpogumnejši so se tudi odpravili po
lestvi navzdol do trdnih tal.
Vsi pa smo čakali le en dogodek: vožnjo z novim gasilskim vozilom, ki je
bil za nekatere pravo doživetje. Po
koncu tehniškega dne smo se veseli
z več znanja odpravili domov. III Novinarski krožek OŠ Pregarje

Po razglasitvi in utemeljitvi podeljenih nagrad so učenci OŠ Vinica
nagrajence in njihove mentorje ter
starše popeljali po Vinici, ki so nam
jo podrobneje predstavili. Nagrajenci so nato odšli na krajši telefonski
intervju z novinarko Radia Slovenija.
Oddajo o mladih pesnikih in njihovemu ustvarjanju so predvajali ob
dveh različnih terminih. Na zaključku
je vse udeležence čakala bogata pogostitev, da so se mize kar šibile pod
težo vseh različnih dobrot.
Eriku Kešu pa še obilo navdihov! III
Olga Novak, mentorica

11. KNEŠKI TEK - športna prireditev z novimi vrednotami
Mašun je znova gostil številne ljubitelje teka in rekreacije vseh starosti.
Društvo PIŠKOTEK Knežak je namreč
v soboto, 6. junija, organiziralo že
11. kneški tek, ki sodi med najmnožičnejše športne prireditve v naši
občini in ima dolgo tradicijo.

Začeli so s teki šolske mladine. Nekaj nad sto deklet in fantov iz pri-

morskih klubov in osnovnih šol je
teklo v 2X9 kategorijah na krožni
progi od 300 do 2000 m dolžine in
v zagrizenih bojih za skupno uvrstitev v primorskem pokalu so dosegali
tudi na Mašunu izjemne rezultate.
Nato je bilo živo in zanimivo na zelenici pri mašunskem gradu, kjer je
potekal tek na 150 m za najmlajše,
predšolske otroke. Ta tek je organiziran predvsem kot spodbuda za
nadaljnjo športnorekreacijsko dejavnost mladih. Najmlajši udeleženci
namreč dobijo na startu osnovne
informacije o pomenu rekreacije in

RAZPIS ZA 1. POLETNO LIGO MALEGA NOGOMETA
V ILIRSKI BISTRICI
Prvo poletno ligo v malem nogometu organizira Društvo KRT.
Igralo se bo po pravilih Fife za mali nogomet. Sistem tekmovanja bo
ligaški – po skupinah.
Tekmovalna taksa za sodelovanje v poletni ligi je 100,00 evrov na ekipo,
moštvo jo vplača pred pričetkom igranja.
Prve tri uvrščene ekipe prejmejo pokale in denarne nagrade.
Pričetek (1. krog) tekmovanja bo čim prej.
Prijave ekip zbiramo do vključno 07. 07. 2009 na naslov: Društvo KRT,
Levstikova ulica št. 3, 6250 Ilirska Bistrica, ali preko e-naslova:
kmnilbi@gmail.com. Naslednji dan bo sledilo odpiranje prijav, izžrebane
bodo skupine in določeni kraji igranja.
Za vse podrobnejše informacije in prijavo ekipe pa pokličite po tel. s št.
031 297 513 – Vojka Kalca – ali št. 051 341 1003 Romana Brozino, dosegljivi smo pa tudi preko e- naslova: kmnilbi@gmail.com.
Prijava ekipe mora vsebovati naslednje podatke:
• naziv ekipe,
• naslov ekipe,
• ime in priimek kontaktne osebe s telefonsko številko.
Lep žogobrcarski pozdrav!

varnosti v športu, na cilju pa vsi prejmejo medalje in bogate nagrade.
Člani in članice so se podali na 12 km
progo po gozdnih cestah ob 16. uri.
Tega teka se je udeležilo 22 žensk in
95 moških, ki so tekli v 16 starostnih
kategorijah. Med moškimi so progo
najhitreje premagali: Uroš Vodopivec iz Kamnja/Dobravlje s časom
41,11, Kristjan Ipavec, ŠD Nanos
Podnanos (42,43), in Jernej Šemrov,
ŠD Hotedršica (42,52). Med dekleti
pa je bila najhitrejša Aleksandra
Fortin, ŠD Nanos Podnanos, s časom
48,24, sledili pa sta ji Sergeja Lipušček iz Idrije (52,10) in Manica Radivo, AK Pivka (54,43).
Udeležba na ostalih ponujenih rekreacijskih možnostih je bila sicer
bolj skromna kot predhodna leta,
saj se je pohoda udeležilo le 10 udeležencev, na 3 km pa je teklo 6 tekačev. Razveseljivo je, da se je letos
teka udeležilo precej mladih tekačev
iz Tekaškega kluba Bistrc. Predvsem
pa organizatorji pogrešajo večjo
udeležbo domačinov, saj je na 12 km
uspešno nastopila le ena Knežanka.
Po mnenju večine udeležencev so se
na 11. kneškem teku še enkrat dokazale dobre organizacijske sposobnosti
neumornih članov Društva PIŠKOTEK
Knežak in vseh tokratnih sodelavcev
(članov KŠTD Tabor Kalc 1869 Knežak, PGD Knežak). Zahvale za bogate
nagrade za tekmovalce pa gredo številnim sponzorjem in donatorjem,
ki še spoštujejo in podpirajo njihova
prizadevanja na športnorekreacijskem področju. III Vojko Mihelj
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šolstvo in šport

Prireditev sodi v sklop tekov za
Primorski pokal in v akcijo OKS
»Slovenija teče«. Letos je bil športno-turističnemu utripu pridan še
ekološki pridih, saj je prireditev
vključena tudi v akcijo Športne unije
Slovenije »Naravi prijazne športne
prireditve«. Organizatorji so v tem
duhu poskrbeli za dodatno informiranje in vzgojo udeležencev o varovanju narave ter poskrbeli, da so bili
prireditveni prostor in proge, kljub
velikemu številu udeležencev in gledalcev, po zaključku še bolj čisti kot
pred prireditvijo. Zaradi posledic
nočnega neurja in slabe vremenske
napovedi so imeli organizatorji nekaj več dela, vendar so težave uspešno premagali, pa tudi vreme jih je
uslišalo, tako da so lahko pripravili
res bogat športnorekreacijski popoldan.
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ZAKLJUČNI NASTOP UČENCEV GLASBENE ŠOLE

Učenke baletnega oddelka glasbene šole

Ob zaključku šolskega leta so učenci
glasbene šole pripravili dva javna
nastopa v Domu na Vidmu, na katerih so predstavili svojemed letom
pridobljeno znanje.
Na prvem so se predstavili učenci
in učenke baletnega oddelka glasbene šole pod mentorstvom Vesne
Cestnik. V prvem delu nastopa so se
predstavili učenci posameznih razredov baleta in učenke plesne pripravnice, nato pa je sledila predstavitev

s koreografijami, ki so jih učenke
sestavile same. Predvsem koreografije učenk višjih razredov so imele
pridih sodobnega plesa. V zadnjem
delu prireditve z naslovom Plesna
pravljica pepelka pa so učenci na
zanimiv in izviren način s plesnimi
gibi uprizorili zgodbo o Pepelki. Koreografije za plesno predstavo so v
glavnem oblikovali učenci sami.
Drugi nastop je bil namenjen predtsvitvi komornih skupin in šolskih

