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MOJA DEŽELA –
LEPA IN GOSTOLJUBNA 2008
Več na strani 3

Na zaključni prireditvi projekta Moja
dežela – lepa in gostoljubna 2008, ki je
potekala drugo soboto v novembru, sta
Občina Ilirska Bistrica in Območna obrtno-podjetniška zbornica Ilirska Bistrica
podelili priznanja letošnjim nagrajencem
projekta. Namen projekta, v okviru kate-

rega poteka izbor najbolj urejenih slovenskih krajev, je prispevati k urejenosti in
gostoljubnosti okolja, ki je pogoj za uspešen razvoj turizma Prireditev je spremljala
tudi izvirna razstava S cvetjem in soncem
v nov dan, ki so jo pripravile šole, društva
in domači obrtniki.

uvodnik
Če nam je oktober ponudil obilo
lepih in sončnih jesenskih dni,
je bil november njegovo pravo
nasprotje. Vendar pa mrzlo in
deževno novembrsko vreme ni
vplivalo na dobro voljo in delovno zagnanost občanov. To so
pokazali tudi številni nagrajenci
letošnjega projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna, ki so
dokazali, da se skrb za čisto in
urejeno okolje izplača. Da Bistričani znamo poskrbeti tudi za turistično promocijo naših krajev
in kulturne dediščine, pa smo
pokazali na obisku v Beltincih,
kjer so nas domačini navdušeno
sprejeli.
Zapadel je tudi že prvi sneg in
napovedal praznični december,
ki je že pred vrati. Da bo dogajanje v decembru res pestro in
veselo, lahko presodite že po
našem napovedniku prireditev,
ki tokrat obsega kar dve strani.
Začelo se bo z vrsto prireditev
ob miklavževanju, ki ga bodo
spremljale razne ustvarjalne
delavnice za otroke, ponujajo
se številni božično-novoletni
koncerti, otroke pa bo razveselil tudi prihod Dedka Mraza. Vrhunec veselega decembra bodo
sklenile številne prireditve ob
praznovanju božiča in novega
leta.
Vabljeni torej, da se jih udeležite in si popestrite praznične
decembrske dni!

UVO DNIK

Katja Kirn
odgovorna urednica
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MOJA DEŽELA – LEPA IN GOSTOLJUBNA 2008
Občina Ilirska Bistrica in Območna
obrtno-podjetniška zbornica Ilirska
Bistrica že 13. leto uspešno sodelujeta pri projektu Moja dežela – lepa
in gostoljubna, katerega nosilec je
Turistična zveza Slovenije. Na zelo
dobro obiskani zaključni prireditvi
projekta, ki je potekala drugo soboto v novembru v prostorih OŠ
Antona Žnideršiča, so podelili priznanja letošnjim nagrajencem.

Nagrajenci v kategoriji individualne
hiše so družine: Prelec (Zarečje 46),
Zadnik (Pregarje 51/a), Samsa (Prelože 23), Boštjančič (Hrušica 76/b),
Frank (Prelože 24), Šestan (Podgrad
127), Jelenič (Račice 3), Kinkela
(Podbeže 4/a), Lipec (Bač 9), Tomšič (Knežak 126/d), Novak (Knežak
194/a), Prosen (Koritnice 9), Strle
(Koritnice 36/a), Ženko (Šembije
66/a), Logar (Podtabor 1/f), Urbančič (Brinškova 3, Il. Bistrica), Poljšak
in Penko (Šercerjeva 18, Il. Bistrica),
Grilj (Jasen 3/a), Valenčič (Vrbovo
19), Prosen (Kuteževo 3/c), Ličen
Škapin (Kuteževo 9), Gregec (Koseze

Nagrajenci projekta z županom Antonom Šenkincem in predsednikom območne
obrtno-podjetniške zbornice Janezom Rojcem (spodaj levo)

38), Batista (Mala Bukovica 8/a),
Potepan (Mala Bukovica 47), Grilj
(Dolnji Zemon 93/a), Volk (Velika
Bukovica 43), Volk (Velika Bukovica
44), Frank (Gornja Bitnja), Prosen
(Vrbica 1/d) in Cek (Hrušica 1).
Priznanje za najbolj urejeno kmetijo
je prejela kmetija Udovič, Dolenje
18, za najbolj urejen stanovanjski
blok je bil izbran stanovanjski blok
na Tomšičevi ulici 10 v Il. Bistrici.
Nagrado za najbolj urejeno šolo je
prejela OŠ Pregarje, v kategoriji zavodov pa je nagrado prejela Gimnazija Il. Bistrica, ki je tudi na državni
ravni tekmovanja že drugo leto za-

Otroška folklorna skupina društva Tuščak z Bača in Jaka Fidel na harmoniki

pored zasedla drugo mesto za najbolj urejeno srednjo šolo. Najbolj
urejeno naselje pa je po mnenju komisije vas Podbeže.
Območna obrtno-podjetniška zbornica pa je nagradila pet najbolj urejenih obrtnih obratovalnic: Šiviljstvo
Sanja, Sanja Udovič, s.p., Il. Bistrica,
Atelje Brigita, Brigita Matko, s.p,
Il. Bistrica, Okrepčevalnica Kafelc,
Janez Knafelc, s.p., Knežak, Pizzerija Coccolo, Silva Vičič Renko, s.p.,
Podgrad, in Kemična čistilnica Elda,
Elda Pugelj, s.p., Il. Bistrica.
Priznanja sta nagrajencem podelila
župan Anton Šenkinc in predsednik
območne obrtno-podjetniške zbornice Janez Rojc. Podelitev priznanj
je spremljal tudi bogat kulturni program, ki so ga sooblikovali člani društva Tuščak Bač z otroško folklorno
skupino in duhovito igro Vaški klepet, Jaka Fidel na harmoniki in folklorna skupina Gradina.
Na ogled je bila tudi razstava S cvetjem in soncem v nov dan, na kateri
so se predstavili domači cvetličarji in
vrtnarji, učenci občinskih osnovnih
šol, društvo Vezi, bistriška enota VDC
Koper, Društvo brkinskih sadjarjev in
nekateri domači obrtniki (šiviljstvo,
klekljarstvo). Članice društva Tuščak
Bač pa so za vse obiskovalce pripravile tudi pogostitev z domačo kolerabo in jabolčnim zavitkom. III
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Petčlanska komisija, ki jo je imenoval župan, je ocenila urejenost naselij, individualnih hiš in stanovanjskih
blokov z okolico, kmetij, osnovnih šol
in vrtcev ter drugih javnih zavodov
v občini. Ocenjevanje je potekalo v
dveh krogiih. Prvi krog ocenjevanja
je potekal v mesecu juniju, drugi
krog pa je bil izveden konec meseca
avgusta.
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PREDSTAVITEV bistriške OBČINE V BELTINCIH
Dobro leto dni po odmevnem Prekmurskem tednu v Ilirski Bistrici so
Bistričani vrnili obisk v Prekmurju.
Predstavitev Ilirske Bistrice v Beltincih se je začela v petek, 14. novembra, z otvoritvijo fotografske razstave
Foto kluba Sušec z naslovom Brkinski motivi in se nadaljevala v soboto,
15. novembra, v Kulturnem domu
Beltinci, kjer je potekala osrednja
prireditev »Ilirska Bistrica se predstavi«. Za pestro predstavitev kulinarične in turistične ponudbe bistriške
občine so poskrbeli: gostinska sekcija Obrtne zbornice Il. Bistrica, bistriški Razvojni center, Društvo za
razvoj podeželja med Snežnikom in
Nanosom ter Društvo Turščak Bač.
Po pokušanju okusnih domačih jedi
in pijač je sledil kulturni program, ki
so ga sooblikovali KUD Beltinci, Brštulin banda iz Harij, folklorna skupina Gradina in Bistrške škuorke,
program pa sta izvirno povezovala
Alenka Penko in Franc Gombač.

AKTUALNO

Številne zbrane sta pozdravila tudi
oba župana, beltinški Milan Kerman
in bistriški Anton Šenkinc. Predstavila sta občini, ki sta kulturno in geografsko sicer zelo različni, vendar pa
ju povezujejo odprti in veseli ljudje.
Oba župana sta izrazila željo, da bi to
sodelovanje, ki se je začelo na ravni
društev, preraslo tudi na občinsko
raven in da bi se naslednje leto zopet srečali v Il. Bistrici. Aleš Zidar,
pobudnik in eden od organizatorjev
srečanja, pa je predlagal tudi pobratenje obeh občin.
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Župana Milan Kerman in Anton šenkinc sta si izmenjala darili

Brštulin banda iz Harij je predstavila nekatere ljudske pesmi in običaje

Zavod za turizem in kulturo Beltinci
je za Bistričane organiziral tudi ogled
tamkajšnjih turističnih zanimivosti.
Ogledali smo si Beltinški grad z razstavo zgodovine zdravstva v Pomurju,
kjer smo lahko poskusili tudi značilno
prekmursko jed »langaš«, sledil je
ogled domače obrti pletenja slamnatih izdelkov v Lipovcih, od tam pa smo
se odpeljali še na Otok ljubezni, kjer
smo se okrepčali z »büreško« malico
in ljubezenskim napojem.
Obisk sta organizirala Zavod za turizem in kulturo Beltinci in Območna
izpostava JSKD Il. Bistrica pod pokroviteljstvom Občine Il. Bistrica in Občine Beltinci. III
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Obiskovalci so z veseljem pokušali domače bistriške jedi in pijačee

OKROGLA MIZA: MOŽNOSTI ZA RAVOJ
PODJETNIŠTVA V ilirskobistriški OBČINI
Na okrogli mizi z zanimivo tematiko
o možnostih razvoja podjetništva v
bistriški občini, ki se je odvijala 20.
novembra v knjižnici Makse Samsa,
sta poleg uspešnega domačega
podjetnika in predstavnic bistriškega Razvojnega centra in Urada
za delo ter direktorja podjetniškega
inkubatorja v Sežani sodelovala
tudi župan Anton Šenkinc in ugleden strokovnjak na področju ekonomije dr. Maks Tajnikar.

Ingrid Vičič z bistriškega Urada za
delo je povedala, da je stopnja brezposelnosti v bistriški občini relativno
nizka in letos dosega 5,9%, kar pomeni, da je na zavodu prijavljenih
348 oseb. Vendar pa je na tako stanje vplivalo tudi manjše odpuščanje
delavcev v občini. Večje povpraševanje je po delavcih s poklicno in
sredno izobrazbo, medtem ko višje
in visoko izobraženi iščejo zaposlitev
predvsem v soosednjih občinah.
Župan Anton Šenkinc je izpostavil
ključne probleme, ki zavirajo razvoj
podjetništva v občini. Težave izhajajo že iz 90. let, ko je prišlo do sesutja gospodarstva in so propadla
nekatera večja podjetja v občini.
Veliko oviro predstavljajo tudi slabe
prometne povezave in pa schen-

Na okrogli mizi so sodelovali (z leve): župan Anton Šenkinc, podjetnik Emil
Štefančič, Ingrid Vičič z Urada za delo, Majda Sanabor z bistriškega Razvojnega
centra, dr. Maks Tajnikar z Ekonomske fakultete v Ljubljani in Stojan Gorup s
podjetniškega inkubatorja v Sežani

genska meja, ki je bistriško občino
odrezala od močnega gospodarskega zaledja Reke. Po besedah
župana vzrok za tako stanje izhaja
tudi iz pretekle občinske politike,
ki je posvečala premalo pozornosti
ustreznosti prostorskih aktov in komunalni opremljenosti zemljišč.
Prav zato občina sedaj namenja
več sredstev za urejanje obrtnoindustrijskih con ter komunalne
in cestne infrastrukture. Velik del
sredstev je namenjen tudi štipendiranju in izobraževanju. Po besedah
župana pa občina težko pridobiva
tuj kapital, ki je po mnenju Tajnikarja poleg izobraževanja nujno
potreben za razvoj srednje velikih
in večjih podjetij brez katerih ni velikega napredka.
Veliko bi pripomogla tudi ustanovitev podjetniškega inkubatorja, ki je
eden od bistvenih elementov pri pospeševanju razvoja podjetništva. Gre
za manjši prostor, kjer ima podjetnik
na razpolago strokovno podporo
in ustrezno infrastrukturo, ki je potrebna za zagon podjetja. Namen in
delovanje inkubatorja je predstavil
Stojan Gorup, direktor uspešnega
inkubatorja v Sežani, ki ima pod svojim okriljem trenutno 36 podjetij.

Spodbujanje podjetništva je tudi
ena izmed nalog Razvojnega centra, kjer podjetnikom pomagajo z
informacijami o javnih razpisih in
svetovanji pri razpisnih dokumentacijah. Kot je povedala Majda Sanabor, direktorica bistriškega RC,
je največ povpraševanja v zvezi državnimi podporami, medtem ko je
pridobivanje evropskih sredstev za
domače podjetnike še vedno problematično. Emil Štefančič, ki uspešno vodi družinsko podjetje že vrsto
let, pa je predstavil svoje podjetje, ki
se ukvarja s prodajo napitkov iz avtomatov, in spregovoril o težavah, s
katerimi se srečuje mali podjetnik.
Kot sta poudarila dr. Tajnikar in župan Šenkinc, uspešnega podjetništva ni brez tveganja. Župan je ob
tem opozoril tudi na bojaznen pred
spremembami, ki je med Bistričani
prisotna še bolj kot drugje in zaradi
katere je bistriška občina zapravila
že veliko kapitala in razvojnih priložnosti.
Večer, ki ga je organiziralo društvo
Bistrška Liburnia v sodelovanju z
Knjižnico Makse Samsa in OŠ Jelšane, je z branjem poezije iz svoje
pesniške zbirke popestrila mlada
pesnica Tadeja Logar. III
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Da je tema zanimiva tudi za širšo
javnost je pokazala velika udeležba
na okrogli mizi, ki jo je vodila Anja
Hofman. Dr. Maks Tajnikar, redni
profesor na Ekonomski fakulteti, je
uvodoma orisal splošno stanje na
področju podjetništva v Sloveniji.
Kot je povedal, smo v Sloveniji v primerjavi z dražavami po svetu na dnu
lestvice po razvitosti podjetniške dejavnosti, čeprav imamo za to dobre
objektivne okoliščine (dobre izobraževalne inštitucije, stabilen finančni
sistem, ipd.). Kje je torej vzrok za
tako stanje? Po mnenju Tajnikarja je
problem v tem, ker primanjkuje pozitivne percepcije oz. motivacije in
pa dobra mera tveganja, ki je nujno
potrebna. »Hkrati pa tudi nimamo
neke nuje po tem, saj relativno dober standard ljudi ne sili v sfere podjetništva,« je še pojasnil.
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PRORAČUN OBČINE ZA LETI 2009 IN 2010
V mesecu decembru 2008 bo občinski svet obravnaval proračun
Občine Ilirska Bistrica za leti 2009 in
2010. Letos se bo tako prvič sprejemal proračun občine za dve leti.

Zakaj torej dvoletni proračun?
Priprava proračunov za dve leti
omogoča uveljavitev dolgoročnejšega planiranja proračunskih prejemkov in izdatkov ter načrtovanje
razvojnih nalog – investicij, ki jih ni
mogoče realizirati v enem proračunskem letu. Investicije se načrtujejo
v načrtu razvojnih programov, ki je
sestavni del občinskega proračuna
in se pripravlja za obdobje štirih let.
S proračunom za naslednji dve leti
se pripravlja načrt razvojnih programov oz. investicij za obdobje 2009
do 2013. V načrtu so razvidne celotne vrednosti projektov z vsemi viri
financiranja do zaključka projekta.
S sprejemom dvoletnega proračuna
je mogoča tudi pravočasna priprava
in izvedba razpisov ter podpis pogodb z uporabniki proračunskih
sredstev (društva, zavodi, idr.), priprava in izvedba javnih naročil ter
prevzemanje obveznosti tudi za naslednje leto. Tak način načrtovanja
prekinja začasno financiranje proračunskih potreb v prvih mesecih
proračunskega leta, ko proračun še
ni sprejet in obsega le aktivnosti in
višino sredstev iz preteklega leta
oziroma onemogača izvajanje novih
investicij in aktivnosti.

