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PUST JE PRŠU
Več na strani 6

Zadnjo nedeljo v februarju se je po bistriških ulicah sprehodilo čez tisoč pustnih
mask, ki so se udeležile tradicionalne
pustne povorke Pust je pršu. Skupaj se
je številnim obiskovalcem – našteli so jih
okrog 8.000 – predstavilo 24 skupin tradicionalnih in sodobnih pustnih mask iz

bistriške občine in drugih slovenskih in
hrvaških krajev. Pustni karneval, ki ga ob
finančni podpori bistriške občine že 13.
leto zapored organizira Turistično društvo
Ilirska Bistrica, je največja in najbolj obiskana etnološko turistična prireditev na
Bistriškem.

uvodnik
Čeprav je februar krajši od
ostalih mesecev v letu, nam je
postregel s pestro paleto dogajanja, pa tudi vremena. Začelo
se je z zimsko snežno idilo, ki
pa se je kaj kmalu sprevrgla v
pravo nočno moro – vsaj za nekatere prebivalce občine, ki jim
je zaradi obilnega deževja narasla voda zalila hiše. Dolina reke
Reke se je, potem ko je voda poplavila polja, travnike in ceste, v
trenutku spremenila v ogromno
jezero. Prizor je bil res neverjeten, vendar pa tudi strah vzbujajoč. Narava je zopet pokazala
svojo moč in tokrat nas je brez
večjih posledic samo opomnila
na naš velikokrat nespoštljiv odnos do nje.
Poleg snega in deževja pa smo
se lahko razveselili tudi nekaj
sončnih, čeprav hladnih dni, ki
so marsikoga zvabili iz zimskega
spanja v naravo. Očitno znamenje, da se počasi prebuja pomlad.
To pa nam je dokončno naznanil
tudi pust, ki je zadnjo nedeljo v
mesecu prevzel oblast v našem
mestu. Mestne ulice je preplavilo okrog tisoč pustnih mask, ki
so se tokrat menda rekordnemu
številu obiskovalcev predstavile
na tradicionalnem bistriškemga
pustnem karnevelu Pust je pršu.
Upamo, da jim je uspelo dokončno odgnati zimo.
Katja Kirn,
odgovorna urednica
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POPLAVE, KOT JIH NE POMNIMO
Zaradi močnih padavin in taljenja
snega je v torek, 3. februarja, reka
Reka s pritoki močno narasla in
začela poplavljati vzdolž celotne
struge, tudi tam, kjer običajno ne
poplavlja. Dolina Reke se je tako
spremenila v ogromno jezero, večje
škode pa narasle vode na srečo niso
povzročile.

Prebivalcem iz nižje ležečih hiš ob
strugi Reke so na pomoč priskočili
gasilci, ki so morali črpati vodo iz 21
objektov na območju Kosez in Rečice
ter v Trpčanah. Poplavilo je tudi dvorišče tovarne Lesonit in skladišče na
obratu žage, kjer je namočilo furnir.
Gladina Reke je v enem dnevu narasla za več kot pet metrov, najvišjo
raven pa je dosegla okrog 17. ure,
ko so namerili 6,5 metra, kar je skoraj toliko kot leta 1992, ko je s 6,65
metra dosegla najvišjo raven do sedaj. Proti večeru je gladina vode že
začela upadati in naslednje jutro je
bila Reka spet v svoji strugi.
Medtem ko je dolino Reke preplavila voda, pa so bile nekatere brkinske vasi (Pregarje, Rjavče, Gabrk ...)
okovane v žled. Pod težo ledu so se
lomile veje in drevesa, pretrgali pa
so se tudi električni vodi, kar je v teh
vaseh povzročilo občasne izpade
električnega toka. Po katastrofalnem
neurju s točo, ki je avgusta lani prizadelo del bistriške občine, in obilnem
deževju v decembru, ki je sprožilo
več zemeljskih plazov in povzročilo
škodo na cestah, je narava zopet
pokazala svojo moč. Tokrat na srečo
brez hujših posledic. III

Reka je pod vasjo Smrje poplavila cesto proti Ribnici, ki je bila neprevozna

Tudi na cesti Ilirska Bistrica-Jelšane so narasle vode ovirale promet

Dolina Reke se je spemenila v pravo jezero
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AKTUALN O

Že v dopoldanskem času je Dolenjski potok preplavil cesto Ilirska Bistrica–Jelšane, ki je bila zato nekaj
časa zaprta za promet. V popoldanskem času pa je narasla Reka prestopila bregove pod vasjo Smrje, kjer
je poplavila regionalno cesto proti
Ribnici, zato je bil urejen obvoz čez
Knežak. V središču mesta sta močno
narasla tudi potoka Sušec in Bistrica,
ki sta se pri nekdanji gostilni Lovec
razlila v pravo jezero, gladina Reke
pa je pri Zarečju in v Kosezah segala skoraj do stropov obeh mostov.
Voda je povsem napolnila tudi obe
akumulacijski jezeri Mola in Klivnik
in grozila, da prelije pregradi.
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FRANC POKLAR - NEUTRUDNi RAZISKOVALEC