Šolski godalni orkester

orkestrov. Nastopili sta solistična
komorna skupina trobil in komorna
skupina godal, navdušila pa sta tudi
oba šolska orkestra. pod vodstvom
dirigenta Zdravka Plešeta je najprej
zaigral godalni orkester s solistko
Kajo Šircelj (violina), na koncu pa se
je s petimi skladbami predstavil še
šolski pihalni orkester pod vodstvom
Iztoka Babnika. Učenci glasbene šole
so tako uspešno zaključili šolsko leto
in dokazali, da znanje, ki so ga čez leto
pridobili, velja razvijati še naprej. III

NOČ V VRTCU

šolstvo in šport

Letošnjo pomlad smo delo v vrtcu
OŠ Toneta Tomšiča Knežak obogatili
s posebno dejavnostjo – »pižama
party« ali nočitev v vrtcu. Za spanje
v vrtcu se je odločilo kar 17 otrok od
19. Po enotedenskih pripravah in
pogovorih smo končno dočakali to
veselo noč. Z malo drugače napolnjenimi nahrbtniki kot sicer smo se
dobili v petek, 29. maja, ob 19. uri, v
našem vrtcu.
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Po prihodu smo skupaj pogledali v
njihove nahrbtnike in se pogovorili o
tem, kako se pripravimo na spanje.
Pred skupno večerjo smo poslušali
pravljico »Zvezdica«, nato pa se
odpravili na nočni sprehod po vasi.
Ogledali smo si okolico vrtca in šole,
bližnje vasi v noči, nebo, ki so ga
prekrivali oblaki, naravo ter poslušali oglašanja čričkov na travniku ter
dogajanje v kraju, ki je bilo odeto v
noč.

dil vrhunec večera, in sicer pižama
ples. Na za otroke primerno glasbo
smo plesali in rajali v pižamah. Ko
so se otroci utrudili, smo jih umirili
in ponesli v spanje s pravljico Zelo
tih čriček. Vzgojiteljice smo skrbele,
da je noč brez staršev minila mirno.
Dejavnost smo zaključili z jutranjim
umivanjem in skupnim zajtrkom.

Po večernem sprehodu smo se v naši
igralnici počasi začeli pripravljati na
spanje. Poskrbeli smo za higieno, se
preoblekli v pižame in si pripravili
ležišča iz spalnih vreč. Nato je sle-

Da nam narava lahko prekriža načrte, da nanjo ne moremo vplivati
kljub močnim željam, smo občutili
tudi mi. Teleskop, s pomočjo katerega smo želeli opazovati nebo, smo
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morali pustiti v kotu, saj so ga prekrižali temni oblaki.
Nad spanjem v vrtcu so bili otroci
zelo navdušeni in veseli, prav tako
njihovi starši, ki so izrazili željo po
ponovitvi. Ob pogledu na zadovoljne
otroke in starše smo bile seveda
navdušene tudi same in ob tem pozabile na vse skrbi, ki so se nam porajale pri načrtovanju dejavnosti. Za
popestritev dogajanja v vrtcu smo
poskrbele vzgojiteljice Marjetka Kresevič, Mirka Gulja in Tanja Blažek. III
Marjetka Kresevič

28. OBČINSKA REVIJA PEVSKIH ZBOROV

Ženska pevska skupina Resa

še: cerkveni mešani zbor Zvon pod
vodstvom Damijane Kinkela, mešani
pevki zbor Avgust Šuligoj bistriškega
Društva upokojencev, ki ga vodi Dimitrij Grlj, mešani pevski zbor Ahec
in Jasenski pevci pod vodstvom Saše
Boštjančiča, ženski pevski zbor Prem
pod taktirko Irene Rep in moški zbor
Dragotin Kette iz Ilirske Bistrice pod
vodstvom Mirka Slosarja.
Na zadnjem koncertu, ki se je zadnjo

Počastili 100-letnico
rojstva Radovana Gobca

Moški pevski zbor Dragotin Kette

Na predvečer 1. junija, rojstnega
dne skladatelja, dirigenta in zborovodje Radovana Gobca, so v Podgradu, kjer se je leta 1909 rodil, s
krajšo slovesnostjo počastili stoto
obletnico njegovega rojstva.
Na prireditvi, ki jo je organiziralo Kulturno društvo Podgrad, so v spomin
na skladatelja zapeli trije zbori: cerkveni mešani zbor iz Podgrada pod
vodstvom Stanka Čeha, mešani zbor

Avgust Šuligoj Društva upokojencev
Il. Bistrica pod vodstvom Dimitrija
Grlja in moški zbor Dragotin Kette,
ki ga vodi dr. Mirko Slosar, učenec
Radovana Gobca.
Obiskovalce in pevce je v imenu
prirediteljev pozdravil Mitja Ivančič, predsednik KD Podgrad, ki je
predstavil življenjsko pot Radovana
Gobca. V Podgradu je Gobec preživel
le prvih nekaj let, saj se je kasneje