O BČINSKI o dmevi

Načrt razvojnih programov
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Načrt razvojnih programov na področju cestne infrastrukture vključuje naslednje investicije: ureditev
prostorov za potrebe društev v Jurčičevi ulici, nakup objekta v bivši
cestni bazi, ureditev ogrevanja in
parkirišča ob občinski stavbi, nakup
gasilskih vozil, prometna ureditev
na območju Vidma, Zdravstvenega
doma in OŠ D. Ketteja ter ureditev
industrijske cone v Ilirski Bistrici.
Nadaljevala se bo obnova ceste v
Prešernovi ulici in rekonstrukcija lokalne ceste Koseze-Velika Bukovica,
načrtovane pa so še obnove cest v
Rozmanovi in Vodnikolvi ulici ter
ulici 4. Armije, ureditev pločnikov in
avtobusnih postajališč ter prometna
BISTRIŠKI ODMEVI DECEMBER 2008

ureditev parkirišča za pošto, v Cankarjevi in Župančičevi ulici ter na Titovem trgu.
Izvajale se bodo tudi rekonstrukcije
nekaterih lokalnih cest: Koseze-Velika Bukovica, Davor-Podstenje in
Podtabor–glavna cesta, cesta skozi
Zarečje, cesta Ambrožič-Ostrožno
Brdo, javna pot Mereče-Podstenjšek
ter lokalne ceste Koritnice-Mašun,
Bač-Zagorje in Knežak-Bač-Koritnice.
Predvidene so tudi obnove nekaterih mostov, in sicer nadvoz čez
železnico na cesti Bitnja-Kilovče,
most čez potok Molja in na potoku
Bistrica, mostička na cesti BubecPosrtvica, most na Betuli pri Kuteževem, most na cesti Zarečje-Posrtev,
na LC Zabiče, na javni poti Podgraje
in most Sušak Lisac.
Na področju cestne infrastrukture
se načrtuje tudi izdelava idejne zasnove za križišče in avtobusno postajo Plama-Hrušica ter izdelava
projektne dokumentacije za ureditev parkirišča na Premu in obnovo
naslednjih lokalnih cest: LC Dolenjski potok, ceste in mostička na M.
Bukovici, LC Betula-Kuteževo, javne
poti v Podgrajah, mostička na Velikem Brdu, LC Zemonska vaga-Dolnji Zemon ter D. Zemon-Žabovca.
Za samo mesto pa je predvidena
izdelava projektov za Stritarjevo in
Adamičevo ulico, križišče v Trnovem
(pri Matetu), parkirišče za picerijo in
pošto ter ulico Hrib svobode. Nadaljevalo se bo tudi z osvetlitvijo prehodov za pešce.
NRP vključuje izdelavo investicijskih programov in prostorskih aktov za turistična središča (Sviščaki,
Gomanci, Jezera) ter postavitev
oglaševalnih in pozdravnih tabel.
Načrtuje se gradnja širokopasnovnega omrežja in izdelava strategije
javne razsvetljave.
Na področju komunalne infrastrukture se načrtuje sanacija deponije v
Jelšanah in v Globovniku ter nadaljevanje izgradnje občinskega zbirnega
centra za ločeno zbiranje odpadkov.
V načrtu je komunalna ureditev v
S-13 in izgradnja kanalizacije in čistilne naprave Bač ter ČN v Podgradu
in Hrušici. Izgradnja kanalizacije je
predvidena tudi za Vrbovo, Koseze,

Zarečje, Knežak, Sušak in Novokračine ter sekundarne kanalizacije za
Jasen, Prem in Gubčevo ulico.
Poleg tega se načrtuje izdelava projektne dokumentacija za kanalizacijo Vrbovo, meteorno in fekalno
kanalizacijo v mestu Ilirska Bistrica
in Jablanici, kanalizacijo in ČN Gornji in Dolnji Zemon, Koritnice, Kuteževo, Trpčane, Podgraje, Zabiče.
Predvidena je tudi rekonstrukcija
vodovoda na Topolcu, v Zajelšju,
Levstikovi ulici, pri Lesonitu in vodovoda Gradina-črpališče ter GradinaTrubarjeva ulica. Nadaljevalo se bo
tudi urejanje vodovodnega omrežja
Visoki Kras.
Na področju urejanja pokopališč se
načrtuje ureditev mrliške vežice,
žarnih grobov ter popravilo zidu v
Ilirski Bistrici. V načrtu je tudi popravilo zidu v Podgrajah in Sabonjah
ter izgradnja mrlišk vežic v krajevnih
skupnostih.
Na področju prostorskega načrtovanja bo nadaljevalo z izdelavo
občinkega prostorskega načrta ter
izdelavo OPPN za Koseze, Mašun,
Sviščaki, Gomanci, TOK, Žabovica,
Jezero Mola in Klivnik. Načrtovana
je tudi izgradnja stanovanj v kompleksu TOK-a, Kampo in ureditev
zemljišč za individualno gradnjo v
Kosezah in S13 ter odkup zemljišč za
ureditev obrtno-industrijskih con.
Na področju zdravstva se načrtuje nabava vozila za nujne in nenujne prevoze, ureditev prostorov
za zdravstveno preventivo, nakup
defibrilatorja, ndgradnja rentgena,
rekonstrukcija zobozdravstvene ambulante in oprema za ZP Knežak.
Načrtuje se tudi izdelava projektne
dokumentacije za lekarno v Knežaku.
Precej sredstev je namenjenih za
programe na področju kulture, in
sicer za enoto muzeja, občinsko glasilo, knjižnico ter ureditev Doma na
Vidmu (projektna dokumentacija in
izvedba investicije).
Na področju športa se načrtuje ureditev športnega igrišča na Topolcu,
športnega centra v Trnovem ter
športnega kompleksa ob nekdanji
vojašnici v Il. Bistrici. Predvidena je
tudi zamenjava kritine na vojaških
objektih.
Velik del proračunskih sredstev je
namenjenih predšolski vzgoji in

Velik del sredstev se namenja
razvoju podeželja in kmetijstva in
turizma, kjer je potrebno izpostaviti
zunanjo ureditev in obnovo zidu na
gradu Prem. V letu 2009 se načrtuje
tudi uvedba občinskega redarstva.
Za izvedbo omenjenih projektov se
poleg lastnih sredstev načrtuje tudi
državna in evropska sredstva.Več o
posameznih načrtovanih aktivnostih
pa v prihodnji številki glasila. III

URADNE URE OBČINE ILIRSKA
BISTRICA PRED PRAZNIKI
Stranke obveščamo, da bo Občina Ilirska Bistrica na dneva pred
božičem in novim letom, v sredo,
24. decembra, in sredo, 31. decembra, poslovala od 8.00 do
12.00 ure.

šola
V GIMNAZIJI ILIRSKA BISTRICA
PRITLIČJE, UČILNICA št. 5

VABI
na
brezplačen - 12 urni tečaj

OSNOVE
RAČUNALNIŠTVA
Tečaj je namenjen
začetnikom
Prijave so možne
vsak dan razen sobote od
15h do 19h
Tel.: 711–11-14
Glede na zanimanje, bomo termine prilagodili po dogovoru

19. SEJA OBČINSKEGA SVETA
Osrednja točka 19. seje OS, ki je potekala zadnji četrtek v oktobru, je
bila posvečena obravnavi in sprejemu odloka o drugem rebalansu
proračuna občine za leto 2008, o
katerem smo poročali v prejšnji številki glasila.
Na dnevnem redu je bila tudi obravnava vloge za izdajo soglasja za izplačilo povečane delovne uspešnosti
zaposlenim v JZ Kraške lekarne za
leto 2008 v višini 320.000 evrov in
vloge za izdajo soglasja k izplačilu
dela plače za redno delovno uspešnost direktorice JZ Kraške lekarne
Anite Malnar za leto 2007 v višini
3.615 evrov. Na podlagi uspešnosti
iz prodaje na trgu in predloga plana
za investicijska vlaganja je OS zavodu izdal obe soglasji. Po besedah
Malnarjeve strategija razvoja zavoda
predvideva izgradnjo lekarniške podružnice v Podgradu do konca leta
2009.
V nadaljevanju so občinski svetniki
sprejeli tudi Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih programov v
občini Ilirska Bistrica, ki jih izvajajo
organizacije in društvom s sedežem
na območju bistriške občine oz.
imajo na tem območju člane. Pri tem
se prvim dodeli najmanj 70% sredstev iz proračuna, drugim pa največ
30%. Predlog Igorja Štembergerja,
da se v pravilnik navede, da izvajalci
humanitarnih programov, ki se sofinancirajo na podlagi tega pravilnika,
v okviru svojega delovanja ne smejo
sodelovati s političnimi strankami ali
listami, ni bil sprejet.

OS je obravnaval tudi nekatere spremembe in dopolnitve organizacije
predšolske vzgoje v občini. Med
drugim je bil sprejet tudi sklep o podaljšanem obratovalnem času enote
vrtca pri OŠ Podgrad, in sicer na 11
ur (od 5.30 do 16.30) zaradi upravičenih potreb staršev, ki so zaposleni
izven kraja bivanja.
Na dnevnem redu je bila tudi obravnavi dveh imenovanj. OS je na
predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izdal
pozitivno mnenje k imenovanju Tee
Gustinčič iz Zarečice za ravnateljico
OŠ Toneta Tomšiča Knežak in negativno mnenje k imenovanju Mirande
Novak iz Sežane na to mesto.
OS je obravnaval tudi predlog komisije, da se za člana Upravnega odbora Komunalnega podjetja Ilirska
Bistrica imenuje Edvarda Tomšiča
iz Il. Bistrice, vendar predlog ni bil
sprejet. V nadaljevanju je bil sprejet
sklep, da se kandidacijski postopek
ponovi, s tem da predlog vsebuje
splošne podatke o kandidatu in opis
dosedanjih izkušenj. III

POSLANSKA PISARNA
Socialni demokrati OO Il. Bistrica obveščamo občane, da je
odprta poslanska pisarna Brede
Pečan vsak tretji ponedeljek v
mesecu od 17. do 19. ure v občinskih prostorih.
Obisk je možen najaviti predhodno v tajništvu občine.

OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA
ILIRSKA BISTRICA
VAS VABI NA

K R VOD A J ALS KO AKC I J O
V PETEK, 5. december. 2008, OD 7. DO 13. URE

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

izobraževanju, štipendiranju in
socialni oskrbi občanov. Omeniti
velja predvsem rekonstrukcijo OŠ
Jelšane, sanacijo fasade na OŠ Knežak, zamenjavo oken na OŠ Podgora,
rekonstrukcijo šole v Podgradu in na
Pregarjah (projektna dokumentacija
in izvedba investicije) ter rekonstrukcijo telovadnice, tlakov in oken na
OŠ Dragotina Ketteja. Na področju
srednjega šolstva se načrtuje tudi
nov program – računalniški tehnik.
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Poročilo o delu komisije za dodelitev
pomoči oškodovancem po neurju s točo
Komisija za dodelitev pomoči oškodovancem po neurju s točo, ki je 8.
avgusta 2008 zajelo območje občine
Ilirska Bistrica, predvsem predel Brkinov in mesto Ilirska Bistrica s širšo
okolico, je bila ustanovljena s sklepom župana 26. 8. 2008. V komisijo
so bili imenovani: Emanuela Rebec
(Center za soc. delo Il. Bistrica), ki
pa jo je nadomestila direktorica
Centra Miranda Vrh, Jožica Vidmar
(OZ Rdečega križa), Božidara Česnik
(Karitas), Alojz Bubnič (KS Pregarje),
Sašo Batista (KS Ilirska Bistrica),
Luka Špilar (občinska uprava) in
Zdenka Tomažič (občinska uprava).

O BČINSKI o dmevi

Komisija je na ustanovnem sestanku
sprejela temeljne kriterije za svoje
delo, in sicer:
- do pomoči so upravičeni oškodovanci – fizične osebe, katerih poškodovana površina strehe znaša
20 m² in več. Izjemoma (v primerih
socialne stiske) se pomoč dodeli
tudi oškodovancem s poškodovano
površino pod 20 m²;
- pri dodeljevanju pomoči komisija ni
upoštevala zavarovalnine, ki jo je
oškodovanec prejel iz naslova premoženjskega zavarovanja;
- lastnikom nepremičnin, ki nimajo
stalnega bivališča na naslovu poškodovanega objekta, za katerega
so podali prijavo škode, se izplača
50 % pripadajočega zneska;
- v primerih, ko na naslovu poškodovanega objekta živijo podnajemniki,
se ugotovi, kdo bo izvedel popravilo
poškodovanega objekta in temu se
tudi nakaže odškodnina.
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Na podlagi teh kriterijev in ob upoštevanju podatkov vseh vključenih
organizacij je občinska uprava pripraObmočje
GABRK

vila razdelilnik skupnih razpoložljivih
sredstev po kriteriju poškodovane
površine strehe. Oškodovancem se
je po posameznih območjih (vaseh)
dodelil pripadajoči znesek v sledečih deležih: Huje – 100 %, Pregarje
– 100 %, Gabrk – 100 %, Čelje – 80
% in ostala območja (Ilirska Bistrica z
okolico) – 80 % izračunanega pripadajočega zneska.
Glede ne temeljni kriterij, po katerem so do sredstev upravičene le
fizične osebe, je komisija določila
posebno vrsto obravnave za prebivalce blokov v mestu Ilirska Bistrica,
za katere je prijavo škode podalo
Stanovanje, d. o. o. Podjetju Stanovanje, d. o. o., je kot upravljavcu blokov komisija posredovala obvestilo,
da imajo socialno najbolj ogroženi
stanovalci poškodovanih objektov
možnost uveljavljanja humanitarne
pomoči prek Centra za socialno
delo, Karitasa in OZ Rdečega križa.

Občina in država

Rdeči križ

Po obvestilu so se le-ti v precejšnjem številu oglasili pri navedenih
organizacijah in zaprosili za finančno
pomoč pri obnovi strešnih krtin.
Komisija je pomoč razdelila skupno
345 upravičencem.
V obdobju od 26. 8. 2008 do 7. 11.
2008 se je komisija sestala na osmih
sejah, delo komisije pa je evidentirano na zapisnikih, ki so bili vodeni
na vsaki izmed sej. Vsa sredstva, ki
jih je komisija razdelila, so bila skoraj v celoti že izplačana. Neizplačan
ostaja le manjši del sredstev, ki so
namenjena osebam, za katere se še
ni uspelo pridobiti podatkov, potrebnih za nakazilo (transakcijski račun).
V tabeli in na grafikonu so prikazani
podatki o razdelitvi občinskih in državnih sredtev, ter sredstev Rdečega
križa, Karitasa in Centra za socialno
delo po posameznih območjih oz.
vaseh. III

Karitas

CSD

7.011 €

6.252 €

4.150 €

ČELJE

10.186 €

6.482 €

1.600 €

HUJE

60.699 €

76.041 €

57.400 €

7.605 €

201.744 €

PREGARJE

92.148 €

76.886 €

41.350 €

3.765 €

214.149 €

IL. BISTRICA Z OKOLICO

64.956 €

55.500 €

2.000 €

235.000 €

221.161 €

106.500 €

CELOTNA SREDSTVA
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660 €

Skupaj
18.073 €
18.268 €

122.456 €
12.030 €

574.690 €

V skladu s 34. členom Statuta Občine Ilirska Bistrica (Ur. objave Primorskih novic št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08,
Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik št. 04/06, 30.6.2006), Odlokom o proračunu Občine Ilirska
Bistrica za leto 2008 (Uradni list RS št. 118/2007, z dne 21.12.2007), Odlokom o rebalansu proračuna I Občine Ilirska
Bistrica (Uradni list RS, št. 47/2008, z dne 16.5.2008), Odlokom o rebalansu proračuna II Občine Ilirska Bistrica za leto
2008 (Uradni list RS, št. 106/08, z dne 11.11.2008), Pravilnikom za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 13/2008, z dne 05.02.2008), župan Občine Ilirska Bistrica objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje izvedbe prireditev v Občini
Ilirska Bistrica v okviru Občinskega meseca kulture v letu 2009

Občina Ilirska Bistrica bo sofinancirala izvedbo prireditev do višine 3.320 EUR.
2. Pogoji za prijavo:
Na razpis se lahko prijavijo:
- kulturna društva,
- ostala društva in zavodi, ki imajo v svoji dejavnosti
registrirano kulturno dejavnost,
- zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva,
- javni skladi s področja kulturnih dejavnosti,
- samostojni kulturni ustvarjalci, katerih dosedanje
delo potrjujejo javno priznani uspehi oziroma so na enem
od opisanih področij ustvarili zaključen projekt.
Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi pogoje iz 5. člena
Pravilnika za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica.
Izbrani izvajalci kulturnega programa po tem razpisu
so dolžni pri izvedbi prireditve:
- na vabilih, plakatih, oglaševanju in drugem obveščanju ter informiranju javnosti uporabiti logotip Občine
Ilirska Bistrica v skladu z Odlokom o grbu in zastavi Občine Ilirska Bistrica ter celostni podobi Občine Ilirska
Bistrica oziroma navesti, da je prireditev sofinancirala
Občina Ilirska Bistrica.
Občini Ilirska Bistrica izročiti po tri (3) izvode izdanih
publikacij v zvezi s prireditvijo (plakati, vabila, brošure,
knjige ter ostale tiskovine) za potrebe domoznanskega
oddelka Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica.
3. Merila za ocenjevanje predlogov so:
- program, kakovost in obseg prireditve,
- višina predvidenega sofinanciranja.
4. Navodila za izdelavo prijav:
Prijavitelj mora izdelati prijavo v slovenskem jeziku,
program mora biti ovrednoten v EUR.
Prijavitelje se naproša, da predložijo izpolnjeno dokumentacijo, zloženo po naslednjem vrstnem redu:

1 – izpolnjeno in podpisano prijavo na javni razpis, iz
katere so razvidni zahtevani podatki (osnovni podatki
o prijavitelju, predstavitev prireditve, reference prijavitelja, finančna konstrukcija prireditve in viri financiranja),
2 – podpisano izjavo o izpolnjevanju in sprejemanju
pogojev javnega razpisa,
3 – izpolnjeno in podpisano pogodbo
Razpisna dokumentacija je prijaviteljem na voljo na
spletni strani www.ilirska-bistrica.si ali v sprejemni pisarni
Občine Ilirska Bistrica v času uradnih ur.
Izjavo o izpolnjevanju pogojev in vse dokumente, ki jih je
v prijavni dokumentaciji potrebno podpisati, izpolni in podpiše oseba, zakoniti zastopnik, ali oseba, ki se v dokumentaciji izkaže s priloženim pooblastilom zakonitega zastopnika.