ZGODOVINE NAŠIH KRAJEV SLAVI 90 LET
FRANC POKLAR, doma iz Podgraj, je
19. februarja slavil devetdeste let.
Kljub visoki starosti je še vedno poln
življenjskega zanosa, s katerim se že
vrsto let neumorno posveča raziskovanju bogate domače kulturno-zgodovinske dediščine. Ob našem obisku
na njegovem domu nam je pokazal
zadnje odkritje – rimsko malto – ki
sta jo z mladim ljubiteljskim raziskovalcem Nenadom Smajlo našla na
zemonskem gradišču in ki bo po pregledu in potrditvi stroke lahko služila
kot dokaz za obstoj nekdanje rimske
postojanke na naših tleh.
G. Poklar, najprej iskrene čestitke
ob praznovanju visokega življenjskega jubileja.
Po izobrazbi ste pravnik. Z raziskovanjem bogate, vendar do takrat
še neraziskane prazgodovinske dediščine naših krajev ste se začeli
ukvarjati šele po upokojitvi. Kdaj
se je v vas prebudilo zanimanje za
zgodovinsko raziskovanje in kaj vas
je pritegnilo oz. spodbudilo, da ste
se poglobili v ta povsem drugačen
svet?

INTERVJU

Že klasična gimnazija z maturo še pod
Italijo mi je nudila temeljito podlago
in vsestranski pogled v zgodovinsko
dogajanje v vseh razvojnih obdobjih
in vejah človeške dejavnosti. Zato
prehod na ukvarjanje z zgodovino
ni predstavljal posebnega napora ali
potrebe po usposabljanju. Bolj natančno pa sem se temu posvetil šele
po upokojitvi. Dolgoletna in izredno
odgovorna ter v tedanjih pogojih
tudi stresna zaposlitev v zunanji trgovini, obremenjena še s povprečno
dvestokilometrsko dnevno vožnjo,
mi ni dovoljevala nikakršne druge
dejavnosti.
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Dodatno me je k zgodovinskemu
raziskovanju spodbudilo spoznanje
o popolni zapuščenosti in neraziskanosti zgodovinske dediščine naših krajev. Zato sem se lotil oranja
ledine in se najprej posvetil iskanju
zgodovinskih podatkov o nastanku
naših dveh gradov, Gotnika in gradu
pri Jablanici. V knjižnici sem našel
knjigo Gradovi na srednjeveškem
BISTRIŠKI ODMEVI MAREC 2009

G. Franc Poklar ob svoji bogati zbirki rimskih novcev

Krasu italijanskega pisatelja Foscana
Luigija. Bil sem resnično prizadet,
da nam tujec natančno opisuje naše
gradove, o katerih sami ne vemo ničesar.
Lotil sem se raziskovanja in prišel do
arhivskega gradiva družine Lazarini,
tedanjih grofov. Prvi poljuden opis
zgodovine teh gradov, namenjen
domačim ljudem, je bil objavljen v
Koćanskem vestniku, kasneje pa je
ob podpori Društva za krajevno zgodovino in kulturo v Bistriških zapisih
izšla bolj obširna študija, podprta z
dokumentacijo. Danes je tako zgodovina teh dveh gradov in plemiških rodbin, ki so tu živele, v celoti
poznana in raziskana. Upam, da bo
nekoč izšla tudi monografija.
Kako pa se je začelo vaše zanimanje
za prazgodovino?
Raziskovanju zgodovine gradov in
večstoletnega dogajanja v naših
vaseh v takratni dobi je povsem razumljivo sledila želja po vpogledu v
prazgodovinsko dogajanje na številnih gradiščih ter v čas petstoletne
vladavine Rima pri nas. Začel sem se
zanimati za rimski limez, ki poteka
po našem območju. Takrat ni o gradiščih nihče vedel nič. Povezal sem

se z g. Danilom Štefančičem, gozdarjem, ki me je spremljal na prvih raziskovanjih gradišč. Našel sem opis
gradišča Sv. Katarine iz leta 1833 in
z g. Štefančičem sva šla raziskat, kje
se nahaja. In sva jo tudi našla. Za
Katarino so prišla na vrsto še ostala
gradišča: pri Dolnjem Zemonu, Trnovsko gradišče s Stražico in pivška
gradišča.
Že dolgo let aktivno sodelujete z
domačim Društvom za krajevno
zgodovino in kulturo, ste tudi član
izvršnega odbora društva in eden
najbolj zavzetih v številnih akcijah
društva. Pri raziskovanju pa ste se
povezali tudi s številnimi vrhunskimi strokovnjaki in najuglednejšimi slovenskimi arheologi.
Res je, navezal sem stike z arheološkim inštitutom v Ljubljani in jim
predstavil svoje najdbe. Starosta
arheologov v Sloveniji dr. Stane
Gabrovec nas je sprejel z neverjetno gostoljubnostjo in s svojo ekipo
celo obiskal gradišče na Sv. Katarini.
Arheolog dr. Dragan Božič iz arheološkega inštituta mi je pomagal, da
sem prišel do podatkov iz arhivov,
s pomočjo katerih smo raziskali vsa
gradišča na Bistriškem in Pivškem.
Naj omenim še arheologinji Jano