junijsko nedeljo odvijal na gradu
Prem, pa so se predstavile domače
skupine, ki gojijo ljudsko petje: Brštulin banda iz Harij, pevska skupina
Društva kmečkih žena Il. Bistrica,
pevska skupina Vasovalec, Bistrške
škuorke in Hrušiški fanti.
Občinsko revijo pevskih zborov je
pod pokroviteljstvom Občine Ilirska
Bistrica organizirala bistriška izpostava JSKD. III
družina preselila na Štajersko, od koder tudi izvira, vendar so Podgrajci
na svojega rojaka zelo ponosni. Na
svoji dolgi in plodni skladateljski
poti je ustvaril številne zborovske
skladbe, operete in dve operi. Vodil in tudi ustanovil je več zborov
in napisal nekatere znane narodne
in revolucionarne pesmi, kot so
Bohori žari, Pesem o svobodi, Moj
očka je v hosti partizan idr. Opravljal je tudi pomembno pedagoško
delo, posebne uspehe pa je dosegel
kot dirigent zborov Matija Verdnik,
Akademskega pevskega zbora Tone
Tomšič in Partizanskega invalidskega
zbora. Pred dobrimi 30 leti, ko je še
vodil APZ Tone Tomšič iz Ljubljane,
je nastopil tudi v Podgradu.
Ob tej priložnosti je ilirskobistriško
Primorsko numizmatično društvo v
sodelovanju s KD Podgrad izdalo tudi
razglednico in znamko s skladateljevo
podobo ter posebno dopisnico z dotisom, v uporabi pa je bil tudi priložnostni poštni žig. Razglednice, znamke
in posebne dopisnice z žigom so za
zbiratelje še vedno na voljo na pošti v
Podgradu. Kot je povedal Mitja Ivančič, pa želi KD Podgrad na Gobčevi
rojstni hiši postaviti tudi spominsko
ploščo, kar pa bo v veliki meri odvisno od finančne pomoči. III
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Pevski zbori in skupine, ki delujejo
na območju ilirskobistriške občine
so se predstavili na treh koncertih
občinske revije pevskih zborov in
skupin, ki je letos potekala že 28.
zapored.
Na prvem koncertu, ki se je odvijal v
dvorani Doma na Vidmu, so se predstavili: cerkveni mešani zbor iz Podgrada, ki ga vodi Stanko Čeh, ženska
skupina Resa pod vodstvom Anite
Penko, moška pevska skupina Fantje
s’ pod Karlovce s Pregarij, ki jih vodi
Aleš Bernetič, komorni dekliški zbor
Vox Ilirica pod taktirko Elene Sedmak, mešani pevski zbor Tabor Kalc
1869 iz Knežaka, ki mu dirigira Katja
Bajc, in pevska skupina Kalina pod
vodstvom Janje Konestabo. Članice
PS Kalina so se izkazale tudi kot odličen soorganizator koncerta.
Drugi koncert, ki se je odvijal v prostorih osnovne šole v Knežaku, so gostile članice ženskega pevskega zbora
Tuščak z Bača, ki ga vodi Morena
Hostinger. Poleg njih so nastopili
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LITERARNA VEČERA S POEZIJO IN PROZO
V Knjižnici Makse Samsa so ljubitelji
poezije in proze minuli mesec lahko
prisluhnili zanimivima predstavitvima treh del. Rudolf Rudi Šimac je
predstavil knjigi, v kateri h je zbral
zgodovinske zgodbe in pripovedi,
svojo drugo pesniško zbirko pa je
predstavila članica bistriškega Literarnega društva Marija Ferjančič.
Rudolf Rudi Šimac, širši javnosti bolj
poznan kot predsednik Zveze pevskih
zborov Primorske, je številnim obiskovalcem literarnega večera predstavil dve deli: 2. del knjige Kako se je
začelo na Soči 1915 in končalo 1918
in Legenda o sv. Heleni in sv. Marjeti,
ki je nastala med pisanjem prve.
Obe deli temeljita na pripovedih,
legendah in ljudskem izročilu. »Nekateri so se zmrdovali nad načinom
mojega pisanja, vendar sem jaz suhoparnemu pripovedovanju dodal
še “šugo”, ki daje vsebino,« je pojasnil Šimac, ki trenutno zaključuje že
tretjo knjigo. V tej bo, kot je zaupal
avtor, bralce popeljal do primorskega upora. Kompletno delo bo
tako obsegalo okrog 600 strani. Tudi
ta bo gotovo polna pretresljivih in
nenavadnih pa tudi srhljivih zgodb,
ki pričajo o borbenem duhu ljudi ob
slovensko-italijanski meji.

Rudolf Rudi Šimac in moderator literarnega večera Tomo Šajn

Pogovor z avtorjem, ki ga je vodil
Tomo Šajn, sta s pesmijo obogatila
mešani pevski zbor Avgust Šuligoj
Društva upokojencev Il. Bistrica in
pevska skupina Sušec.
Drugi literarni večer pa je bil posvečen predstavitvi pesniške zbirkeLastovkine pesmi Marije Ferjančič,
članice bistriškega Literarnega društva, ki je sicer doma v brezjah pod
Nanosom, vendar pa jepo rodu Tolminka. To razberemo tudi iz njenih
pesmi, v katerih hrepeni po tolminskih strminah. Iz njenih pesmi veje

kultura

DRUGA LIKOVNA KOLONIJA Z GOSTI
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ljubezen do narave, iz katere črpa
tudi številne prispodobe. Kot je pojasnil Jožko Stegu, je za Marijo narava tisti posvečen prostor, kjer se
čuti varno pred nasiljem zunanjega
sveta.
Nekatere pesmi iz zbirke so predstavile članice Literarnega društva:
Martina Zorza, Patricija Dodič, Dragica Markovič in Helena Pirih Rosa.
Predstavitev zbirke, ki jo je vodila
Helena Strle, pa je s pesmijo obogatila pevska skupina Resa. III

Likovno društvo Franceta Pavlovca iz
Ilirske Bistrice je na Mašunu v okolici Kneške bajte izvedlo svojo drugo
likovno kolonijo. Pred enim letom
so na istem kraju začeli s tovrstnim
ustvarjanjem in že takrat se je na koloniji, ki so jo poimenovali po Francetu Pavlovcu, zbralo osem članov
društva.
Letos so v goste povabili tudi člane
društva likovnih ustvarjalcev iz Postojne. Slikarje je ob prihodu nagovoril iniciator kolonije predsednik
bistriškega likovnega društva Rajko
Kranjec, predsednica postojnskih
umetnikov Jasmina Čelan pa je izrazila prisrčno zahvalo za povabilo
in povedala, da bodo tudi sami v
bodoče pripravili podobno delavno
srečanje.
Ob prijetnem druženju so ta dan
izkoristili ustvarjalno. Vse nastale
umetnine bodo postavili na ogled
na Bistriškem enkrat v drugi polovici
leta. III Petar Nikolič

POLETNE AKTIVNOSTI V KNJIŽNICI MAKSE SAMSA
Vse naše bralce vabimo, da se nam tudi to poletje pridružijo pri poletnih projektih za mladino in odrasle. Podrobnejše
informacije dobite v knjižnici pri Tadeji Raspor in Vlasti Kirn.

“BRALNI ČRV”

vabita vse osnovnošolce
da se nam tudi te počitnice pridružijo pri naši

POČITNIŠKI BRALNI ZNAČKI.

Pridružite se nam tudi pri

REŠEVANJU POČITNIŠKEGA KVIZA

KNJIŽNICA - ALI TE POZNAM?