5. Način oddaje prijav:
Pisne prijave naj prijavitelji oddajo v sprejemni pisarni
Občine Ilirska Bistrica ali pošljejo priporočeno na naslov:
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
Na ovojnici naj prijavitelj navede pripis »Javni razpis za
sofinanciranje prireditev 2009 – mesec kulture – ne odpiraj«. Na ovojnici (hrbtna stran) mora biti označen naslov
pošiljatelja.
Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele do
15.12.2008 do 12.00 ure. Prijave, ki bodo prispele po roku
za oddajo prijav, bodo zapečatene vrnjene prijavitelju.
6. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo 17.12.2008. Odpiranje ponudb
ni javno. Predloge bo ovrednotila tričlanska komisija, ki jo
imenuje župan Občine Ilirska Bistrica. Predlagatelji bodo o
izbiri obveščeni predvidoma v roku 8 dni od odpiranja ponudb in pozvani k sklenitvi pogodbe.
Podrobne informacije so na voljo pri Eriki Vrh v Oddelku
za družbene dejavnosti, tel. 05/ 714-13-61.
Številka: 410-212/2008
Datum: 19.11.2008

ŽUPAN
Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon., l.r.
BISTRIŠKI ODMEVI DECEMBER 2008

O BČINSKI o dmevi

Predmet razpisa je:
1. Sofinanciranje izvedbe prireditev v Občini Ilirska
Bistrica v okviru občinskega meseca kulture, v katerem je zajeto tudi praznovanje Slovenskega kulturnega
praznika v letu 2009.
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OBVESTILA UPRAVNE ENOTE
Sprejem vlog za izdajo
osebne izkaznice
Hiter razvoj informacijsko komunikacijske opreme prinaša nenehne
spremembe tudi v izvajanju storitev
za občane na upravnih enotah. S 24.
10. 2008 smo na upravni enoti, na
okencu za izdajo osebnih izkaznic,
vzpostavili t. i. »Sodobno delovno
mesto«, ki omogoča hiter dostop
do podatkov o osebi v registru osebnih izkaznic, skeniranje povratnice,
predvsem pa zajem fotografije in
podpisa osebe brez uporabe fizičnega kartona vloge za izdajo osebne
izkaznice. Sodobno delovno mesto
strankam torej omogoča, da preko
posebnega monitorja spremlja vnos
in obdelavo vloge ter vlogo podpiše
s posebnim digitalnim pisalom podpisne tablice.
V kratkem se bo vzpostavil še segment e-fotograf, ki bo omogočal
elektronsko posredovanje digitalne
fotografije osebe v posebno spletno odložišče. Z uvedbo e-fotografa
se bomo izognili težavam z ugotavljanjem ustreznosti fotografij za
izdelavo dokumentov na upravnih
enotah in morebitnim ponovnim
napotitvam strank k fotografom, kadar predložena fotografija ni ustrezna.
Uporaba sodobnega delovnega mesta se bo v bližnji prihodnosti razširila
tudi na druge aplikacije, ki podpirajo
izdelavo dokumentov (potne liste,
vozniška dovoljenja, dovoljenja za
prebivanje).

O BČINSKI o dmevi

Potovanje v Makedonijo
z osebno izkaznico
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Državljani Republike Slovenije od 2.
oktobra 2008 dalje lahko vstopijo v
Makedonijo brez vizuma, za prestop
meje zadostuje veljavna osebna izkaznica.

Vozniška dovoljenja –
izvrševanje kazni in
drugih sankcij
1. novembra je pričela veljati novela Zakona o izvrševanju kazenskih

BISTRIŠKI ODMEVI DECEMBER 2008

sankcij (ZIKS), ki določa, da se kazen
prepovedi vožnje motornega vozila
izvrši trideseti dan po pravnomočnosti sodbe oziroma trideseti dan
po vročitvi pravnomočne sodbe, s
katero je kazen izrečena, in ne več
s pravnomočnostjo sodbe, kot je to
veljalo doslej. Smiselno enako se izvrši tudi sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, sankcija
prepovedi vožnje motornega vozila
in varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja.
Podatek o času trajanja izrečene kazni oziroma sankcije se po novem
računa od dneva vpisa v evidenco in
ne od pravnomočnosti sodbe dalje.
Posebnost pri izvršitvi varnostnega
ukrepa odvzema vozniškega dovoljenja pa je, da se pri tistemu, ki nima
vozniškega dovoljenja, ukrep izvrši
tako, da se v evidenco vpiše prepoved izdaje vozniškega dovoljenja za
čas trajanja tega ukrepa.
Še vedno pa velja, da oseba, ki ji je
bila izrečena sankcija prenehanja
vozniškega dovoljenja, lahko pridobi
novo vozniško dovoljenje po poteku
roka (6 mesecev, eno leto ali dve
leti), šteto od dneva pravnomočnosti
odločbe in ne od dneva vpisa v evidenco vozniških dovoljenj. Upravna
enota seznani obsojenca z dnem
vpisa kazni oz. sankcije v evidenco
ter o pogojih za pridobitev novega
vozniškega dovoljenja.

Plačevanje letne dajatve
za uporabo vozila v
cestnem prometu
Zakon o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu med drugim
določa nižji letni dajatvi za vozilo s
statusom starodobnega vozila in za
en osebni avtomobil, ki je v lasti družine s štirimi ali več otroki, pri čemer
morajo biti izpolnjeni pogoji iz 70.
člena Zakona o starševskem varstvu
in družinskih prejemkih.
Za starodobna vozila tako zakon določa nižjo letno dajatev v višini 20 %
letne dajatve za posamezne kategorije oziroma podkategorije motornih
in priklopnih vozil.

Za eno vozilo, ki je v lasti družine s
štirimi ali več otroki pa zakon določa nižjo letno dajatev v višini 50
% letne dajatve za osebne avtomobile, pri čemer morajo biti izpolnjeni pogoji iz 70. člena Zakona o
starševskem varstvu in družinskih
prejemkih, ki določa pogoje glede
statusa otroka. In sicer je otrok
oseba do dopolnjenega 18. leta starosti, starejša oseba pa, če se šola,
dokler ima status učenca, dijaka,
vajenca ali študenta, vendar najdlje
do dopolnjenega 26. leta starosti.
Izjemoma se za otroka šteje tudi
oseba po tej starosti, če traja njeno
šolanje na visoki stopnji pet ali šest
let ali če oseba zaradi daljše bolezni, poškodbe ali služenja vojaškega
roka med šolanjem ni končala šolanja v predpisanem roku.
Status otroka se podaljša za toliko časa, kolikor se je šolanje
zaradi teh razlogov podaljšalo.
Uradna oseba ugotavlja upravičenost do nižje letne dajatve na podlagi
podatkov v uradnih evidencah (npr.
podatki o skupnem gospodinjstvu,
odločba o dodatku za veliko družino,
odločba o otroškem dodatku). Poudariti je potrebno, da se nižja letna
dajatev za osebni avtomobil v lasti
družine s štirimi ali več otroki lahko
uveljavi samo za en osebni avtomobil (lastnik osebnega avtomobila je
lahko tudi otrok).
Lastnik oz. uporabnik starodobnega
vozila in lastnik vozila v družini s štirimi ali več otroki lahko pri upravni
enoti ali pri nosilcu javnega pooblastila (tehnični pregledi) poda vlogo
za vračilo pripadajočega sorazmernega deleža letne dajatve, ki jo je
plačal v polnem znesku v času od
uveljavitve zakona to je od 25. 6.
2008 dalje.
V primeru, da ste po 25. 6. 2008 plačali celotno letno povračilo za starodobno vozilo ali vozilo v lasti družine
s štirimi ali več otroki, nato pa ste
le-to predčasno odjavili iz prometa
in tudi že uveljavili vračilo letne dajatve za sorazmerni delež od dneva
odjave vozila, lahko podate vlogo za
obračun nižje letne dajatve neposredno pri Direkciji Republike Slovenije
za ceste.

S 1. 1. 2009 ne bo več pravne podlage za izdajanje delovnih knjižic in
za vpisovanje sprememb oz. podatkov v delovne knjižice. To pomeni,
da upravne enote ne bomo več izdajale delovne knjižice, prav tako pa se
tudi ne bo več vpisovalo sprememb
vanje.
Delovne knjižice z veljavnimi vpisi
tudi po 1. 1. 2009 ne bodo izgubile
dokaznega pomena v postopkih
uveljavljanja oziroma uresničevanja
pravic, kjer so se (oz. se še bodo) do
navedenega datuma uporabljale. Po
1. 1. 2009 bodo državljani lahko od
Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje pridobili izpis obdobij
zavarovanja v RS, in sicer izpis obdobja zavarovanja od zadnje prijave
pred 1. 1. 2009 do dneva izdaje potrdila.
Upravne enote pa bomo še vedno
izvajale naloge v zvezi s hrambo delovnih knjižic. Zakon o spremembah
in dopolnitvah zakona o delovnih
razmerjih namreč določa, da delodajalec obdrži v hrambi vse delovne
knjižice, ki bodo na dan 1. 1. 2009
pri delodajalcu v hrambi vse do prenehanja delovnega razmerja delavca
oziroma dokler delavec ne bo zahteval njeno izročitev.
V primeru, da delavec ob prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi
delovne knjižice ne bo hotel prevzeti
ali mu jo delodajalec ne bo mogel
vročiti v 30 dneh, jo delodajalec v
skladu z določilom 91. člena ZDR-A
pošlje pristojni upravni enoti, kjer
ima delavec prijavljeno stalno prebivališče. Če je stalno prebivališče
delavca neznano, jo pošlje upravni
enoti, ki je delovno knjižico izdala.
Obvestilo glede sprememb v zvezi
z delovnimi knjižicami je objavljeno
tudi na spletnih straneh Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve.

Uradne ure 24. in 31.
decembra 2008
Cenjene stranke obveščamo, da bo
Upravna enota Ilirska Bistrica na
dneva pred božičem in novim letom, to je v sredo, 24. decembra, in
v sredo, 31. decembra, poslovala
od 8.00 do 13.00 ure. III

Občina Ilirska Bistrica je v Uradnem listu RS z dne 28. 11. 2008 in na spletni
strani Občine Ilirska Bistrica objavila

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje organizacije
in izvedbe prireditve
»PUST 2009«
Predmet razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe osrednje prireditve »PUST 2009« v občini Ilirska Bistrica, ki bo v nedeljo, 22. februarja
2009, in lahko vključuje niz spremljajočih prireditev, kot so:
1. popoldanski in večerni zabavni program,
2. predstavitev ali delavnice ali druge aktivnosti, povezane s tradicionalnimi pustnimi maskami in običaji v občini Ilirska Bistrica.
Priporočena lokacija osrednje prireditve je Bazoviška cesta ali Trg Maršala
Tita, v Ilirski Bistrici.
Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo prispele najkasneje do ponedeljka, 29. decembra 2008, do 10.00 ure, na naslov Občina Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali bodo do tega roka oddane v
sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica.
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do zaključka
javnega razpisa na razpolago v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica in
na spletni strani Občine (www.ilirska-bistrica.si).
Dodatne informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo po tel. s št.
05/714 13 61, kontaktna oseba: Tanja Šajina, ali po elektronski pošti: tanja.
sajina@ilirska-bistrica.si.
KOMUNALNO PODJETJE ILIRSKA BISTRICA
Prešernova 7, 6250 Ilirska Bistrica
Tel.: 05/71 10 671; Faks: 05/71 10 672
E-naslov: martina.vrh@kp-ilb.si

RAZPORED DEŽURNIH SLUŽB ZA OPRAVLJANJE KOMUNALNIH
STORITEV DOBITE 24 UR NA TEL. ŠT. 05/71 10 673
• POGREBNE STORITVE
Izvajanje vseh pokopaliških in pogrebnih storitev

031/385 450

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

05/711 06 84

• ZIMSKA SLUŽBA – ZA MESTO ILIRSKA BISTRICA

041/651 305

• ZBIRNI CENTER ZA LOČENO ZBRANE ODPADKE
GLOBOVNIK

041/ 383 325

Urnik zbirnega centra Globovnik
ponedeljek, sreda in petek
torek in četrtek
sobota

od 8.00 do 12.00
od 14.00 do 18.00
od 8.00 do 12.00
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Delovne knjižice po 1. 1. 2009
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CESTA OD BAČA PROTI ZAGORJU JE asfaltirana
V novembru se zaključuje obnova
1,9 kilometra dolgega odseka lokalne ceste od vojaškega strelišča
Bač proti Zagorju (do mostu čez
reko Pivko pri gradu Kalc). Ta del
makadamske ceste, ki pelje od Zagorja v pivški občini do poligona
Bač, uporabljajo pa jo predvsem
domačini in pripadniki Slovenske
vojske, je asfaltiran in razširjen na
4,5 metra.
Obnova tega odseka ceste Bač–Zagorje pomeni uresničevanje sporazuma, ki ga je Občina Ilirska Bistrica
lani podpisala z ministrstvom za
obrambo. Po tem sporazumu bo
MORS v letošnjem letu prispevalo
150.000 €, enako vsoto pa še prihodnje leto. Ocenjena vrednost investicije znaša 380.000 €.

Izgradnja kanalizacije in
čistilne naprave Bač

okolje in prostor

REKONSTRUKCIJA
PREŠERNOVE ULICE
V ILIRSKI BISTRICI
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V začetku prihodnjega leta se
bodo začela gradbena dela na
Prešernovi ulici v Ilirski Bistrici, ki
bodo zajemala obnovo cestišča in
pločnikov, ureditev kanalizacije
in vodovoda ter kanalizacijskih
vodov za telefonsko in kabelsko
napeljavo.
Podpis pogodbe z izvajalcem del
je predviden v mesecu decembru. Več o samem poteku del in
prometni ureditvi v času trajanja
del pa v naslednji številki. III
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avtobusnih postajališč na Baču. Kot
je povedal Stanko Škrab, strokovni
sodelavec v občinski upravi, se bodo
dela začela po tem, ko bo urejena
fekalna kanalizacija izvedena rekonstrukcija vodovoda ter obnovljena
meteorna kanalizacija. III

Jernej Suša s.p.
Partizanska 37a, 6210 Sežana

Tel.: 05/73-04-540,
Tel./fax: 05/73-42-212
GSM: 031/648-066, info@ruj-sp.si

www.ruj-sp.si

SONČNI DVORI Ilirska Bistrica

V KS Knežak pa se v prihodnosti obetajo nove investicije. Trenutno je
v teku razpis za izbiro izvajalca del
za izgradnjo kanalizacije in čistilne
naprave Bač (1. faza). Dela naj bi se
začela spomladi prihodnje leto, končala pa v letu 2010. Večji del naložbe,
katere vrednost je ocenjena na 1,8
milijona €, bo financirala Evropska
unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, del pa Občina Il. Bistrica
iz lastnih proračunskih sredstev.

V teku je tudi izdelava projektne
dokumentacije za rekonstrukcijo lokalne ceste Knežak–Bač–Koritnice,
ki vključuje tudi odsek ceste do križišča proti vojaškemu poligonu Bač.
Predvidena je razširitev vozišča na 5
metrov in izgradnja enostranskega
pločnika za pešce ter ureditev dveh

Na Prešernovi ulici v Ilirski Bistrici imamo za vas na razpolago 18 novih
stanovanj v novem 2. nadstropnem stanovanjskem bloku. Sama stavba je
razdeljena na 2 vhoda v katerih sta na voljo po eno dvigalo. Velikosti samih
stanovanj so od 46,10 m2 do 108,42 m2 s pripadajočimi shrambami in
parkirnimi prostori v svoji garažni hiši. Na voljo je tudi par stanovanj prire
jenih za invalidne osebe!!
Možnost izbire stanovanj z veliki terasami v zgornjem nadstropju ali lepimi
travnatimi atriji v pritličju.
Vselitev začetek 2009 !!

84.101,06 EUR
Cene stanovanj se gibljejo od
DDV-jem.
nim
uče
vklj
z
EUR
,05
do 169.932

Prvim 8 kupcem nudimo 10

% popust!!

podjetje d.o.o.,
Investitor: MARC, gradbeno
vščina
Ajdo
0
527
48,
va
riče
Lav

OBNOVLJENA CETA OD PRISTAVCE DO KILOVČ
V novembru so delavci Cestnega
podjetja Koper, d. d., (CPK) zaključili z obnovitvenimi deli na 1,6 kilometra dolgem odseku lokalne ceste
od Pristavce do Kilovč. V to dolžino
je vključen tudi 200-metrski odsek
ceste do železniške postaje Kilovče.
V okviru rekonstrukcije ceste, ki je
po novem široka najmanj štiri metre, so cesto na novo asfaltirali in
uredili odvodnjavanje. Investicijo, ki
znaša nekaj več kot 361.000 evrov,
bo v večini financirala Služba vlade
RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR), in sicer v višini
258.000 evrov.
V investicijo se je vključila tudi KS
Dolnja Bitnja, ki je financirala obnovo 600 metrov dolge ceste skozi
zaselek Pristavca v Dolnji Bitnji do
državne ceste pri odcepu za Prem.
Cesto so preplastili z asfaltom in
uredili odvodnjavanje. Od križišča na
vrhu zaselka, kjer se cesta nadaljuje
proti Kilovčam, pa do zadnje hiše na
Pristavci so cestišče tudi razširili na
štiri metre in postavili robnike.
Kot je povedal Mirko Strle, predstavnik vaške skupnosti Dolnja Bitnja,
je celotno investicijo v vrednosti
18.600 evrov financirala KS Dolnja
Bitnja, kar nekaj ur prostovoljnega
dela pa so v obnovo ceste vložili tudi
sami vaščani. Strle je ob tem pohva-

Obnovljeno cesto na Pristavci so otvorili otroci, ki so se po njej zapeljali s kolesi

lil lastnike zemljišč iz Dolnje Bitnje,
ki so v večini brezplačno odstopili
del svojih zemljišč ob cesti in s tem
omogočili nemoten potek del.
Vaščani so ob otvoritvi nove ceste
pripravili manjšo slovesnost, ki sta
se je udeležila tudi župan Anton
Šenkinc in predsednik KS Dolnja Bitnja Janko Kastelic. Cesto so uradno
odprli otroci, ki so se po njej zapeljali s kolesi.

Rekonstrukcija državne ceste
G1-6 v križišču za Prem
Trenutno pa že potekajo pripravljalna dela za rekonstrukcijo odseka

državne ceste G1-6 Postojna–Jelšane v križišču za Prem. Vrednost
investicije, ki jo financira Direkcija za
ceste RS, je ocenjena na 1,3 milijona
evrov. Obnova pol kilometra dolgega odseka ceste vključuje razširitev križišča in ureditev dodatnega
zavijalnega pasu v smeri za Prem,
poleg tega pa tudi ureditev dveh avtobusnih postajališč s povezovalnim
pločnikom in osvetljenim prehodom
za pešce. Zaradi večje preglednosti
krivin pa je predvidena tudi izvedba
dveh kamnitih zložb oz. podpornih
konstrukcij v dolžini 103 in 80 metrov. Dela, ki jih izvaja CPK, bodo
predvidoma zaključena do začetka
turistične sezone. III

DOBROTE IZ DRUŠTVA PODEŽELSKIH ŽENA
Vsestransko dejavne članice Društva
podeželskih žena Ilirska Bistrica so se
na Martinovo, 11. novmbra, zbrale
na kmetiji pri Janezinovih na Ratečevem Brdu, kjer so organizirale tečaj
vlaganja in shranjevanja živil. Poleg
kompotov in drugih vloženih živil so
v kuhi in peki podkovane kmečke
žene pripravile tudi okusno obaro
in štruklje, seveda pa niso pozabile
speči tudi kruha.
V decembru pa Društvo podeželskih
žena na Ratečevem Brdu prireja tečaj peke božičnega peciva, s katerim
v društvu vsako leto ob božiču obdarijo stanovalce Doma starejših občanov v Ilirski Bistrici. III

Članice Društva podeželskih žena z Nevenko Tomšič z občinske uprave ob mizi z
dobrotami, ki so jih pripravile
BISTRIŠKI ODMEVI DECEMBER 2008
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OBNOVLJENA RUSKA GROBA
V oktobru sta bila na pobudo ruskega vojaškega atašeja Vladimirja
A. Kornejekova v sodelovanju z
Občino Ilirska Bistrica obnovljena
dva ruska groba, prvi v Črnem dolu,
drugi pa v Dletu. Obnovo je financiralo Veleposlaništvo Ruske federacije v Sloveniji.

Obnovljen grob v Dletu

Gre za groba ruskih vojnih ujetnikov,
ki so jih italijanske okupatorske sile
zajele med prvo svetovno vojno in
so tu opravljali razna prisilna dela
(gozdarska in podobno). Ruskega
vojaškega atašeja Vladimirja A.
Kornejekova je v naše kraje povabil
Janko Boštjančič iz Pivke. Skupaj sta
si ogledala grob v Črnem dolu, nato
pa si je ruski ataše v spremstvu domačina Danila Štefančiča iz Jablanice in Boštjana Primca z bistriške
občinske uprave ogledal še drugi
ruski grob v Dletu in se odločil, da
bodo groba obnovili.
Obeležje v Črnem dolu – železni pravoslavni križ na kamniti podlagi – je
obnovil Gregor Fatur iz Šembij, v
Dletu pa je obnovitvena dela izvajal Franc Celin iz Kuteževega, ki je
obnovil leseni križ z napisno tablico
in okrog obeležja postavil leseno
ograjo. Obe spominski obeležji sta
bili najverjetneje postavljeni že med
prvo svetovno vojno. Grob v Črnem

Obnovljeno obeležje v Črnem dolu

dolu, kjer je pokopanih več ruskih
vojakov, so leta 1990 prvič obnovili
člani Kluba Trnovo, za grob v Dletu
pa so skrbeli domači gozdarji. III

primorsko prvenstvo v bridžu

odmevi i z naši h krajev

Bridž klub Ilirska Bistrica je 40.
obletnico ustanovitve kluba obeležil s parskim prvenstvom Primorske
v bridžu, ki je potekal 4. novembra
v Ilirski Bistrici.

14

Parskega turnirja v bridžu se je udeležilo 19 parov iz Ilirske Bistrice, Postojne, Sežane in Kopra. Zmago je
slavil par Edvard Godnič - Simon
Pirjevec iz Postojne, drugo mesto je
zasedel ženski par Martina Marin Karmen Žigon (Postojna), tretje mesto pa je pripadlo paru Marko Baša
- Egon Novak (Postojna). Najboljši
bistriški par Janez Kirn - Dušan
Jenko je zasedel sedmo mesto.
Turnir je odprl predsednik bridž
kluba Janez Kirn, v nadaljevanju pa
je Dimitrij Grlj, pobudnik za ustanovitev bistriškega bridž kluba in eden
najaktivnejših članov, orisal zgodovino te plemenite miselne igre s kartami. Kot je povedal, začetki igranja
t. i. kavarniškega bridža na Bistriškem segajo v petdeseta leta minulega stoletja, z ustanovitvijo bridž
kluba 8. oktobra 1968 pa se je na Bistriškem začel tudi pravi tekmovalni
BISTRIŠKI ODMEVI DECEMBER 2008

bridž. Domači igralci so dosegali visoke uvrstitve v tedanjem republiškem in državnem (jugoslovanskem)
merilu. Najboljše uvrstitve sta med
Bistričani dosegala Edo Lenarčič
in Niko Samsa, pozneje pa sta bila
najuspešnješa Lenarčič in Franc Dovgan. Na seznamu vseh tistih, ki so
se in se še ukvarjajo s to igro, je kar
48 igralcev.
Čeprav je navdušenje po prvih nekaj
letih nekoliko zamrlo, pa so se v bistriškem klubu na pobudo igralcev

iz Postojne pred nekaj leti ponovno
združili in organizirali igralne dneve
v Ilirski Bistrici in Postojni, zadnje
čase pa tudi v Sežani. Kot je povedal
Dimitrij Grlj, si zelo želijo, da bi obdržali vsaj to obliko udejstvovanja v
tej žlahtni igri.
Turnir, katerega pokrovitelj je bil župan bistriške občine Anton Šenkinc,
je potekal v prijateljskem vzdušju in
dobrem razpoloženju, za kar gre zahvala tudi vodstvu kluba in gostitelju
Danilu Primcu, lastniku restavracije
Grill. III

št. 41 IIIIleto
leto11
Ilirska Bistrica,
29.11.2008
31.12.2008

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/2007-UPB, 76/2008), 2. in 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000,
79/2001, 30/2002) in na podlagi 16. člena Statuta Občine
Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95,
18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99, Uradne objave
časopisa Snežnik, št. 04/06) je Občinski svet Občine Ilirska
Bistrica na 19. seji dne 30. 10. 2008 sprejel naslednji

PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU
HUMANITARNIH PROGRAMOV
V OBČINI ILIRSKA BISTRICA
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo kriteriji in merila ter postopek za pridobitev sredstev za izvajanje humanitarnih programov humanitarnih organizacij in društev.
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki se zagotovijo z vsakoletnim proračunom Občine Ilirska Bistrica za
namen sofinanciranja programov humanitarnih organizacij
in društev, ki izvajajo programe in imajo sedež na območju
občine Ilirska Bistrica oziroma imajo člane iz občine Ilirska
Bistrica.
Sofinanciranje je namenjeno izvajanju letnih programov.
Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega pravilnika, niso
namenjena sofinanciranju investicij v prostore izvajalcev.

2. člen
Izvajalci humanitarnih programov, ki se sofinancirajo na
podlagi tega pravilnika, so splošne dobrodelne organizacije,
organizacije za kronične bolnike, organizacije za samopomoč
in invalidske organizacije ter druge organizacije, ki izvajajo
humanitarne programe.
Splošne dobrodelne organizacije so namenjene reševanju
in lajšanju socialnih stisk in težav prebivalcev, zagovorništvu
socialno ogroženih posameznikov in družbenih skupin, nudenju pomoči ljudem in reševanju ljudi, katerih zdravje ali
življenje je ogroženo, in krepitvi zdravja prebivalstva.
Organizacije za kronične bolnike s svojo dejavnostjo skrbijo za enakopravno vključevanje kroničnih bolnikov v življenje z zdravimi, za ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja
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s kronično boleznijo ter za preprečevanje napredovanja kronične bolezni v invalidnost in se zavzemajo za ukrepe, s katerimi se preprečuje nastajanje invalidnosti.
Organizacije za samopomoč so namenjene predvsem
skupnemu medsebojnemu reševanju psihosocialnih težav
članov organizacije in nečlanov s podobnimi psihosocialnimi
težavami, kot jih imajo njeni člani, ali pa so namenjene reševanju njihovih zdravstvenih težav in ohranjanju ter izboljšanju kakovosti njihovega življenja, pri tem pa ne gre za osebe
s kronično boleznijo.
Invalidska organizacija je društvo ali zveza društev, ki
deluje v javnem interesu na področju invalidskega varstva.
Njen namen je prostovoljno in neodvisno združevanje interesno povezanih invalidov in njihovih zakonitih zastopnikov,
da ugotavljajo, zagovarjajo in zadovoljujejo posebne potrebe
invalidov ter zastopajo interese invalidov.

3. člen
Za sofinanciranje dejavnosti morajo izvajalci izpolnjevati
naslednje pogoje:
- imajo sedež v občini Ilirska Bistrica in izvajajo dejavnost
na območju občine Ilirska Bistrica oz. ne glede na sedež, če
je program dela zastavljen tako, da vključuje občane občine
Ilirska Bistrica;
- registrirani so za izvajanje na področju humanitarnih dejavnosti najmanj eno leto;,
- imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in
kadrovske pogoje;
- imajo urejeno evidenco o članstvu;
- opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi;
- vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o
realizaciji programov;
- občinski upravi predložijo natančno opredeljeno finančno konstrukcijo prijavljenih programov;
- pri posameznih izvajalcih se višina odobrenih sredstev
za sofinanciranje humanitarnih programov zmanjša za že
odobreni znesek sofinanciranja istih programov iz katerekoli
druge postavke proračuna občine Ilirska Bistrica.
Izvajalci humanitarnih programov, ki se sofinancirajo na
podlagi tega pravilnika, so pri izvedbi programov (na vabilih, plakatih, publikacijah in v drugih oblikah obveščanja ter
informiranja javnosti) dolžni uporabiti logotip Občine Ilirska
Bistrica v skladu z Odlokom o grbu in zastavi Občine Ilirska
Bistrica ter celostni podobi Občine Ilirska Bistrica oziroma
navesti, da je program sofinancirala Občina Ilirska Bistrica.
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Knjižnici Makse Samsa Ilirska Bistrica so dolžni izročiti
po tri (3) izvode izdanih publikacij (plakati, vabila, brošure,
knjige ter ostale tiskovine) za potrebe domoznanskega oddelka.

II. KRITERIJI IN MERILA
4. člen
Zagotovljena sredstva se razdelijo:
a) organizacijam in društvom, ki imajo sedež v občini Ilirska Bistrica, se dodeli najmanj 70 % zagotovljenih sredstev iz
občinskega proračuna (občinske organizacije oz. društva);
b) organizacijam in društvom, ki nimajo sedeža v občini
Ilirska Bistrica, njihov program pa vključuje člane iz občine
Ilirska Bistrica, se dodeli največ 30 % zagotovljenih sredstev
iz občinskega proračuna (medobčinske, državne, mednarodne organizacije oz. društva).
5. člen
Kriteriji in merila za vrednotenje programov humanitarnih organizacij in društev:

B. Število članov izvajalca s stalnim
prebivališčem v občini Ilirska Bistrica
Največ točk bo po tem kriteriju dosegel izvajalec, ki ima
največ članov s stalnim prebivališčem v občini Ilirska Bistrica,
ostali izvajalci pa ustrezno število točk manj.
V razpisu sodelujejo tudi organizacije in društva, ki nimajo
sedeža v občini Ilirska Bistrica, imajo pa člane iz občine Ilirska Bistrica. V tem primeru se upošteva le število članov organizacij oz. društva, ki izhajajo iz občine Ilirska Bistrica.
Število članov iz občine Ilirska Bistrica

Število točk

do 30 članov

5 točk

nad 30 do 100 članov

10 točk

nad 100 do 500 članov

15 točk

nad 500 do 1000 članov

20 točk

nad 1000 članov

25 točk

C. Kakovost in realnost izvedbe prijavljenih programov
A.

področje delovanja (občinske,
medobčinska, državne, mednarodne
organizacije oz. društva)

do 35 točk

B.

število članov izvajalca s stalnim prebivališčem v občini Ilirska Bistrica

do 25 točk

C.

kakovost in realnost izvedbe prijavljedo 15 točk
nih programov

D.

pričakovana višina sofinanciranja
s strani proračuna Občine Ilirska
Bistrica

do 20 točk

Posamezni prijavitelj lahko pridobi največ 95 točk.
Razčlenitev posameznih elementov:

A. Področje delovanja (občinske, regijske, državne,
mednarodne organizacije oziroma društva)
Največ točk po tem kriteriju dobijo humanitarne organizacije oziroma društva s sedežem v občini Ilirska Bistrica, sledijo jim medobčinske, državne in mednarodne organizacije
oziroma društva.