PROJEKT PRIMORCI BEREMO
Spoštovana/spoštovani,
Knjižnica Makse Samsa je letos vključena v skupen projekt primorskih
knjižnic, s katerim spodbujamo branje izvirnega slovenskega leposlovja.
Vabimo vas, da se nam pridružite in sodelujete v tem skupnem bralnem
potovanju. V akcijo je letos vključeno devet primorskih knjižnic.
Glede na področje, ki ga skupaj pokrivamo, je to največji projekt spodbujanja bralne kulture za odrasle v Sloveniji doslej.
Od 9. junija 2009 do 20. novembra 2009 je na voljo 53 slovenskih leposlovnih del, ki ustvarjajo pisano pomladno-poletno-jesensko literarno
mavrico, tako da lahko v njej vsak najde svoj odtenek bralnih užitkov. Novost je letos tudi izkaznica, s katero boste knjige s popustom lahko tudi
kupovali v knjigarnah oz. založbah, ki so sponzorji projekta.
Več o projektu lahko preberete na
http://www.tol.sik.si/primorci-beremo/.
Na zaključni prireditvi bomo s priznanjem Primorci beremo in knjigo
nagradili vse, ki bodo prebrali najmanj 5 proznih del in eno pesniško
zbirko.
Verjamemo, da se boste odzvali povabilu k branju. Priključite se in postanite tudi vi člen v veliki primorski bralni verigi.
Primorci, berimo!
Damijana Hrabar
Direktorica Knjižnice Makse Samsa

ZAHVALA
Izpela se je zadnja pesem šentviškega tabora, kjer se vsako leto združimo v velik, nekajtisočglavi pevski
zbor. Letošnje, štirideseto mogočno
prepevanje je znova počastilo slovensko pesem. Tudi pevci Mešanega
pevskega zbora Avgust Šuligoj iz Ilirske Bistrice smo bili v Šentvidu. Deležni vsega, kar pevski tabor v svoji
organizaciji premore, smo se vrnili z
mavrico občutij.
Med dogodki, ki jih je zbor v letošnji sezoni sooblikoval doma ali drugod, nam je še posebej pri srcu vse,
kar se je godilo ob praznovanju naše
25-letnice. Ves ta čas smo častili pesem, ki jo nosimo v srcu. Sledili smo
notranjemu glasu, da pesem častno
predamo mlajšim. Zato smo ob praznovanju želeli še enkrat povedati,
kdo smo in kaj smo v četrt stoletja
postorili. Odzivi nekdanjih naših pevcev, poslušalcev, pevcev drugih zborov, inštitucij so bili pohvalni. Prav
zato se oglašamo s temi besedami,
v zahvalo. Našega jubileja se bomo
radi spominjali, saj smo bili nagrajeni za svoje delo s pozornostmi vseh
vrst. V veliko čast in ponos nam je
dodeljena srebrno občinsko priznanje. Hvala vsem in za vse! III Pevci z
zborovodjem
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KNJIŽNICA MAKSE SAMSA IN
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Koncert VOX ILIRICE v bistriškem samostanu
Pevke komornega dekliškega zbora
Vox Ilirica smo se pred dobrim
mesecem vrnile s koncertnega gostovanja v Madridu. Eden izmed
koncertov v španskem glavnem
mestu je bil tudi ta, ki smo ga ponovile v soboto, 6. junija, v Samostanu šolskih sester de Notre Dame
v Ilirski Bistrici.
Koncert je bil tematsko in izvajalsko
razdeljen na tri dele. Prvega smo začele v veži pred samostansko kapelo.
Na poti do oltarja smo, prepevajoč
star protestantski napev Nu pujte,
pujte vsi ludje, prijetno in akustično
kapelo samostana napolnile z zvokom do zadnjega kotička. Sledila je
sakralna glasba, med drugim prelep
Franckov Panis angelicus in pesem,
ki predstavlja eno izmed skladb železnega rapertoarja zbora, Arcadeltova Ave Maria.
Na klavirju nas je tenkočutno spremljala pianistka Snježana Pleše. Skupaj z našim drugim gostom, domačim

flavtistom Gašperjem Dolganom, sta
že v Madridu navdušila publiko. Nastopila sta v drugem delu sobotnega
koncerta, med drugim z Bach-Gounojevo Ave Mario, znano Badinerie
iz 2. Bachove suite ter Chopinovimi
variacijami na Rossinijevo temo. S
suverenim nastopom in prepričljivo
izvedbo sta inštrumentalista požela
močan aplavz.
Tretji del je bil zopet zborovski. Prirejena duhovna glasba različnih

narodov je skozi raznoliko besedno
govorico, pestre harmonije in ritme
poslušalcem, po aplavzu sodeč, zelo
ugajala. Nedvomno pa se je src nastopajočih in občinstva dotaknil zadnji zborovski dodatek, slovenska
ljudska Rasti, rasti rožmarin, ki je v
čudoviti akustiki samostanske kapele
orosila marsikatero oko. Upam in želim si, da je glasba dosegla tisto, čemur je namenjena. III Zborovodkinja
Elena Sedmak

NAŠA DEDIŠČINA : ZLATI ČASI NAŠIH KRAJEV
Tudi tokrat nadaljujem s tematiko
zanimivih ali pomembnih najdb iz
naše okolice. V mislih imam najdbo
zlatih rimskih uhanov z gradišča na
Dolnjem Zemonu, ki skupaj z Gradiščem nad Trnovim, o katerem
bo govora v katerem od naslednjih
člankov, predstavljata najpomembnejša arheološka najdišča na tleh
današnje Slovenije.

Na novcih sta upodobljena cesar
Mark Avrelij in njegova žena; vsak
na svojem, na podlagi njih vemo, da
sta bila kovana v 2. polovici 2. stoletja našega štetja. Luničasti uhani
iz zlate pločevine pa spominjajo na
uhane iz Rodika, za katere so bile
ugotovljene povezave z Italijo in podobnost z uhani iz Herkulaneja, mesta v bližini Pompejev, ki ga je prav
tako kot Pompeje leta 79 našega štetja uničil izbruh Vezuva.
Omenjeni uhani pa niso edina
najdba iz žlahtne kovine na naših
tleh. Še nekaj jih je bilo odkritih na
istem grobišču, pa so danes popolnoma izgubljene, nekaj srebrnih
(nakit, zaponka) na enem drugem
grobišču na Dolnjem Zemonu in trije
zlati novci cesarja Justinijana iz 6.
stoletja, ki pričajo, da je nad našimi
kraji vladal Bizanc. Le eden je prišel
v strokovne roke. Nahaja se v Numizmatičnem kabinetu Narodnega
muzeja v Ljubljani. Na fotografiji so
uhani s spodnjih Javorov III Sabina
Pugelj

kultura
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Najdba je doma z nekoč bogatega
grobišča v bližini utrjene naselbine,
kjer je v preteklosti na dan prihajalo
veliko predmetov iz rimske dobe, ki
pa so danes žal več ali manj vsi izgubljeni. Med redkimi najdbami so
se ohranili pokrov žare, dva novca
in zlati uhani, ki so verjetno nekoč
tvorili žarni pokop oziroma pridatke
v žari.
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KAKO PREŽIVETI ČASE RECESIJE