- jasnost postavljenih ciljev in njihova
skladnost s predmetom javnega razpisa

do 5 točk

- nedvoumna opredelitev uporabnikov

do 5 točk

- vključenost prostovoljcev v izvedbo
programa

do 5 točk

Največ točk, ki jih lahko doseže posamezen izvajalec po
kriterijih točke C, je 15 točk.

D. Pričakovana višina sofinanciranja s strani
proračuna Občine Ilirska Bistrica
- pričakovana višina sofinanciranja s strani do 20 točk *
Občine Ilirska Bistrica
* Pričakovana višina sofinanciranja s strani proračuna Občine Ilirska Bistrica bo ovrednotena na naslednji način:
* delež pričakovanega sofinanciranja

Število točk

od 0 % do 20 %

20 točk

nad 20 % do 40 %

15 točk

Področje delovanja

Število točk

nad 40 % do 60 %

10 točk

občinske organizacije oz. društva

35 točk

nad 60 % do 80 %

5 točk

medobčinske organizacije oz. društva

15 točk

nad 80 %

0 točk

državne organizacije oz. društva

10 točk

mednarodne organizacije oz. društva

5 točk

Največ točk, ki jih lahko doseže posamezen izvajalec po
kriterijih točke D, je 20 točk.
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III. POSTOPEK ZA IZBOR
6. člen
Delitev sredstev za sofinanciranje humanitarnih programov se izvede na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, na
katerega se lahko prijavijo samo izvajalci, navedeni v 2. členu
tega pravilnika.
Predlog javnega razpisa, objavo ter razpisno dokumentacijo pripravi občinska uprava.
Javni razpis se objavi na spletni strani občine ali v lokalnem časopisu, obvestilo o razpisu pa tudi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

7. člen
Javni razpis mora vsebovati:
- podatke o naročniku,
- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in njihovi programi,
- okvirno vrednost razpoložljivih sredstev,
- določitev obdobja za porabo sredstev,
- razpisni rok,
- način in dostavo predlogov,
- navedbo osebe občinske uprave, pooblaščene za dajanje informacij,
- informacijo o razpisni dokumentaciji,
- rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega
razpisa.
8. člen
Postopek javnega razpisa vodi tričlanska komisija, ki jo
imenuje župan s sklepom.
Člani komisije ne smejo biti predsedniki ali poslovodni organi prijaviteljev, ki kandidirajo za sredstva na razpisu.

9. člen
Izvajalci humanitarnih programov, ki se prijavljajo na razpis za dodelitev proračunskih sredstev, pošljejo svoje ponudbe v zaprti pisemski ovojnici z oznako »Za sofinanciranje
humanitarnih programov – NE ODPIRAJ« na naslov Občina
Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

10. člen
Komisija po objavi javnega razpisa:
- zbere predloge,
- strokovno oceni predloge na podlagi kriterijev in meril,
ki so navedeni v tem pravilniku,
- oblikuje predlog razdelitve sredstev,
- spremlja porabo sredstev v skladu s programom.
11. člen
Komisija pregleda prispele vloge. Če ugotovi, da so prispele vloge na javni razpis nepopolne, prijavitelje pozove, da
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jih v roku osmih dni ustrezno dopolnijo. Po poteku tega roka
se vse nepopolne vloge in vloge, ki niso v skladu z določili
tega pravilnika, zavrže.

12. člen
Izvajalcem se izda sklep o razdelitvi sredstev za sofinanciranje humanitarnih programov. Zoper ta sklep je možna
pritožba na župana občine najkasneje v roku osmih dni od
datuma prejema. Kriteriji in merila niso predmet pritožbe.
Pritožba ne zadrži sklenitve pogodb z ostalimi izbranimi izvajalci. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
13. člen
Z izbranimi izvajalci humanitarnih programov župan
sklene pogodbo o sofinanciranju, v kateri je med drugim določena višina odobrenih sredstev, navedba programov, dinamika sofinanciranja in nadzor nad porabo sredstev.
14. člen
Izvajalci programov so dolžni izvajati programe v skladu s
tem pravilnikom in le za namene, opredeljene v pogodbi.
Po opravljenih nalogah oziroma v roku, določenem s pogodbo, morajo predložiti dokazila in poročilo o realizaciji
programov. Izvajanje pogodbenih obveznosti spremlja občinska uprava.
V kolikor Občina Ilirska Bistrica ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani izvajalca, se sofinanciranje takoj ustavi,
že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti Občini Ilirska Bistrica skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.
Izvajalec, ki krši zgoraj navedeno, ne more kandidirati na
naslednjem javnem razpisu.
IV. KONČNE DOLOČBE
15. člen
Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati točka
I. Humanitarne organizacije in društva Sklepa o merilih in
kriterijih za sofinanciranje humanitarnih organizacij in društev ter izplačila enkratnih pomoči, št. 41407-1/00-240, ki
ga je sprejel Občinski svet Občine Ilirska Bistrica dne 11. 07.
2000.

16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v glasilu
občine Ilirska Bistrica Bistriški odmevi.
Številka: 007-17/2008
Datum: 30. 10. 2008
ŽUPAN
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon.

VESELI DECEMBER V ILIRSKI BISTRICI
Čisto tiho, skorajda neopazno, pa
vendar z veliko naglico prihaja zadnji mesec tega leta. To je mesec
obdarovanj, drobnih pozornosti, izrečenih želja in nenazadnje mesec,
ki ima najdaljšo noč leta. To je noč,
ko pogledamo nazaj in ocenimo
preteklo leto, je noč ko postavljamo
nove cilje, je noč ko izrečemo na
tisoče voščil in prelepih želja in je
noč, ki jo vsi želimo preživeti najlepše, nepozabno, s posebnimi iskricami v očeh ...
Sledili smo pozivu – da se narediti
še boljše, še bolj popolno, četudi je
razpis pripravljen za vnaprej znane
organizatorje – in uspelo nam je. Pripravili smo še boljši in še bolj zanimiv program, predvsem pa program
za vse nas. Ne le silvestrovanja, kot
je bila to običajna praksa, pač pa
silvestrovanje z vrsto spremljajočih
prireditev.

odmevi iz naših krajev

Tako, decembrsko rajanje se bo odvijalo pod naslovom »Nori december v Ilirski Bistrici«. Vse skupaj pa se
bo pričelo v soboto, 20. decembra,
z večernim glasbenim programom,
nadaljevanje pa sledi že v nedeljo,
21. decembra, ob 14.00, ko se bo
pričela božično – novoletna tržnica.
Na tržnici bo mogoče kupiti izdelke,
ki jih še kako potrebujemo za obda-
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Tako so otroci ustvarjali na lanskih prazničnih delavnicah
rovanje najbližjih, pa voščilnice in še
z njim poizkusili plesne korake, ki jih
in še. Na tržnici bodo sodelovale nebodo osvojili teden dni prej. In da
katere osnovne šole, nekaj društev
ne bodo otroški želodčki ostali lačni,
in Varstveno delovni center. Tržnico
bo poskrbel dedek Mraz s pravo gobo spremljal pester otroški program
stijo.
in pa dve delavnici: plesna z naslovom »Plesni živ-žav« in frizerska deZaključek in vrhunec vseh prireditev
lavnica s frizerko Natašo.
bo silvestrovanje s pričetkom ob 20.
uri in velikim ognjemetom ob polV petek, 26. decembra, se bo v domu
noči ter rajanjem do jutranjih ur.
na Vidmu odvijal božično – novoletni koncert s pričetkom ob 19. uri.
Vse prireditve so organizirane brez
Nastopili bodo: pevska skupina Hruvstopnine in jih sofinancira Občina
šiški fantje, MePZ Tabor Kalc 1869,
Ilirska Bistrica.
pihalni orkester glasbene šole Ilirska
Bistrica in Pihalni orkester Ilirska BiV kolikor bi se posamezna društva,
strica.
zavodi, organizacije, skupine ali
drugi posamezniki želeli predstaviti,
Za stopnjevanje praznične vročice
prodajati ali le pokazati svoje umebosta zagotovo poskrbeli glasbeni
tnine, unikatne izdelke ali drugo
skupini, ki vas bosta zabavali v sonaj se obrnejo na Nives Keš (tel. št.
boto, 27. decembra. V nedeljo, 28.
031/561 609). Za informacije glede
decembra, pa bo Ilirsko Bistrico obiotroških delavnic se obrnite na Saskal Dedek Mraz v spremstvu »prabino Skok (te. št. 040/431 118). Za
vih« gozdnih živalih in obdaril vse
vse ostale informacije v zvezi s pripridne otroke. Otroci bodo dedku
reditvijo se obrnite na Dolores Keš
Mrazu pokazali izdelke, ki jih bodo
(tel. št. 040/164 898). III Organizanaredili v času otroških delavnic, in
torji

MIKLAVŽEV KONCERT
Klub harmonika vabi v petek, 5. 12.
2008, ob 19. uri na tradicionalni 4.
Miklavžev koncert – festival harmonika v Domu na Vidmu v Ilirski
Bistrici.
Z nami bodo med ostalimi tudi svetovni prvak Denis Novato, svetovni
mladinski prvak Niko Poles, evropska prvaka Matic Štavar in Kristina
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Pahor, zmagovalec zlate harmonike
Ljubečne Matjaž Poljanšek, Navihani Lisjaki, pevski zbor Avgusta Šuligoja in vrtčevski zbor najmlajših.
Pričakujemo tudi goste iz Hrvaške, v
naš kraj pa letos prvič prihajajo tudi
citre.
Vstop je prost!

Praznični december - zvrhan koš dobrot

Otroci najprej napišejo pisma želja
Miklavžu. Na predvečer Miklavža
nastavijo krožnike in peharje, da bi
jim ponoči kaj prinesel. Nekdaj so
bili otroci obdarovani s suhim sadjem, orehi in medenjaki s priloženo
šibo. O sv. Miklavžu ali sv. Nikolaju
govori vrsta legend. Za zavetnika so
si ga med drugim izbrali brodarji,
mornarji, mlinarji in žagarji ter študenti.
Eden največjih krščanskih praznikov
je božič, ki je bil za dan Kristusovega
rojstva določen v 4. stoletju. Praznovanje božiča zaznamuje krašenje
domov, postavljanje jaslic in božičnega drevesa, priprava božičnih jedi
in peciva, molitev in petje božičnih
pesmi ter odhod k polnočnici. Za
božič nas z darili preseneti Božiček.
Navada obdarovanja se je na Slovenskem uveljavila predvsem v mestnem okolju po 1. sv. vojni.

Dan samostojnosti in enotnosti, 26.
grudna, sovpada s sv. Štefanom,
zavetnikom konj in živine. V naših
krajih je v zadnjih letih poznano
žegnanje konj, ponekod žive konje
nadomestijo leseni, kovinski ali iz
voska izdelani. Na Štefanovo se blagoslavljata voda in sol.
Starejši občani se prav gotovo še
spominjajo tepežkanja. Na tepežni
dan, 28. grudna, so zlasti otroci hodili po hišah obredno tepst z vejo
ali šibo. Gostitelji so se za obisk
oddolžili z darovanjem peciva ali
obrednega kruha, suhega sadja ali le
redkeje denarja. Šega je domnevno
spomin na Herodov pomor dečkov v
Betlehemu.
Kot zadnji dobri mož se pojavlja dedek Mraz, ki otroke obdari za novo
leto. Uveden je bil pod sovjetskim
vplivom po 2 sv. vojni. Dedka Mraza
se prav gotovo spomnimo predvsem
po veličastnem sprevodu po Ilirski
Bistrici. V zadnjih letih je nekoliko
zamrl, vendar otroke še vedno obdaruje v vrtcih in šolah.
Med prazniki naše domove krasijo
tudi okrašena zimzelena drevesa.
Nekateri jih imenujejo božična
drevesa, ki so postavljena skupaj z

zahvala ob obisku v beltincih
Ob uspešno izvedenem obisku
Il.Bistrice v Beltincih se iskreno
zahvaljujem vsem, ki so uresničili
nekajletne ideje o poglobljenem sodelovanju in kulturni izmenjavi med
obema občinama.
Z veliko napora in volje, še več pa
osebnega odrekanja nam je uspelo
povezati dve, na vseh področjih zelo
raznolike občine. To, da se da izpeljati še tako zahtevno nalogo, je dokaz, da je z medsebojno podporo,
pomočjo in razumevanjem, možno
doseči zastavljene cilje. Danes lahko
potrdimo dejstvu, da so sorodna
društva iz teh dveh občin povezana
in da sodelujejo. In to je bilo bistvo
obeh prireditev – Prekmurskega tedna in Bistriškega vikenda. Vendar

pa se tu moja vloga kot povezovalca
konča.
Naslednji koraki so odvisni prav od
teh društev in obeh občinskih svetov, ki jim je bila posredovana pobuda za pobratenje občin Il.Bistrica
in Beltinci. S sprejetjem tega dokumenta bodo ustvarjeni pogoji za nadaljevanje sodelovanja v bodočnosti
in verjemite – ljudje si tega želijo.
Kot sta poudarila oba župana v svojih nagovorih – raznolikost pokrajin
in ljudi obeh občin nas privlačita in
iščeta sodelovanja. Nadaljujmo to
zgodbo…
Ob tej priložnosti bi se zahvalil županoma Antonu Šenkincu in Milanu
Kermanu za razumevanje in pod-

jaslicami. Okrašeno in s svečkami
razsvetljeno drevo je bilo prevzeto
pod nemškim vplivom. Drugi imenujejo okrašeno drevesce novoletna
jelka.
Lepo je obdarovati najbližje, vendar
naj bo med pomembnejšimi darili
zvrhan koš poln veselja, igrivosti in
ljubezni. III Špela Brožič

poro ideji o sodelovanju, še bolj pa
sem hvaležen vsem sodelujočim na
obisku v Beltincih: članom ŠD BAS
Šport, Foto klubu Sušec, Članom Gostinske sekcije OOZ Il.Bistrica, JSKD
Il.Bistrica, KETŠD Alojz Mihelčič Harije, Folklorni skupini Gradina, Bistrškim škuorkam, Damirju Kakoviču,
Alenki Penko in Franetu Gombaču,
Društvu Tuščak iz Bača, Razvojnemu
centru Il.Bistrica in Društvu za razvoj
podeželja med Snežnikom in Nanosom.
Zahvala tudi Prekmurcem tukaj in
tam, družini ter prijateljem za podporo v trenutkih, ko je bilo najbolj
potrebno.
Hvala vam! III Aleš Zidar
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odmevi iz naših krajev

Dnevi se krajšajo, bližajo se praznični
dnevi, ko nas kljub temi razveseljujejo igrivo okrašene mestne ulice,
domovi in izložbe. V grudnu nas obiščejo dobri možje, predvsem otroke
razveselijo z darili. Ko mraz pokaže
svojo pravo moč, je čas za koline in
tako po vaseh zadiši po ocvirkih in
klobasah.
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VEČER Z DR. ANTONOM PROSENOM
Gost drugega srečanja v ciklusu večerov Bistričani Bistričanom, ki jih
organizirata Društvo za krajevno
zgodovino in kulturo in Knjižnica
Makse Samsa, je bil uspešen in ugleden rojak dr. Anton Prosen, profesor na Fakulteti za gradbeništvo in
geodezijo Univerze v Ljubljani in
predstojnik oddelka za geodezijo,
doma iz Jasena.
Kot je uvodoma povedal moderator večera Tomo Šajn, je s tem
novembrskim večerom dr. Anton
Prosen praznoval tudi srebrni jubilej znanstveno-raziskovalnega dela
na univerzi. Znanstveno in akademsko kariero je namreč dr. Prosen
začel leta 1983, ko je bil izvoljen za
asistenta za področje prostorskega
planiranja na tedanji ljubljanski Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo
in geodezijo, na kateri je leta 1971
diplomiral z nalogo, ki jo je namenil
domači občini.

odmevi iz naših krajev

Potem ko je bil leto dni raziskovalec
pripravnik na Geodetskem zavodu
RS, se je leta 1973 vrnil v Ilirsko Bistrico in postal načelnik občinske geodetske uprave. Po treh letih dela v
domači občini se je leta 1976 preselil v Novo Gorico, kjer je bil načelnik
komiteja za komunalno gradbene
zadeve, kasneje pa namestnik direktorja občinskega zavoda za družbeno
planiranje v Novi Gorici.
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Dr. Anton Prosen in moderator večera Tomo Šajn

Ves ta čas je ob delu in družini tudi
študiral in se ob pedagoškem delu
na fakulteti strokovno izpopolnjeval,
med drugim tudi v Avstriji in Nemčiji. Leta 1993 je doktoriral z disertacijo v nemškem jeziku na temo
urejanja podeželskega prostora s
poudarkom na ekološkem vrednotenju. V tistem času je bila to tudi prva
resna znanstvena študija s področja
ohranjanja kulturne krajine, ki je še
vedno aktualna. Na pogovoru v knjižnici je predstavil svoje poglede na
nekatera pomembna vprašanja v
zvezi s trajnostnim razvojem podeželja in izpostavil sodelovanje med
stroko in občinskim vodstvom na
tem področju.

Znanstveno-pedagoško delo dr. Prosena pa ni cenjeno samo v Sloveniji,
ampak tudi v tujini, kjer na univerzah predava kot gostujoči profesor,
hkrati pa je tudi član mednarodnih
inštitucij na področju urejanja prostora. Od leta 2003 je glavni in odgovorni urednik strokovne revije
Geološki vestnik, za svoje strokovno
delo pa je leta 1982 prejel priznanje
Zveze geodetov Slovenije.
Kot soorganizator večera se je tokrat
pridružilo društvo Ahec iz Jasena, ki
je med drugim pripravilo pogostitev, pogovor pa je popestril nastop
okteta Jasenski pevci pod vodstvom
Saše Boštjančiča. III

ZAHVALA ob koncertu ŽPS KALINA
Najtopleje se zahvaljujem vsem,
prav vsem, ki ste na kakršenkoli
način pomagali pri izvedbi našega
nastopa. Naj bo to finančna ali najmanjša neznatna pomoč v ozadju
odra, brez katere naš prvi koncert ne
bi bil uspešen. VELIKO VAS JE!
Kako relativen je čas in kako mineva,
vemo vsak zase. Kar se enim zdi večnost, bo drugim vedno premalo, in
le hip potrebujemo, da v mislih preletimo dogodek, včasih vse življenje.
Neulovljivo, izmuzljivo in z ničemer
oprijemljivo. Pa vendar tečejo vse
ure tega sveta enako. Čudno, ne?
BISTRIŠKI ODMEVI DECEMBER 2008

Kar pomeni nekomu dvajset ali trideset let druženje in petja, pomenita nam, Kalininim cvetkam, tri
leta. Niso bila dolga, kar zdrsnila so
mimo. Toda v tem času je bilo treba
postoriti toliko reči; vse z mislijo, da
je treba vztrajati, saj za dežjem vedno posije sonce. Vedno več vas je,
ki nas podpirate in bodrite. Morda
slutite naš trud, naše iskreno hotenje, da s preprosto slovensko pesmijo vam in nam podarimo košček
sonca. Topel, prisrčen sončni žarek,
ki boža dušo in ki ogreje svet z zlatim plaščem sončne svetlobe. Takrat
vpijamo to toploto sončnih žarkov,

vse dokler se rdečkasta svetloba ne
izgubi za gorami in se na zemljo ne
spusti noč. Pogrešamo te nasmehe
dneva, kot včasih pogrešamo prijazen pogled ali iskren nasmeh ljudi.
Kjerkoli in kadarkoli. Ne glede na
to, kako trdni ste na zunaj, v sebi
skrivate mehko srce. Vem, da se vas
dotaknejo stvari, in tudi teh nekaj
napisanih besed se vas bo dotaknilo
– in to je tudi moj namen.
Hvala vsem, ki ste nam dovolili deliti
srečo in veselje. III Tanja Jagodnik, v
imenu ŽPS Kalina

SLAVNOSTNA PODELITEV MOJSTRSKIH DIPLOM
»Spremembe se dogajajo in z njimi
se spreminjajo tudi vrednote in institucije. Če je bila včasih bistvena
zemlja, zatem tehnologija in še pred
kratkim kapital, je danes bistveno
znanje. Pa ne vsako znanje, temveč
znanje, kako nekaj narediti bolje,
hitreje, ceneje.« (Nataša Štirn)

10. novembra je v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma potekala že
osma podelitev mojstrskih diplom.
Himno Gaudeamus igitur je zapelo
144 novih mojstric in mojstrov ter
13 »zlatih vajencev«. Še posebej

Na fotografiji z leve: Alenka Penko, mojstrica kozmetične nege Breda Hrabar,
prva mojstrica kozmetične nege iz Il. Bistrice Emilija Prosen, vodja projekta pri
OPZ Slovenije Nataša Štirn in predsednik bistriške območne OPZ Janez Rojc

smo ponosni na naši dve novi mojstrici, frizersko mojstrico Tanjo Velikanje in mojstrico kozmetične nege
Bredo Hrabar.
Tako kot vsako leto doslej je tudi
tokratno podelitev spremljal bogat

TEČAJ ZA LOKALNEGA
TURISTIČNEGA VODNIKA

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom (DRPSN) obvešča,
da je objavljen

Razvojni center Il. Bistrica obvešča,
da bo v januarju 2009 v sodelovanju
z Zavodom za turizem in kulturo iz
Sežane organiziral tečaj za lokalnega
turističnega vodnika.

Javni poziv za nabor izvedbenih
projektov LAS za leto 2009

Tečaj bo obsegal 40 ur in bo sestavljen
iz teoretičnega ter praktičnega dela.
Tečajnike bomo seznanili z znanji s
področja etnologije, zgodovine, geografije, kulinarike in arhitekture, poleg tega pa bomo predstavili znanja
s področja vodenja skupin, organizacije izletov in podobno. V praktičnem
delu bomo tečajnike seznanili z vodenjem skupin v praksi. Tečajniki, ki
bodo tečaj za lokalnega turističnega
vodiča uspešno zaključili, bodo dobili
licenco, ki je veljavna 5 let.
Ob tej priložnosti pozivamo lokalne
vodnike, da preverijo veljavnost svojih licenc (pet let od datuma prejema
licence). Če vam je licenca potekla,
vas vabimo, da se udeležite tečaja
ter svojo licenco obnovite.
Podrobnejše informacije: RC Il. Bistrica, tel.: 05/71 01 384 ali e-pošta:
center.razvojni@siol.net.

Predmet poziva je izbor izvedbenih
projektov ter dodelitev nepovratnih
sredstev iz naslova ukrepov LEADER.
Višina razpoložljivih sredstev za leto
2009 znaša 163.650 €.
Navodila z vsemi zahtevanimi prilogami so predlagateljem na voljo na
spletni strani društva http://www.razvojpodezelja.si.

Prijave z zahtevano dokumentacijo
morajo predlagatelji predložiti najkasneje do ponedeljka, 5. 1. 2009
do 14. ure, na naslov DRPSN, Bazoviška cesta 14, Il. Bistrica.
Vse informacije v zvezi z javnim pozivom za prijavo predlogov projektov
dobite na DRPSN, Bazoviška cesta 14,
Il. Bistrica, v času uradnih ur vsako
sredo od 13. do 17. ter na tel. št.
031/339 789 (Aleš Zidar). E-naslov:
info@razvoj-podeželja.si.

kulturni program. Najvišji predstavniki države in obrti pa so s svojo
prisotnostjo še dodatno pripomogli k svečanemu vzdušju. III Alenka
Penko, Območna obrtno-podjetniška zbornica Il. Bistrica

VABILO NA DELAVNICO
Še je čas, da postorimo kaj pred
iztekom leta, zato Vas vabimo na
delavnico, ki bo potekala v četrtek,
18. decembra 2008, v ŠC Postojna,
s pričetkom ob 9. uri.
Teme:
Davčni vidik nepremičnin (Iztok
Mohorič, univ. dipl. prav.)
Koliko nas stanejo davčne napake?
(Janja Perme, univ. dipl. ekon.,
spec. rev.)
Kako se pripraviti na obisk davčnega inšpektorja? (Janja Perme,
univ. dipl. ekon., spec. rev.)
Prijave in dodatne informacije:
Območno
obrtno-podjetniška
zbornica Ilirska Bistrica, tel. 05/71
01 366,
e-pošta: alenka.volk@ozs.si
Delavnica je za člane OOPZ Cerknica, Ilirska Bistrica in Postojna
brezplačna!
Vabljeni! III
BISTRIŠKI ODMEVI DECEMBER 2008

gospodarstvo, kmetij stvo in turizem

Leta 2000 smo ponovno uvedli mojstrske izpite. S tem se niso uresničile le želje in zahteve slovenskih
obrtnikov, temveč tudi uporabnikov
obrtniških izdelkov in storitev. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
je s pionirskim delom, s stotinami
sodelavcev, vrnila mojstrskemu nazivu nekdanjo čast in slavo in hkrati
dodala novo, v prihodnost usmerjeno vrednost, kar nadgrajuje s Klubom mojstrov Slovenije.
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Ilirska Bistrica gostila državno
tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni
OŠ Antona Žnideršiča je bila v sodelovanju z Društvom diabetikov Ilirska Bistrica gostiteljica letošnjega
10. državnega tekmovanja iz znanja
o sladkorni bolezni, ki ga organizira
Zveza društev diabetikov Slovenije.
Tekmovanja se je udeležilo nekaj
manj kot 400 učencev in dijakov
iz 131 osnovnih in srednjih šol od
gorenjske, ljubljanske, notranjske,
severno- in južnoprimorske do novomeške regije. Z njimi je v našo
občino prispelo tudi več kot 500
spremljevalcev.
Na državnem tekmovanju so letos
sodelovali učenci 8. in 9. razredov
s petih osnovnih šol iz bistriške občine, in sicer učenci OŠ Antona Žnideršiča (mentorica Nada Šircelj),
OŠ Dragotina Ketteja (mentorica
Veronika Gobec), OŠ Knežak (mentorica Klavdija Sotlar), OŠ Podgrad
(mentorica Veronika Gobec) in OŠ
Podgora Kuteževo (mentorica Vera
Frank).

šolstvo in šport

Številne zbrane so v telovadnici
Žnideršičeve šole nagovorili: pomočnica ravnateljice OŠ Antona Žnideršiča Sonja Kosič, bistriški župan
Anton Šenkinc, predsednik Društva
diabetikov Il. Bistrica Ivan Bergoč in
podpredsednica Zveze društev diabetikov Slovenije Maruša Pavčič.
Med številnimi udeleženci so bili
tudi gosti iz hrvaškega društva diabetikov Cres - Lošinj, ki želijo spoznati in tudi sami razvijati tovrstna
usposabljanja.
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Pavčičeva, ki je spregovorila o vlogi
in pomenu tega tekmovanja, je povedala, da je Slovenija prva država v
Evropi, ki izvaja tovrstna usposabljanja za učence. Naslednje leto bo pod
okriljem svetovne zveze diabetikov v
Montrealu potekalo tudi predavanje
o organizaciji in uspehih učencev in
dijakov iz Slovenije na tovrstnih tekmovanjih.
Kot je poudarila učiteljica Nada
Šircelj, se tekmovanje iz znanja o
sladkorni bolezni razlikuje od drugih šolskih tekmovanj, saj osvojene
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točke ne štejejo za vpis na srednje
šole, vendar pa se jim zdi zelo pomembno predvsem z vzgojno-izobraževalnega vidika. Mentorji (ti se
redno izobražujejo na seminarjih, ki
jih organizira Zveza društev diabetikov) s pomočjo strokovnih delavcev
iz društva diabetikov in zdravstvenega doma v okviru priprav na tekmovanje namreč osveščajo učence
tudi o preventivnih vsebinah, kot sta
zdrava prehrana in gibanje. Na razpolago imajo tudi veliko gradiva, ki
ga pripravlja Zveza društev diabetikov, letos pa so vsi tekmovalci prejeli
tudi brezplačen izvod knjižice Abe-

cedarij sladkorne bolezni.
V uvodnem programu so se zbranim s krajšim kulturnim programom
predstavili učenci OŠ Antona Žnideršiča, za sproščeno vzdušje pa je poskrbel Marijan iz ansambla Malibu.
Bistriško društvo diabetikov je ob
finančni podpori občine in sponzorjev (Plame pur, Banke Koper, Kraških
lekarn, Telekoma Slovenije in Mobitela) vsem tekmovalcem in mentorjem zagotovilo tudi priložnostna
darila in spominke na srečanje v Il.
Bistrici. III

Prva zmaga ekipe malega nogometa
V nadaljevanju prvenstva v malem
nogometu v kategoriji starosti do
21 let so bili naši nogometaši tudi
rezultatsko uspešni. Na gostovanju v Sežani so proti vrstnikom iz
Divače odigrali neodločeno s 3:3,
doma proti ekipi iz Škofje Loke pa
so zmagali z rezultatom 4:2.
Ekipi sta se priključila še dva bivša
igralca velikega nogometa, tako da
je konkurenca za igranje kar velika
.Zaradi prezasedenosti telovadnice
OŠ Antona Žnideršiča trenirajo v
Podgradu in Kuteževem. 29. novem-

bra potujejo v Novo Gorico, potem
pa je zaradi reprezentančnih obveznosti »počitek«, ki ga bodo izkoristili za igranje prijateljskih tekem in
treningov.
Ob tej priložnosti bi se zahvalili avtoprevozništvu JAKSETIČ ANTON in
posredništvu-okrepčevalnici JAKSETIČ MILAN, ki so nam pomagali pri
izvedbi tekem.
Hkrati vabimo vse mlade ( od 16
let dalje ) da se preizkusijo v igranju dvoranskega nogometa. III Kalc
Vojko, predstavnik ekipe

DOBRODELNA AKCIJA NA OŠ DRAGOTINA KETTEJA
Na OŠ Dragotina Ketteja so učenci
pri predmetu etika in družba v
okviru tedna otroka, ki je letos potekal pod geslom »Nekoga moraš
imeti rad«, izpeljali dobrodelno
akcijo, s katero so ves oktober na
šoli zbirali pisala in druge šolske potrebščine za otroke iz najrevnejših
afriških držav.
Akcija je potekala v okviru projekta
Afrika, katerega pobudnik je salezijanski duhovnik Jože Andolšek, ki
poučuje na gimnaziji za Slovence v
Celovcu. V sklopu tega projekta že
dobro desetletje odhajajo v Afriko
mladi iz Avstrije in Slovenije kot prostovoljci. Med njimi je bila tudi nekdanja učenka Kettejeve šole Urška
Perenič, ki je s projektom seznanila
učiteljico Anico Brožič, ta pa je k akciji pritegnila učence višjih razredov.
Ker pa je Brožičeva želela, da bi bila
pomoč učencev res pristna in da bi
se prepričali, da gre v prave roke, je
na šolo povabila tudi Andolška.
Ta se je povabilu z veseljem odzval
in v petek, 7. novembra, obiskal
šolo, kjer je osebno prevzel zbrane
šolske potrebščine. Učencem višjih
razredov je predstavil projekt Afrika,
ogledali pa so si tudi nekaj krajših dokumentarnih filmov, ki jih je Andol-

šek posnel ob obiskih v Afriki. Prizori
so res šokantni – lakota, revščina,
bolezen. Otroci v šoli sedijo na kamnu, v rokah imajo samo svinčnik in
nekaj listov, vendar je njihova volja
po učenju neustavljiva. »Moja želja
je, da bi s temi filmi nagovoril mlade
in vzbudil občutljivost za ljudi, ki so
na robu družbe,« je povedal in poudaril, da je naša pomoč tem ljudem,
čeprav le majhna kapljica v oceanu
revščine, še kako pomembna.
Zato je učence in njihove učiteljice
ob koncu pozval, naj se vključijo v
novo dobrodelno akcijo, t. i. botr-

stvo. Gre za solidarnostno pomoč
otrokom v Afriki (učenci zberejo skupaj 250 evrov, tako da vsak prispeva
po en evro ali manj), s katero enemu
otroku omogočijo celoletno šolanje,
s tem pa tudi poklic in možnost preživetja. Misijonska skupnost v Afriki
šoli oz. posamezniku pošlje tudi sliko
otroka in ga obvešča, kako napreduje
pri učenju. Učiteljice so bile nad predlogom navdušene in so obljubile,
da bodo v decembru, v času obdarovanj, na šoli izvedli tudi to akcijo in
tako enemu otroku v Afriki podarili
eno leto šolanja. III

Polni moči ponovno na smuči!