Namen zgibanke ni širjenje malodušja ali dajanje nasvetov, temveč
sporočilo prejemnikom pomoči, da
pri Karitas lahko pomagajo po svojih
zmožnostih, vendar to ne bo dovolj
za dostojno preživetje. Vse, ki so izgubili delo ali se soočajo z drugimi
materialnimi težavami, spodbujajo
k ohranitvi dostojanstva in pokončnosti pri iskanju izhoda iz osebne
stiske. V zgibanko smo zapisali tudi
nekaj predlogov o stalni skrbi za izravnavo bilance prihodkov in stroškov, o večni modrosti, da je v stiski
dobro poprijeti za vsako delo, ter
nekaj izkušenj, kako in kje prihraniti.
Zavedamo se, da marsikdo, ki bo zgibanko bral, to že počne, so pa med
prejemniki pomoči, žal, tudi ljudje,
ki so še vedno prepričani, da morajo
zanje poskrbeti drugi.
Slovenska Karitas je na podlagi
sklepa Vlade RS, ki je za pomoč ljudem v materialni stiski namenila
500.000 evrov, že začela z izvajanjem
te pomoči. Iz teh sredstev je bila nabavljena široka paleta prehrambnih
izdelkov, ki smo jih deležni tudi v naši
Karitas in čakajo prejemnike, da jih
pridejo iskat. Uporabili smo različna
sredstva, da smo obvestili ljudi, ki to
pomoč potrebujejo, ta članek naj bo
tudi povabilo, da pridete v skladišče
vsi, ki ste v kakršnikoli stiski in prevzamete hrano, ki bo vašo trenutno
stisko vsaj malo omilila.
Pomoč bo pripravljena v nosilnih
vrečkah, ki so dar dobavitelja in v

ali zbrali pri Karitas. Predvsem velja zahvala nakupovalnemu centru
Mercator, v katerem so s plakatom
povabili kupce, da v pripravljene košare darujejo za ljudi v stiski. Zahvala
tudi zaposlenim v našem Mercatorjevem centru, ki so skrbeli za zbrano
hrano, jo razvrščali in nas obveščali,
da smo jo sodelavci prevzeli in razdelili med najbolj potrebne.
Poleg hrane imamo pripravljene
tudi šolske potrebščine za pomoč
družinam ob začetku novega šolskega leta.

katere bodo sodelavci Karitas sproti,
po pogovoru s prejemnikom pomoči, pripravili hrano, ki ustreza
številu družinskih članov prosilca. Za
tak način razdeljevanja smo se odločili zato, ker je med dosedanjimi
prejemniki veliko posameznikov kot
tudi družin s tremi in več družinskimi člani, kar pomeni, da slednji
potrebujejo bistveno več kot nekdo,
ki živi sam. Poleg tega so se nam
standardne vrečke zdele primernejše kot škatle z znakom Karitas,
ki bi že na daleč stigmatizirale tiste
prejemnike pomoči, ki so bili zaradi
izgube službe ali izpada dohodkov
morda prvič prisiljeni (po)iskati tovrstno pomoč.
Skupaj s hrano RS bomo v Karitas
delili tudi pomoč v hrani, ki jo prejemamo na podlagi ukrepa Evropske
unije, kot tudi hrano, ki smo jo kupili

Stalna ekipa prostovoljcev sodelavcev Karitas vas pričakuje vsako
sredo med 17. in 19. uro v prostorih
skladišča Dekanijske karitas Ilirska
Bistrica, Ulica IV. armije (garaža v
bivši bistriški vojašnici pod Gimnazijo). Sodelavci Karitas delamo po
etičnih načelih Karitas in po Pravilniku za materialno pomoč in prejemnike pomoči smo z obvestilom v
prostorih Karitas seznanili z etičnimi
načeli, ki sodelavce in tudi prejemnike zavezujejo k molčečnosti ter
pravičnemu in spoštljivemu odnosu
do ljudi v stiski.
V letošnjem letu je že prejelo pomoč
Karitas 575 naših občanov. Občanom iz 156 družin in 91 posameznikom smo razdelili 4900 l mleka, 910
kg sladkorja, 440 kg riža, 200 l olja,
100 kg moke in 520 kg različnih živil,
ki ste jih občani darovali v Mercatorjevem nakupovalnem centru. III
Božidara Česnik

Kraške lekarne Ilirska Bistrica
LEKARNA ILIRSKA BISTRICA
Gregorčičeva cesta 8a
tel.: 00 386 571 11 751

DELOVNI ČAS
od ponedeljka do petka: 7.00 - 19.00 ure;
sobote: 7.00 - 14.00 ure
DEŽURSTVO
delavniki in sobote: 19.00 - 21.00 ure
nedelje in prazniki: 9.00 - 11.00 ure
in 18.00 - 19.00 ure
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SO CIALNO V ARSTVO IN z dravje

V Karitas že vrsto let pomagamo družinam in posameznikom, ki se zaradi
različnih vzrokov znajdejo v stiski. V
zadnjem času so neizplačane plače
ali izguba dela prizadele veliko ljudi.
Tudi ljudje, ki jim je v času pred recesijo bila dovolj pomoč v hrani, sedaj
prosijo za pomoč pri plačilu računov. Karitas denarja ne daje, pač pa
na podlagi Pravilnika za materialno
pomoč pomaga pri plačilu položnic,
ki so za življenje družine ali posameznika nujne. Zavedamo se, da je
to šele začetek številnih prošenj, ki
jih bodo ljudje naslavljali na Karitas,
zato so za osveščanje ob sedanji gospodarski krizi pri Karitas pripravili
zgibanko z naslovom Kako preživeti
čase recesije.
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Odsotnost zdravnikov v juliju 2009
diti in spremeniti.
Prav je, da odsotnost svojega izbranega zdravnikov upoštevate in da
prihajate čez poletje k nadomestnim
zdravnikom le zaradi najnujnejših
zadev.
Prosimo za razumevanje in tudi vam
želimo prijetne počitnice ter seveda
veliko sprostitve in zdravja! III Kolektiv Zdravstvenega doma Ilirska
Bistrica

prisiljeni njihove dopuste precej prilagajati potrebam dela.
Kljub temu da se trudimo za zagotovitev ustrezne dostopnosti zdravnikov tudi v času dopustov,
so odsotnosti precejšnje in bosta
večkrat delali le po dve, v skrajnosti
celo samo ena ambulanta. Verjetno
bomo morali zaradi zagotavljanja
24-urnega zdravstvenega varstva
termine dopustov še nekoliko uskla-

Objavljamo preglednico predvidenih
odsotnostih zdravnikov zaradi letnih
dopustov v mesecu
juliju 2009. Odsotnosti za mesec
avgust bomo objavili v naslednji številki Bistriških odmevov.
Zdravniki si po povprečno šestih
nočnih dežurstvih in treh urgentnih
ambulantah na mesec vsekakor zaslužijo ustrezen počitek. Žal smo

Dopusti zdravnikov v mesecu juliju 2009
1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

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

pd

pd

Taučer-Mičetić Jasna, dr.med.,spec. pd

pd

Štemberger Anja,dr.med.,spec.

pd

pd

pd

pd

Pejković Marija, dr.med.,spec.

Šolski dispanzer
Komen Odineja, dr.med.,spec.