V okviru SK Snežnik je jeseni potekal tudi začetni in nadaljevalni tečaj
rolanja, ki se ga je udeležilo več kot
50 naših mladih prijateljev. Poleg
osnovnega koraka, so jih učitelji naučili varnega zaustavljanja, zavijanja
od A do Ž, pa tudi »lunce« in »limonce« niso bile izključene. Skratka
spoznali so, kako zabavno in prijetno
je lahko tudi rolanje.
Za mlade tekmovalce SK Snežnik pa
se je prava smučarska sezona začela
z uvodnim štiridnevnim treningom
na Kaprunu. Trening na ledeniku

Kitzsteinhorn je potekal med 25. in
28. 10. 2008. Pod vodstvom njihovih
učiteljev so mladi smučarji skupaj
nabirali nova smučarska znanja. Trening je več kot uspel, saj so bili pogoji za smučanje resnično odlični.
Lepo vabljeni prav vsi, ne glede na

željo po tekmovalnem smučanju ali
le po izboljšanju psihofizičnih sposobnosti, da se nam pridružite v
telovadnici ali na snegu! Vse ažurne
informacije bodo dostopne na naši
spletni strani: http://www.sk-sneznik.org/. III Mojca Klanšček
BISTRIŠKI ODMEVI DECEMBER 2008

šolstvo in šport

Po vročem poletju in ne preveč topli
jeseni smo ponovno začeli s pripravami na težko pričakovano smučarsko sezono. Z vadbo smo začeli v
telovadnici OŠ Antona Žnideršiča,
ki poteka vsak ponedeljek od 17.30
do 19.ure.
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OB DNEVU SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC
Ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic, ki ga praznujemo 20. novembra, so v domači knjižnici Makse
Samsa organizirali različne dejavnosti tako za otroke kot za odrasle.
Knjižničarke so za najmlajše uprizorile lutkovno igrico Gozdni prepir,
v večernih urah pa je v prostorih
knjižnice potekala okrogla miza na
temo možnosti razvoja podjetništva v bistriški občini.
Lutkovno igrico Gozdni prepir so
knjižničarke mladinskega oddelka
Vlasta, Tamara in Brigita odigrale
kar štirikrat v tednu, ko praznujemo
dan slovenskih splošnih knjižnic, in
sicer pri jutranjih in popoldanskih
pravljičnih urah in pa štirim skupinam otrok iz vrtca (palčkom in palčicam, medvedkom, veveričkam ter
pikapolonicam). Skupaj si je tako
predstavo ogledalo kar 150 otrok in
njihovih staršev.
Zadnja leta je domača knjižnica presegla svoje glavno poslanstvo izposojo knjig in drugega neknjižnega
gradiva, saj opravlja tudi različne

druge dejavnosti za otroke in odrasle. Tako za stanovalce doma starejših občanov in člane društva Vezi
izvajajo literarne oz. bralne urice, v
domu starejših občanov pa imajo že
več let organizirano izposojo knjig.
Za odrasle knjižnica redno prireja literarne večere, slikarske razstave in
okrogle mize, ki so dobro obiskane.

V knjižnici pa organizirajo tudi različne dejavnosti za predšolske in
šolske otroke, kot so jutranje in popoldanske ure pravljic, ki potekajo
vsako sredo od 16.30 do 17. ure,
ogledi lutkovnih predstav, prirejajo
pa tudi različne ustvarjalne delavnice in kvize, katerih izžrebance tudi
nagradijo. III

VARČNA SIJALKA V VSAK DOM

šolstvo in šport

Elektro Primorska in Regionalna razvojna agencija Notranjsko-kraške
regije sta omogočila projekt Racionalna raba energije in obnovljivi
viri energije v šolah, v katerem smo
učencem OŠ Toneta Tomšiča Knežak
in otrokom iz vrtca pri šoli razdelili
varčne sijalke.
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Vsak dom učencev je dobil 2 varčni
sijalki. Namen projekta je bil osvestiti učence in njihove starše o varčni
rabi energije. Na šoli so v okviru
projekta razdeljevanje varčnih sijalk
potekale različne aktivnosti z učenci
pri pouku, dodatnem pouku in pri
razrednih urah.
Učenci so se izobraževali za trajnostno prihodnost, ugotavljali posledice prekomerne rabe energije ter
vpliv na okolje. Ugotavljali so prednosti uporabe alternativnih virov
energije in spoznavali načine, kje
in kako lahko varčujemo z energijo.
Učence v okviru takšnih projektov
BISTRIŠKI ODMEVI DECEMBER 2008

spodbujamo k spremembi potrošniških navad v vsakdanjem življenju ter
skušamo doseči, da bi te vrednote
prenesli tudi na svoje starše.
Projekt smo nekoliko razširili. S simboličnim razdeljevanjem varčnih si-

jalk smo želeli opozoriti na varčno
uporabo energije tudi v drugih ustanovah v kraju Knežak. Nekaj varčnih
sijalk smo razdelili tudi med gasilce,
s katerimi šola zelo dobro sodeluje.
III Klavdija Sotlar, prof., vodja projekta

CELOVEČERNI KONCERT ŽPS KALINA
»Pevke Ženske pevske skupine Kalina so se poimenovale in poistovetile z zimzeleno grmovnico. Čeprav
je nezahtevna, skromna in uspeva
tudi v popolni senci, domuje na
premnogih vrtovih. Tako naj tudi
pesem ŽPS Kalina prodre v vaša
srca in vaše domove.« S temi besedami je Igor Štemberger napovedal
prvi celovečerni koncert ŽPS Kalina,
ki se je odvijal 14. novembra pred
številno publiko v dvorani Doma na
Vidmu.
ŽPS Kalina, ki deluje v okviru KTD
Koseze, sestavlja 14 pevk iz Kosez
in okoliških vasi. V sedanji zasedbi
pod taktirko umetniške vodje in dirigentke Janje Konestabo aktivno
prepevajo tretjo pevsko sezono.
V tako kratkem času se je skupina
uspela že dodobra uveljaviti. Poleg
številnih nastopov znotraj bistriške
občine, je njihova pesem donela
tudi v zamejstvu, na koncertih Primorska poje, pri hrvaških Slovencih
na Reki, barve naše občine pa so že
zastopale na predstavitvah Ilirske Bistrice v Nabrežini in Kopru. Letos so

organizirale tudi enega od koncertov občinske revije pevskih zborov
in skupin.
Pevke so s celovečernim koncertom,
na katerem so se predstavile z dvanajstimi skladbami, dokazale, da so
v razmeroma kratkem obdobju svo-

jega delovanja zrasle v razpoznavno
pevsko skupino. Na koncertu so nastopili tudi gosti iz zamejstva, in sicer pevci Moškega pevskega zbora
Vasilij Mirk iz Proseka in Kontovela
na Tržaškem, ki ga vodi Miran Žitko.
Za konec pa sta združena zapela še
oba zbora skupaj. III

PRENOVLJEN PEVSKI UTRIP V KNEŽAKU

Redne sobotne pevske vaje bodo
pevce združevale še naprej, tako
na pevski kot tudi na prijateljski
ravni. Pevce čaka to sezono veliko
nastopov ter spomladi obeležje 15.
obletnice delovanja zbora. Tudi to
sezono bodo pevci prepevali pod
taktirko zborovodkinje Katje Bajec.
Pozitivna energija med pevci in kopica novih idej je porodila predlog,
da bi pevci poleg petja razširili delovanje tudi na športno, kulturno in
turistično področje. To je prineslo
tudi novo ime društva – Kulturno,
športno, turistično društvo Tabor
Kalc 1869 Knežak. S tem so želeli
vzpodbuditi in poživiti utrip življenja
v Knežaku in okolici ter omogočiti

čim večjemu številu ljudi aktivno
vključitev v sooblikovanje kulturnega, športnega in turističnega življenja v domačem kraju.
Društvo je dobilo tudi novega predsednika – Andreja Novaka, ki mu
želimo spretno in uspešno vodenje

in uresničevanje zadanih načrtov.
Vse, ki se želite aktivno vključiti v
sooblikovanje kulturnega prostora
v Knežaku, pa lepo vabimo, da se
pridružite zboru in s pesmijo in pozitivno naravnanostjo sooblikujete
naš košček sveta. III Petra Turk
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Na Martinovo soboto, 8. 11. 2008,
so člani MePZ Tabor Kalc iz Knežaka
pripravili redni letni občni zbor.
Nova pevska sezona je prinesla s
seboj kar nekaj novosti in seveda
veliko svežega pevskega zagona.
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posvetilo
Po izidu 2. pesniške zbirke DANICE
PARDO »TJA ČEZ GMAJNE, PESEM
MOJA«

FOLKLORNA SKUPINA GRADINA
ILIRSKA BISTRICA

D
an na dan tarnamo, kako nam čas
kakor mivka med prsti beži
in zakrije vse nekdanje sledi.

A
da temu ne bi bilo tako, Danica
zna ustaviti to.
Tako da preteklost v besedo da in
zanamcem shraniti zna.

N
a travnikih bili so kosci in grabljice
na njivah žele so žanjice. V grmovju
prepevale so ptice,
na gmajni vriskali
pastirji in pastirice.

I

n sedaj, koscev, grebljic, žanjic
pastirjev in pastiric več ni.
Traktor se povsod oglaša, motorka
namesto ptic ga oponaša.
Na polju vriskov in smeha ni, vse
bolj zaraščene so vse rebri.

Cele senožeti sedaj samevajo, ptic v
grmovju in polju nihče ne sliši,
preteklost sedaj je le še v knjigi.

A
da ne bi se vse med platnice skrilo,
v note se je marsikatero besedilo
spremenilo,
prepevajo jih pevski zbori, igrajo
orkestri.
Tako življenje o nekdaj spoznava
mladi rod nazaj.

Pavel

NA KONCERT OB 5. OBLETNICI DELOVANJA
FOLKLORNE SKUPINE

»GREMO PO KOLAČ«
V SOBOTO, 6. DECEMBRA 2008
OB 18.00 URI
DOM NA VIDMU ILIRSKA BISTRICA

NOVOLETNI KONCERT NA REKI
Območna izpostava JSKD Ilirska Bistrica tudi letos organizira ogled novoletnega koncerta v HNK Ivana pl. Zajca na Reki. Koncert ima kot vedno
tudi tokrat izredno atraktivno vsebino. Za začetek bomo slišali Madžarsko
rapsodijo in Tottentanz skladatelja Frantza Liszta, program se bo nadaljeval s Hačaturjanovim Pesom s sabljami, glavnino drugega dela koncerta
pa bodo tvorile polke in valčki Johana Straussa. Za konec bomo slišali še
Can can. Kot solist na klavirju bo nastopil Goran Filipec, orkestru pa bo
dirigirala maestra Nada Matoševič.
Novoletni koncert bo v nedeljo, 28. decembra, v HNK Ivana pl. Zajca na
Reki, s pričetkom ob 20. uri. Iz Ilirske Bistrice bo organiziran avtobusni
prevoz z odhodom avtobusa ob 18. uri z avtobusne postaje v Ilirski Bistrici. Cena vstopnice vključno s prevozom je 30 €.

kultura
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VABI

Vstopnice lahko kupite od 8. decembra dalje na Javnem skladu za kulturne
dejavnosti, Bazoviška 26 (Sokolski dom) . Informacije: Igor Štemberger,
tel: 05 711 00 90, e-mail: oi.ilirska.bistrica@jskd.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
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PREDAVANJE O STAROSTI IN STARANJU
V domu starejših občanov v Ilirski
Bistrici je 11. novembra potekalo
predavanje na temo starost in staranje, ki ga je vodila Brigita Novak
Šarotar, dr. med. spec. psih., s Psihiatrične klinike Ljubljana, ki je obenem tudi domska psihiatrinja.
Po uvodnem nagovoru direktorice
Doma starejših Marije Šlenc Zver je
sledila zanimiva predstavitev in razlaga bolezenskih težav, katerih pogostost se na stara leta strmo povečuje.
Kot je povedala dr. Novakova, so v
porastu predvsem psihične motnje,
kot sta demenca in depresija.
Po zadnjih podatkih naj bi imelo te
vrste težav že 10 % ljudi po 65. letu
starosti. Opozorila je, da so na voljo
zdravila, ki uspešno omilijo težave
pri demenci, same bolezni pa ne
preprečijo. Pri depresiji pa imajo
na voljo več vrst antidepresivov, ki
uspešno zdravijo bolezen.
Predstavila je tudi društvo Spominčica, kjer se srečujejo ljudje, ki
imajo težave z demenco. V nadaljevanju je pojasnila, da imajo svojci, ki

živijo s starejšo osebo, veliko vlogo
pri zdravljenju in preprečevanju bolezni. So namreč prvi, ki zaznajo, da
se človek drugače obnaša. Lahko gre
za motnje čustvovanja, motnje spanja, postanejo tesnobni, depresivni,
pozabljajo stvari. Ob takem stanju
je pametno priti na pogovor k psihiatru, je poudarila dr. Novakova, in
dodala, da so psihične motnje kot
vse druge bolezni v večini primerov
uspešno obvladane in zdravljene, če

so pravočasno odkrite.
Opaža pa tudi, da je v družbi še vedno prisotna stigmatizacija oseb, ki
imajo duševne težave. Pogovor pri
psihiatru tako ostane le kot skrajni
izhod v sili, ljudje se tega namreč še
vedno sramujejo. Tako čakajo doma,
da motnja mogoče preneha in s tem
zgubijo veliko dragocenega časa, ki
bi ga bolnik lahko kakovostno preživel. III Ines Trebec

Evropski center za preprečevanje
in nadzor bolezni (ECDC) je 18. november izbral za evropski dan osveščanja o rabi antibiotikov. Ob tem
je Komisija za smotrno rabo protimikrobnih zdravil pri Ministrstvu za
zdravje izdala priporočilo zdravnikom. Prav je, da je z njim seznanjen
tudi čim večji krog uporabnikov in
potencialnih uporabnikov teh zdravil.
Antibiotiki so zdravila, ki rešujejo
življenja, njihovo odkritje ter razvoj
pa lahko štejemo med največje dosežke človeštva. Kljub temu se v zadnjem času tudi pri nas srečujemo z
razmerami, ko postajajo antibiotiki
vedno manj učinkoviti. Njihova neučinkovitost je neizogibna posledica
njihove pretirane in neupravičene
rabe, ki še posebej pospešita razvoj
odpornih bakterij. Smotrna uporaba
antibiotikov je izrednega pomena.

Okužbe z odpornimi bakterijami je
težko zdraviti, izbira zdravil, ki jih še
lahko uporabimo, je ponavadi zelo
majhna. Pogosto gre za manj učinkovite, toksične in dražje antibiotike.
Okužbe z odpornimi bakterijami
zmanjšujejo uspehe številnih sodobnih načinov zdravljenja: intenzivne terapije, kemoterapije rakavih
obolenj, presaditev organov in tkiv,
različnih drugih oblik zdravljenja, ki
zmanjšujejo imunski odziv, zahtevnih kirurških posegov.
Stanje poslabšuje tudi dejstvo, da
je razvoj novih antibiotikov s strani
farmacevtske industrije iz različnih
razlogov v zadnjem času bistveno
počasnejši kot pred desetletji.
Antibiotike predpisujejo skoraj vsi
zdravniki. Ob vseh znanjih, ki jih
potrebujejo za opravljanje dela na

svojem specialističnem področju, je
pogosto težko poznati tudi načela
in prakso ustreznega antibiotičnega
zdravljenja. Kljub temu se morajo,
ne glede na specialnost, zavedati
pomena vsakega predpisanega odmerka antibiotikov.
Ob svojem delu pri predpisovanju antibiotikov so dolžni skrbno
upoštevati strokovno utemeljena
priporočila. Le tako lahko prispevajo k ohranjanju učinkovitosti
antibiotičnega zdravljenja pri bolniku, ki ga zdravijo, in pri bolnikih,
ki jih bodo zdravili v prihodnje.
(Povzeto po članku prof. dr. Bojane
Beović, dr. med., Komisija za smotrno rabo protimikrobnih zdravil pri
MZ RS) III Vojko Mihelj, ZD Ilirska
Bistrica
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SOC IALNO V ARSTV O IN zdravje

Z antibiotiki previdno in preudarno
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Čarobno v VVE Podgora Kuteževo
Vse se je začelo s pravljico o čarovnici
Vilmi, ki je moje mlade poslušalce,
člane skupine Zajčki, tako navdušila,
da sem jim jo morala kar trikrat prebrati. V naslednjih dneh smo tako
in drugače posnemali slavno čarovnico. Preizkusili smo se v čaranju,
a čarovnije pogosto niso delovale,
izdelali smo čarovniške klobuke, palice, netopirčke, duhce …
Učilnica je postala pravo čarovniško
gnezdo. Duhci in netopirji so viseli
na veji, pritrjeni pod strop, na velikem plakatu na zidu pa nam je ves
čas delala družbo Vilma na metli, po
učilnici so bile nameščene buče, ki
so jih prinesli varovanci od doma …
Največjo smo izdolbli in na eni strani
izrezali odprtine za usta, nos in oči.
Nestrpno smo čakali četrtka, ko smo
se tudi mi prelevili v čarovnike in čarovnice. Oblečeni v čarobne plašče,
pokriti s čarobnimi klobuki, s čarobnimi palicami v rokah smo rajali
ob izrezljani buči, v katero smo dali
Študente in dijake obveščamo, da

poslovalnica Študentskega
servisa v Il. Bistrici

naši mladi in najmlajši

od 3. novembra deluje
v novih prostorih na
Prešernovi 14 (za bivšim
hotelom Lovec, vhod je iz
spodnje strani stavbe).
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Odpiralni čas in ostali kontakti
ostajajo nespremenjeni:
tor.: 8.30 - 14.00,
pet.: 08.30 - 15.00
odmor za malico: od 12.00 do 12.30
Tel.: (05) 711 0070, faks: (05) 711
0071, GSM: 031 395 766
Poslovalnica je za telefonske klice
dosegljiva vsak dan tudi izven delovnega časa. Študenti in dijaki pa
lahko večino poslovanja (naročilo
napotnice, pregled zaslužkov,
povpraševanje po študentskem
delu...) uredijo kar na spletni
strani servisa www.studentskiservis.com.
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svečo in jo ob tej priložnosti prižgali,
prepevali smo vesele pesmi v družbi
nekaterih staršev in starih staršev ter
najmlajših varovancev naše enote.
Bilo je vedro, čarobno dopoldne,

polno razigranega otroštva. Da pa
smo bili ves teden zelo ustvarjalni in
smo pri delu uživali, so poleg vzgojiteljic in pomočnic poskrbeli še kuharica, hišnik in starši. III Barbara
Maljevac, pomočnica vzgojiteljice

JESENSKE DELAVNICE
V Knjižnici Makse Samsa smo se
odločili, da otrokom, starim od 3
do 10 let, čas krompirjevih počitnic
popestrimo z ustvarjalnimi delavnicami. V torek, 28. oktobra, smo se
v dopoldanskih urah v velikem številu zbrali na mladinskem oddelku
knjižnice in kar takoj pričeli z delom;
čakalo nas je ustvarjanje različnih
izdelkov. Otroci so tako lahko izdelovali jesenska drevesa iz pravih jesenskih listov, gozdnega ježka, duhca,

slončka, trobento, pajaca ipd.
Pri izvedbi delavnic so poleg knjižničark Vlaste, Tamare in Brigite
sodelovale tudi dijakinje bistriške
gimnazije, in sicer v sklopu obveznih
izbirnih vsebin.
Druženje je bilo prav prijetno, saj
smo se vsi zelo zabavali, hkrati pa
pridno ustvarjali. III Vlasta Kirn, Knjižnica Makse Samsa

P.P.R. nepremičnine d.o.o., Tržaška cesta 22, 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
I. PREDMET JAVNE DRAŽBE:
1. Enosobno stanovanje št. 21 v mansardi, v izmeri 36,80 m2 v večstanovanjski stavbi na naslovu Gregorčičeva 1/a v Ilirski Bistrici,
ki stoji na parc. št. 76/5 k.o. Trnovo, leto izgradnje stavbe 1973.
Izklicna cena je 37.200,000 EUR.
2. Dvosobno stanovanje št. 9 v II. nadstropju, v izmeri 60,43 m2 v večstanovanjski stavbi na naslovu Rozmanova 24/g v Ilirski Bistrici, ki
stoji na parceli št. 432/13 k.o. Ilirska Bistrica, leto izgradnje stavbe
1984. Izklicna cena je 57.000,00 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:
pod zaporedno št. 1. - v sredo dne 10.12. 2008, od 9.00 do 10.00 ure
pod zaporedno št. 2. - v sredo dne 10.12. 2008, od 10.30 do 11.30 ure
JAVNA DRAŽBA bo:
v sredo dne 17.12.2008 v stanovanju Gregorčičeva 1/a, Ilirska
Bistrica (stanovanje št. 21)
za stanovanje Gregorčičeva 1/a (št. 21) ob 10.00 uri
za stanovanje Rozmanova 24/g (št. 9) ob 10.15 uri
Od 9.00 do 9.30 ure prijava kupcev in pregled potrdil o plačilu
varščine.
II. PLAČILNI POGOJI:
Kupnino za predmetno nepremičnino je potrebno plačati v roku 10
(deset) dni po sklenitvi prodajne pogodbe.
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. 05100-8010457659,
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, nepremič-

nina 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 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.
V. OSTALI POGOJI JAVNE DRAŽBE
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, lastnikprodajalec 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:
1. Gregorčičeva 1/a, Ilirska Bistrica, v višini 542,80 EUR
2. Rozmanova 24/g, Ilirska Bistrica, v višini 713,07 EUR
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., Tržaška 22, Postojna ali na telefonu
05/720-20-10.
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NAGRADNA KRIŽANKA
AVTOR:
DIMITRIJ
GRLJ

GLASBENIK
NA PIHALNEM
INSTRUMENTU

VISOKO
DREVO SEV.
AMERIKE

OČKA

DEL TENIŠKE
IGRE

NOVA GVINEJA

SMUČIŠČE
BESEDA BREZ
NAD BOVCEM
NAGLASA

2
GRŠKO RIMSKA KULTURA

KNJIŽEVNIK

IT.PESNIK
PIETRO
REKA IN DEPARTMA
V FRANCIJI
POVRŠINSKA MERA

TERMIN

1

ZAČETNICI
PIANISTA
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6
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5

STRUPEN
ALKALOID V
LISTIH

TNALCE

ra zvedrilo

1

30

2

3

4

5

6

Črke na označenih poljih dobite ime lastnika gostišča v Ilirski Bistrici

Rešitev 7. nagradne križanke pošljite na naslov: Bistriški odmevi, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, s pripisom »nagradna križanka«,
najkasneje do 20. decembra 2008.
Med prispelimi pravilnimi rešitvami bomo izžrebali nagrajenca, ki bo prejel VEČERJO ZA 2 OSEBI V GOSTIŠČU DANILO
Geslo 6. nagradne križanke: GOSTILNA POTOK
Na uredništvo je tokrat prispelo kar 63 pravilnih rešitev. Nagrado -2 VSTOPNICI ZA KONCERT MARJANA ZGONCA prejme MILKA BAJC,
Gregorčičeva 23, Ilirska Bistrica.
Ob tem nagrajenko in vse sodelujoče obveščamo, da načrtovani božično-novoletni koncert Marjana Zgonca zaradi tehničnih zapletov
odpade, bo pa izveden predvidoma v januarju. Takrat bo nagrajenka lahko tudi prevzela vstopnici.
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Prireditve v decembru 2008
KAJ

KJE

KDAJ

KDO

INFO

Predstavitev knjige Sprehod z besedo in sliko skozi 110 let delovanja
Turističnega društva Il. Bistrica

Knjižnica Makse Samsa

4. december ob 18.00

Turistično društvo Ilirska
Bistrica

05/71 45 280
Vojka Lenarčič

Otvoritev fotografske razstave »Soline«, avtorica: Katja Ceglar

Bar Štirna v Knežaku

4. december ob 20.00

Foto klub Sušec

Prireditev ob 30. letnici šole na novi OŠ Podgora Kuteževo
lokaciji in 100. obletnici šolstva v Kuteževem ter otvoritev obnovljenega
mostu pri Kuteževem

5. december ob 16.30
svečana otvoritev obnovljenega mostu, ob 17.00
prireditev

OŠ Podgora Kuteževo

05/71 48 162
Mirjam Vrh

Miklavževanje

župnijske cerkve Knežak,
Bač, Koritnice

5. december od 17.00 dalje

Društvo rejcev in ljubiteljev
konj Graščina

040/164 898
Dolores Keš

Miklavžev koncert - festival
harmonika

Dom na Vidmu

5. december ob 19.00

Klub harmonika Ilirska
Bistrica

Koncert ob 5. obletnici Folklornega
društva Gradina »Gremo po kolač«

Dom na Vidmu

6. december ob 18.00

Folklorno društvo Gradina

040/865 956
Mira Kirn

Miklavževanje
Miklavževe delavnice

Župnijska dvorana Trnovo

5.december ob 18.00
6. december ob 10.00

Skavti Ilirska Bistrica

031/246 836
Helena Valenčič

Miklavževanje

Dom starejših občanov

6. december ob 16.00

Skavti Ilirska Bistrica

031/246 836
Helena Valenčič

Miklavževanje

Jelšane, župnijska cerkev

6. december ob 18.00

Skavti Ilirska Bistrica

031/246 836
Helena Valenčič

Miklavževanje

Cerkev Starod

6. december ob 9.00

Župnija Podgrad

05/783 50 21
Župnik Ivan Furlan

Miklavževanje

Cerkev sv. Cirila in Metoda 6. december ob 11.00
Podgrad

Župnija Podgrad

05/783 50 21
Župnik Ivan Furlan

Miklavževanje

Župnijska cerkev Hrušica

Župnija Hrušica

05/783 50 21
Župnik Ivan Furlan

Miklavževanje

Dvorana in cerkev na Doln- 6. december ob 17.00
jem Zemonu

KD Grad Dolnji Zemon

031/329 364
Primož Rojc

Delavnice za predšolske otroke

OŠ Podgora Kuteževo

11. december ob 16.00

OŠ Podgora Kuteževo

05/71 48 162
Mirjam Vrh

Predstavitev knjige Sporočilo človeš- Knjižnica Makse Samsa
tvu na razcepu poti, avtor Leo Trojarr

11. december ob 18.00

Knjižnica Makse Samsa

05/ 714 41 88

Likovne delavnice za otroke

Bač

13. december ob 15.00

KD Tuščak Bač

041/567 655
Tanja Blažek

Koncert »Duet in solo v sakralni
glasbi«

Cerkev sv. Jurija v Ilirski
Bistrici

13. december ob 18.00

Mezzosopran: Janja Konestabo, tenor: Miran Žitko,
orgle: Damjana Kinkela

Smučarski sejem

v prostorih avtošole Breza 13. december - sprejem
opreme od 9.00 do 10.00
prodaja od 10.00 do 13.00

SK Snežnik

Čarovniška predstava Začarani
december za predšolske otroke in
učence 1. triade

OŠ Jelšane

17. december ob 12.00

OŠ Jelšane in

OŠ Podgora Kuteževo

17. december ob 17.00

OŠ Podgora Kuteževo

Ustvarjalne delavnice za predšolske
otroke

OŠ Podgrad

17. december ob 16.30

OŠ Podgrad

Božično-novoletni koncert solistov

Dvorana Glasbene šole
Ilirska Bistrica

17. december ob 18.00

Glasbena šola Ilirska Bistrica 041/709 622
Laszlo Balazs

Večer z Borisom Pahorjem

Knjižnica Makse Samsa

18. december ob 18.00

Knjižnica Makse Samsa

Božično-novoletni koncert Pihalnega Dom na Vidmu
orkestra Il. Bistrica s solisti

20. december ob 19.00

Pihalni orkester Il. Bistrica

Luč miru iz Betlehema

20. december ob 17.00

Skavti Ilirska Bistrica

05/788 50 01
Branka Š. Mandić
05/71 48 162
Mirjam Vrh
05/783 63 80
Milan Dekleva

05/ 714 41 88

031/246 836
Helena Valenčič
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napovednik

Cerkev svetega Jurija,
Ilirska Bistrica

6. december ob 13.00
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Prireditve v decembru 2008
Božična tržnica in otroški program

Šotor pri Gimnaziji Il.
Bistrica

Snemanje novoletne oddaje Prijatelji Dom na Vidmu
ostanimo prijatelji

21. december ob 17.00

Radio 94

Ustvarjalne delavnice oblikovanje
z glino

OŠ Podgrad

22. december od 7.45 dalje

OŠ Podgrad in VDC Il.
Bistrica

Božično-novoletni koncert pihalnega, godalnega in jazz orkestra ter
nastop učencev plesnih pripravnic
in baleta

Dom na Vidmu

22. december ob 19.00

Glasbena šola Ilirska Bistrica 041/709 622
Laszlo Balazs

Lutkovna predstava za otroke
»Mojca in Kaličopko« v izvedbi Kaličopkovega gledališča

Dom na Vidmu
Knjižnica Makse Samsa

23. decembra ob 9.30
23. decembra ob 11.00

JSKD Ilirska Bistrica in Knjiž- 05/711 00 90
nica Makse Samsa
Igor Štemberger

Prihod Dedka Mraza za predšolske in OŠ Podgrad
šolske otroke

23. decembra ob 16.30

OŠ Podgrad

05/783 63 80
Milan Dekleva

Prihod Dedka Mraza za predšolske in OŠ Podgora Kuteževo
šolske otroke

23. decembra ob 17.00

OŠ Podgora Kuteževo

05/71 48 162
Mirjam Vrh

Prihod Dedka Mraza za predšolske in OŠ Jelšane
šolske otroke

24. december ob 10.30

OŠ Jelšane

05/788 50 01
Branka Š. Mandić

Božični večer

Cerkev sv. Štefana, Harije

24. december ob 21.30

KETŠD Alojzij Mihelčič,
Harije

031/641 311
Alenka Penko

Nočni pohod z baklami z Bača v
Knežak k polnočnici

Start izpred cerkvice sv.
Ivana na Baču

24. december ob 22.30

KD Tuščak Bač

041/567 655
Tanja Blažek

Božični koncert MePZ Tabor Kalc
1869 Knežak

Župnijska cerkev Knežak

25. december ob 18.00

MePZ Tabor Kalc 1869
Knežak

041/804 920
Andrej Novak

Božični koncert

Cerkev sv. Štefana Harije

26. december ob 9.00

KETŠD Alojzij Mihelčič,
Harije

031/641 311
Alenka Penko

Proslava ob dnevu samostojnosti,
Štefanovo-blagoslov konj
10. obletnica Harijskih novic

Parkirišče KS Harije

26. december ob 10.30

KETŠD Alojzij Mihelčič,
Harije

031/641 311
Alenka Penko

Kulturni program ob dnevu samostojnosti in blagoslov konj

Pred cerkvijo sv. Ane na
Baču

26. december ob 14.00

Društvo Graščina
MePZ Tabor Kalc 1869

041/804 920
Andrej Novak

Božično-novoletni koncert

Dom na Vidmu

26. december ob 19.00

Bar KEŠ, Joža Keš, s.p., Druš- 040/164 898
tvo Graščina
Dolores Keš

Zabavno-glasbeni večer s skupino
Coctails (brez vstopnine)

Šotor pri Gimnaziji Il.
Bistrica

27. december od 21.00 dalje Bar KEŠ, Joža Keš, s.p., Druš- 040/164 898
tvo Graščina
Dolores Keš

napovednik

Gledališče Ku-kuc, otroške delavnice, Šotor pri Gimnaziji Il.
prihod dedka Mraza s spremstvom
Bistrica
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21. december od 14.00 dalje Bar KEŠ, Joža Keš, s.p., Druš- 040/164 898
tvo Graščina
Dolores Keš

28. december od 14.00
dalje

05/783 63 80
Milan Dekleva

Bar KEŠ, Joža Keš, s.p., Druš- 040/164 898
tvo Graščina
Dolores Keš

Novoletni koncert na Reki

HNK Ivana pl. Zajca na Reki 28. december ob 20.00

JSKD Ilirska Bistrica

05/711 00 90
Igor Štemberger

Silvestrovanje z gosti in prijatelji

Dom starejših občanov Il.
Bistrica

30. december od 14.00
dalje

Dom starejših občanov Il.
Bistrica

05/714 12 44
Nadja Vidmar

Silvestrovanje s skupino KU ADN
(brez vstopnine), ognjemet

Šotor pri Gimnaziji Il.
Bistrica

31. december od 20.00 dalje Bar KEŠ, Joža Keš, s.p., Druš- 040/164 898
tvo Graščina
Dolores Keš

Ogled gradu Prem z muzejsko zbirko Prem

ogled po dogovoru

TIC Ilirska Bistrica

05/71 01 384
Bojan Oblak

Ogled spominske sobe
Dragotina Ketteja

Prem

ogled po dogovoru

Oskrbnica Marija Dovgan
TIC Ilirska Bistrica

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

Ogled Hodnikovega mlina
Ilirska Bistrica

Ilirska Bistrica

ogled po dogovoru

Turistično društvo
Ilirska Bistrica

05/71 45 280
Vojka Lenarčič

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