Ostale ambulante
URG Vadnjal Jana, dr.med.,spec
SPEC Vinšek Grlj Andreja, dr.med.

pd
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

pd

X

SPEC Dekleva Barbara,dr.med.

pd

DMD Glušić-Ravnić Vanda, dr.med.

Zasebna ambulanta
Trlin Dražen, dr.med.,spec

zd

zd

zd

zd

zd

zd

zd

Zasebna pediatrična ambulanta

SOC IALNO V ARSTV O IN zdravje

Kauzlarić Ivan,dr.med., spec.ped.
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pd

pd

pd

Legenda: osenčena polja = dopust, X = ostale odsotnosti, (pd) = prosto po dežurstvu, (zd) = dela v zdravstvenem domu-popoldne
Opomba: Razpored je informativnega značaja, možne so spremembe, zato preverite prisotnost pred obiskom zdravnika.

Dopusti zobozdravnikov v mesecu juliju 2009
1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Zdravstveni dom
Kasić Š. Mirjana, dr.dent.med.
Sakelšek Karl
Crnković Emil
Efremov Simeon, dr.dent.med.
Sarafova Olgica, dr.dent.med. (ŠZA)
Česnik Meta,dr.dent.med.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Zasebni zobozdravniki
Spetič Samo, dr.dent.med..
Jakljevič Vlatko,dr.dent.med..

Legenda: osenčena polja = dopust; X= ostale odsotnosti
Opombe: Šolska zobna ambulanta v OŠ Antona Žnidaršiča bo delala samo v dopoldanskem času. Dr. Kasić in Crnkovič delata po 4 ure
Nujna zobozdravstvena pomoč je v času letnih dopustov samo dopoldne od 8.00 do 12.00 ure
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JEŽKI ZA NAJ VZGOJITELJICO
Starši, katerih otroci so bili v iztekajočem se šolskem letu vključeni
v vrtčevo skupino Ježki, ki deluje v
sklopu Osnovne šole Antona Žnideršiča v Ilirski Bistrici, smo se odločili,
da šolsko leto zaključimo z družinskim piknikom v naravi.
Za kraj našega druženja smo izbrali
kočo Lovske družine Brkini v Hrušici, takoj za tem pa zavihali rokave
in začeli s pripravami na srečanje.
Na pikniku nam seveda ni bilo dolgčas, saj so ves čas potekale igre brez
meja. Hrabro so se borili otroci, pa
tudi starši nismo veliko zaostajali za
njimi, kajti boriti se za medalje ni kar
tako.
Da je bilo hrane in številnih dobrot
v izobilju, ne velja izgubljati besed,
posebno slastne so bile jagode, ki
so jih otroci nabirali kar na prizorišču
dogajanja, in pa seveda slastna torta,
ki jo je v zahvalo za zbrane glasove
v nedavni akciji Primorskih novic za
»Naj vzgojiteljico«, podarila vzgoji-

teljica Erika Iskra Tomažič. Erika se je
v omenjeni akciji z ogromnim številom glasov uvrstila na četrto mesto,
za kar ji iskreno čestitamo in želimo
veliko uspehov tudi v bodoče.
Ob zaključku našega druženja smo si
bili edini, da sta v naši akciji »Ježki za

naj vzgojiteljico« zmagali vzgojiteljici
Erika in Vesna, ki sta res NAJ in pravzaprav nam je bilo žal, da se je šolsko
leto tako hitro izteklo. Še enkrat se
jima zahvaljujemo za vse. Hvala tudi
vsem Vam, ki ste pridno pošiljali glasove za »Naj vzgojiteljico«. III Starši
otrok iz skupine Ježki

OTROCI IZ SKUPINE PALČKI SE POSLAVLJAJO
Otroci se veselijo tudi zaključka šolskega leta in svojih zadnjih brezskrbnih počitnic pred vstopom v šolo.
Septembra se bodo radi vrnili vanjo,
saj so jo letos dodobra spoznali in
raziskali. Še preden pa se razidejo, so
spet skupaj s starši, Sonjo in Bojano
preživeli nepozaben popoldan. Na
čudovitem vrtu gostilne Pod gradom
v Gornji Bitnji so otroci z vzgojiteljicama staršem pripravili nepozabno
predstavo in dan zaključili z druženjem do večera.

Vrtčevi otroci iz skupine »PALČKI« so
letošnje šolsko leto preživeli v novem
okolju na OŠ Antona Žnideršiča. Čeprav je bil začetek poln negotovosti,
je bilo šolsko leto polno izzivov, raziskovanj in zanimivih dogodivščin.

Da bi otrokom zadnje leto brezskrbnega življenja v vrtcu ostalo v trajnem spominu, so se v nedeljo, 15.
maja 2009, s starši in vzgojiteljicama
odpravili na izlet v Škocjanske jame.
Za večino otrok je bil prvi obisk jame
pravo doživetje. Prijazni vodič Borut

Ob zaključku šolskega leta bi se
želeli zahvaliti staršem iz skupine
»PALČKI«, ki so vse leto spremljali
naše delo, nas vzpodbujali in pomagali, da smo uresničili svoje ideje.
Prav tako hvala kolektivu OŠ, ki nas
je prijazno sprejel in smo se počutili kot pravi »mali šolarji«. III Vzgojiteljica Sonja Tomšič in pomočnici
vzgojiteljice Bojana Primc in Ana
Lavrenčič
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naši mladi in najmlajši

jih je popeljal skozi pravljični svet
globoko pod zemljo in iz njega so se
vrnili polni vtisov.
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ZAKLJUČNI IZLET
OKOLIŠKIH VRTCEV
Tudi letošnje leto smo se okoliški
vrtci iz bistriške občine povezali in
skupaj organizirali zaključni izlet
v Ljubljano. Vrtčevi otroci, njihovi
starši in vzgojiteljice smo se v nedeljo, 24. maja 2009, s tremi avtobusi
odpeljali v našo prestolnico. Sprehodili smo se po stari Ljubljani, si privoščili sladoled in se peljali z vzpenjačo
na Ljubljanski grad, s katerega smo
imeli prečudovit razgled po Ljubljani
in okolici. Vsi otroci so prišli na svoj
račun, ko smo odšli v Kolosej, kjer
smo si ogledali risani film Franček
in zakladi želvjega jezera. III Okoliški
vrtci bistriške občine

Naše skupno druženje se je v prijetnem razpoloženju zaključilo v poznih
popoldanskih urah.

SLOVO OD
ŠOLSKEGA LETA
Učenci prvega in drugega triletja OŠ
Dragotina Ketteja so se 11. junija na
zaključni prireditvi poslovili od šolskega leta. V polni dvorani Doma na
Vidmu so učenci od prvega do petega razreda staršem, sorodnikom
in ostalim obiskovalcem pripravili
bogat program, v katerem so zaplesali, zapeli in zaigrali ter pokazali, kaj
vse so se naučili med šolskim letom.
Učence in starše je pozdravila tudi
ravnateljica Ester Juriševič, ki jim je
zaželela uspešen konec šolskega leta
in prijetne počitniške dni. III

naši mladi in najmlajši

OTROCI POKLANJAJO ZVEZKE
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Solidarnost se vse bolj odraža tudi
v našem vsakdanjem življenju. Revščina, naravne in druge nesreče
nas silijo k razmišljanju o humanosti.
Pomoč in roko moramo ponuditi, saj
ne vemo, kdaj ju bomo sami potrebovali. III Novinarski krožek OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad

Slovenska Karitas je v mesecu maju
pozvala osnovnošolce k še eni dobrodelni akciji: POKLONI ZVEZEK.
Akcija se je zaključila ob koncu šolskega leta.
Zbiranje zvezkov za socialno ogrožene otroke pa spodbuja tudi k solidarnosti z vrstniki.
Zavedati se moramo, da je tudi v
Sloveniji vedno več otrok, ki potrebujejo pomoč. Karitas vsako leto pomaga s šolskimi potrebščinami več
kot 6500 otrokom.
Humanitarna akcija je uspešno stekla tudi na naši šoli. Učenci so v šolo
BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2009

prinesli nov velik črtani zvezek. Vanj
pa so vložili razglednico, na katero
so zapisali lepo misel ali pozdrav za
svojega skritega prijatelja, ki bo zvezek prejel. Zbrane zvezke smo ob
koncu šolskega leta predali lokalni
Karitas.

Vaše prispevke nam lahko
pošljete do 20.
v mesecu na e-naslov:
odmevi@ilirska-bistrica.si.
Vabljeni k sodelovanju!

P.P.R. nepremičnine d.o.o., Kazarje 10, 6230 Postojna, ki jo zastopa direktor Igor Požar (v nadaljevanju: organizator javne dražbe), po
pooblastilu lastnika nepremičnine Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.o.o., Mala ulica 5, Ljubljana,
(v nadaljevanju: lastnik) objavlja

JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO NEPREMIČNINE
Enosobno stanovanje št. 21 v mansardi, v izmeri 36,80 m2 v večstanovanjski stavbi na naslovu Gregorčičeva cesta 1/a v Ilirski Bistrici, stoječi na parc. št. 76/5 k.o. Trnovo, leto izgradnje stavbe
1973.
Izklicna cena je 27.900,000 EUR.
Najmanjše večanje izklicne cene je 250,00 EUR.
Prodaja bo potekala po načelu »videno – kupljeno«. Poznejših reklamacij ne bomo upoštevali.
OGLED nepremičnine bo možen dne 10. 07. 2009, ob 10.00 uri
JAVNA DRAŽBA bo dne 17. 07. 2009 ob 10.00 uri v stanovanju št.
21 na Gregorčičevi 1/a, Ilirska Bistrica
Od 9.00 do 9.45 ure prijava kupcev in pregled potrdil o plačilu
varščine (v stanovanju št. 21 na Gregorčičevi 1/a, Ilirska Bistrica).

s strani lastnika.
Lastnik ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine
z najugodnejšim ponudnikom, zato lahko že začeti postopek do
sklenitve pravnega posla ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je takoj vrniti varščino brez
obresti.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo za nakup nepremičnine
najmanj po izklicni ceni (v celoti upoštevaje objavljene pogoje).
Ponudba veže do zaključka dražbe in do tedaj ponudnik ne more
odstopiti ali jo na kakršenkoli drug način razveljaviti.
Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi
isto najvišjo ponudbo.
Vplačana varščina se uspelemu dražitelju vračuna v kupnino, neuspelim dražiteljem pa se vrne brez obresti najpozneje v 5 (petih)
delovnih dneh po javni dražbi oziroma po obvestilu dražitelja o
številki njegovega osebnega oziroma transakcijskega računa.

II. PLAČILNI POGOJI:

V. OSTALI POGOJI JAVNE DRAŽBE

Kupnino za predmetno nepremičnino je potrebno plačati v roku
10 (deset) dni po sklenitvi prodajne pogodbe.

Dražitelj, ki uspe na dražbi, mora skleniti kupoprodajno pogodbo
v 15 (petnajstih) dneh po izvedeni dražbi oziroma po poteku roka
za uveljavljanje predkupne pravice. Če dražitelj ne sklene pogodbe
v navedenem roku, se lahko rok za sklenitev pogodbe podaljša,
vendar ne več kot za 15 (petnajst) dni.
Če dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v podaljšanem roku,
ali ne plača kupnine v roku 10 (deset) dni po sklenitvi pogodbe,
lastnik-prodajalec zadrži njegovo varščino.
Če najugodnejši dražitelj ne sklene pogodbe, se lahko pogodba
sklene z drugim najugodnejšim dražiteljem ali pa se javna dražba
ponovi.
Uspešni dražitelj oz. kupec se strinja, da se zlicitirana kupnina poveča za vplačana sredstva etažnega lastnika v rezervni sklad stanovanjske stavbe na naslovu Gregorčičeva cesta 1/a, Ilirska Bistrica,
v višini 607,20 EUR

I. PREDMET JAVNE DRAŽBE:

III. POGOJI ZA SODELOVANJE:
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin.
2. Vplačilo varščine v višini 10 % izklicne cene, ki jo je potrebno
vplačati na TRR lastnika, pri ABANKI VIPA d.d., št. 051008010457659, najkasneje 1 dan pred dnevom dražbe (z namenom »plačilo varščine«).
3. Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe komisiji predložiti:
a. izpisek iz sodnega registra (ne več kot 10 dni star) za pravne
osebe (izpis iz poslovnega registra za s.p.) oziroma identifikacijski dokument (osebna izkaznica ali potni list) za fizične
osebe,
b. overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi, v kolikor
pravno ali fizično osebo na dražbi zastopa pooblaščenec,
c. dokazilo o plačilu varščine s priloženo celotno številko bančnega računa in navedbo banke za primer vračila varščine.
IV. IZBOR NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA:
Izbor najugodnejšega ponudnika se opravi na javni dražbi. Z vplačilom varščine sprejme ponudnik obveznost pristopiti k dražbi ter
potrdi strinjanje s pogoji javne dražbe.
1. Če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno
ceno.
2. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno.
3. Če sta dva ali več dražiteljev, ki ponudijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden izmed njih ne zviša svoje ponudbe.
4. Če se ponudnik ne udeleži javne dražbe, šteje, da draži z izklicno
ceno nepremičnine, po v tej objavi navedenih pogojih.
Izbor najugodnejšega ponudnika še ne pomeni sprejema ponudbe

Kupec pridobi pravico zahtevati listine, ki so podlaga za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo, šele, ko so izvedena plačila vseh pogodbenih obveznosti iz sklenjene kupoprodajne pogodbe.
Prenos lastništva nad predmetom prodaje se izvede po plačilu celotne kupnine ter izpolnitvi drugih obveznosti kupca.
Davek na promet nepremičnin in vse ostale stroške, kot sta overitev pogodbe in vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo,
plača kupec.
Dražitelj, ki uspe na dražbi, izroči organizatorju javne dražbe dokumente, iz katerih sta razvidni EMŠO in davčna številka za fizične
osebe oz. matična številka ter ID za DDV za pravne osebe, ki sta
potrebni za sestavo prodajne pogodbe ter telefonsko številko, na
kateri je dosegljiv.
Podrobnejše informacije v zvezi s tem razpisom in ogledom nepremičnine lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri organizatorju
javne dražbe P.P.R. nepremičnine d.o.o., Kazarje 10, Postojna ali na
tel. št.: 05/720-20-10, 031/630 575 ter po e-pošti: info@ppr.si.
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VRTNI CENTRI KALIA
Ilirska Bistrica, Vojkov drevored 28

BISTRIŠKI ODMEVI
195X260.indd
37
BISTRIŠKI
ODMEVI1 JULIJ 2009

17.6.2009 11:03:52

NAGRADNA KRIŽANKA
SLOVANSKI
KNEZ

NAVRATILOVA

TKIVA

VRSTA
PAPIGE

AZIJSKO VPREŽNO VOZILO

VBRIZG

LUKA V KIELSKEM ZALIVU

BOLNIK Z
NADUHO
2

VRSTA
TESTENIN

AGONIJA
ŽELATINA
TREBEŽ

ALPSKI
ROMANI

MORSKI RAK Z OKUSNIM
MESOM

ČEŠKI SKLADATELJ (KAREL)

PTIČ IZ REDA
UJED

VARUH
3

KOBALT

ZANIKRN PES
ZVEZDA V
OZV. ORLA
LIK PRI
ČETVORKI
SLIK. TEHNIKA

RIMSKI
POZDRAV

OBLAST
EMIRA

GRADIVO

VRSTA
GORIVA

1

4

AFRIŠKA
DRŽAVA
(AKRA)

ODRASLA
ŽUŽELKA
OTOČJE V
MARSHALLOVIH OTOKIH
V OCEANIJI

Med prispelimi
pravilnimi rešitvami
bomo izžrebali dve
nagradi:
• Spominek - ročno
delo domače obrti
• 2 vstopnici za
ogled gradu Prem
z muzejsko zbirko
in Kettejeve
spominske sobe
Geslo prejšnje
nagradne križanke:
Podgrad.

VRSTA KROKODILA

Q

Rešitev nagradne
križanke pošljite na
naslov:
Bistriški odmevi,
Bazoviška cesta 14,
6250 Ilirska Bistrica,
s pripisom »nagradna
križanka«, najkasneje
do 20. julija 2009.

ČLOVEK Z VELIKNI OČMI

Med prispelimi
pravilnimi rešitvemi
smo izžrebali dve
nagrajenki:
• Spominek - ročno
delo domače obrti
prejme:
Jadranka Fabec, Rozmanova 30, 6250 Ilirska
Bistrica
• 2 vstopnici za
ogled gradu Prem
z muzejsko zbirko
in Kettejeve
spominske sobe
prejme:
Lea Božič, Sabonje 23,
6250 Ilirska Bistrica
Nagrajenkama
čestitamo!

KREMNO
JABOLKO,
BIKOVO SRCE
(SADEŽ)

ra zvedrilo

REKA NA
DALJNEM
VZHODU

SESTAVIL:
D. GRLJ

NASILNIK

V prazna polja vpišite geslo
tokratne nagradne križanke.

1

2

3

4
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napovednik

Prireditve v JUliju 2009
KAJ

KJE

KDAJ

KDO

INFO

Zaključna prireditev
fotografskega ex-tempora
Snežnik 2009

grad Prem

3. julij ob 20.00

Foto klub Sušec

Vikend šport - rokomet

park Nade Žagar

4. julij ob 9.00

Zveza športnih društev
Ilirska Bistrica

matevzsakelsek@gmail.
com
041/864 321

Vikend šport - nogomet

park Nade Žagar

5. julij ob 18.00

Zveza športnih društev
Ilirska Bistrica

matevzsakelsek@gmail.
com
041/864 321

Teden športa

Knežak
Kuteževo
Jelšane
Podgrad
park Nade Žagar

6. julij ob 9.00
7. julij ob 9.00
8. julij ob 9.00
9. julij ob 9.00
10. julij ob 9.00

Zveza športnih društev
Ilirska Bistrica

matevzsakelsek@gmail.
com
041/864 321

Otvoritev fotografske
razstave »Pozorni
pogledi« avtorja Riharda
Baše

Gostilna Štirna,
Knežak

10. julij ob 20.00

Foto klub Sušec

Vikend šport – odbojka
na mivki

Športni center Trnovo

11. julij ob 16.00

Zveza športnih društev
Ilirska Bistrica

matevzsakelsek@gmail.
com
041/864 321

Liga v odbojki na mivki

Športni center Trnovo

25. julij ob 15.00

Zveza športnih društev
Ilirska Bistrica in KŠIB

matevzsakelsek@gmail.
com
041/864 321

Polfinalno tekmovanje
za Zlato harmoniko
Ljubečne

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

26. julij ob 16.00

Klub harmonika Ilirska
Bistrica

070/758 752
Zorko Šabec

Gorska hitrostna dirka
Petrol Ferrari 2009

Ilirska Bistrica - Šembije

25. julij ob 11.00 - trening
26. julij ob 10.00 tekmovanje

Ferrari Racing Club Ilirska
Bistrica

www.ghd-ferrari.si

Počitniška bralna značka
za otroke »Bralni črv«

Knjižnica Makse Samsa

od 1. julija do 31. avgusta

Knjižnica Makse Samsa

05/714 41 88

Počitniški mladinski
kviz »Knjižnica – ali te
poznam?«

Knjižnica Makse Samsa

od 1. julija do 31. avgusta

Knjižnica Makse Samsa

05/714 41 88

Bralna značka za odrasle
»Primorci beremo«

Knjižnica Makse Samsa

od 9. junija do 20.
novembra

Knjižnica Makse Samsa

05/714 41 88

Razstava starih fotografij
iz vasi Dobropolje in
Rečica

Gostilna Škorpijon, Rečica

do konca julija

Društvo sv. Florjan
Dobropolje in Foto klub
Sušec

Dobropolje@siol.net

Ogled gradu Prem z
muzejsko zbirko

grad Prem

ob vikendih in praznikih
med 12.00 in 19.00

TIC Ilirska Bistrica

05/71 01 384
Bojan Oblak

Ogled Hodnikovega mlina

Ilirska Bistrica

ogled po dogovoru

TIC Ilirska Bistrica

05/71 01 384
Bojan Oblak

V koledarju prireditev lahko objavljate brezplačno. Informacije za objavo nam sporočite do 22. v mesecu za naslednji mesec. Vabljeni k sodelovanju!
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