Horvat, danes vodja arheološkega
inštituta, in Almo Bavdek iz postojnskega muzeja, ki sta nam tudi veliko
pomagali. Ta sodelovanja in stiki živijo še danes. Tu so še dr. Peter Kos iz
ljubljanskega muzeja, arheolog Matej Župančič iz koprskega muzeja, dr.
Žitko in mnogi drugi strokovnjaki.
Sledile so prve javne objave raziskav
v Koćanskem vestniku, Primorskih
novicah, Bistriških zapisih in s pomočjo društva za krajevno zgodovino tudi prvi kontakti s publiko,
prva javna predavanja in navdušenje
ljudi. Poleg stroke sem imel edino
podporo v društvu. Tu moram izpostaviti predvsem g. Toma Šajna, g.
Dimitrija Bonana in g. Vojka Čeligoja,
ki so dojeli pomen tega raziskovanja
in mi nudili moralno podporo in pomoč pri organiziranju predavanj. To
znanje smo širili predvsem s predavanji po šolah.
Kot mentor na osnovnih šolah v naši
občini, predvsem na OŠ Podgora
Kuteževo, ste opravljali izjemno pomembno pedagoško poslanstvo, saj
ste učence seznanjali z bogato zgodovino naših krajev in jih vodili na
oglede najpomembnejših gradišč.
Kako je s pedagoškim delom na
tem področju danes? So po vašem
mnenju učenci dovolj seznanjeni z
bogato domačo zgodovinsko dedščino?
Prvo predavanje je bilo na osnovni
šoli v Kuteževem, kasneje pa smo jih

razširili po vseh šolah na Bistriškem.
Sprva sem bil v zadregi, kako bodo
učitelji dojeli mojo prisotnost, vendar me je presenetila njihova odprtost in navdušenje.Osredotočili smo
se predvsem na osme razrede, ker so
bolj sposobni dojemati. Obenem pa
se mi je zdelo zelo pomembno to, da
imajo mladi, ki zaključujejo osnovno
šolanje in gredo v svet izoblikovano
zavest o svojih kulturnih koreninah
in bogati tisočletni zgodovini. Pomen teh predavanj je bil poleg širjenja znanja torej na ozaveščanju
mladih in vzgojnem momentu.
Žal opažam, da je danes med učitelji manj zanimanja za te dejavnosti,
vendar pa sem jim s svojim znanjem
še vedno na razpolago in pripravljen
na sodelovanje.
Zelo aktivni ste tudi v Primorskem
numizmatičnem društvu, kjer veljate za najboljšega poznavalca novcev iz rimskega obdobja pri nas. Ali
to pomeni, da je vaša druga strast
preučevanje zgodovine Rima na naših tleh?
Seveda. Najvec dokazov o tem,
kdo so bili naši predniki in od kod
so prišli, imamo ravno v kovancih.
Ljudstva so petsto let težila, da bi
preko prelaza vdrla na naše območje. Tako so nastala tudi gradišča, ki
so v bistvu naselja in so služila kot
obramba pred vdorom Rimljanov.
Šele z nastopom cesarja Avgusta Oktavijana na prelomu tisočletja jim je

to uspelo. To dokazujejo tudi najdbe
kovancev na naših tleh, saj jih iz časa
pred Oktavijanom nismo našli, medtem ko jih imamo kar nekaj iz časa
rimskega cesarstva.
Pri svojem terenskem delu in odkritjih ste postavili vrsto zanimivih
tez o predrimski dobi na naših tleh
in prazgodovinskih gradiščih naše
občine. Za vaše zasluge pri raziskovanju najstarejše preteklosti
na Bistriškem vam je Arheološko
društvo Slovenije podelilo tudi častno priznanje. To je verjetno največje priznanje, ki ga lahko prejme
nekdo, ki se z arheologijo ukvarja
zgolj amatersko.
Če pomislimo, da smo pred dobrimi
dvajsetimi leti o naših gradovih
vedeli komaj kaj več od pravljic iz
ljudskega izročila in da se o večtisočletnih prazgodovinskih gradiščih
tako rekoč še sanjalo ni nikomur,
smo lahko upravičeno zadovoljni in
tudi nekoliko ponosni na dosežene
uspehe. Naša odkritja in najdbe so
vzbudila pozornost vrhunskih strokovnjakov s področja arheologije,
raziskave, objavljene v domačih
medijih, pa so celo citirane v tujih
strokovnih arheoloških publikacijah.
Naši kraji so se tako prvič v zgodovini
vpisali v anale svetovne znanstvene
literature. In to je pravzaprav največje priznanje – priznanje stroke, da
gre pri našem raziskovanju za resno
delo in strokovna dognanja.

Čaka jih še zelo veliko dela. Raziskati
je potrebno celo prazgodovino. Postojnski muzej hrani številne pridatke iz grobov, ki so bili izkopani na
naših gradiščih in čakajo na temeljite raziskave, ki bodo odgovorile na
vprašanje, kdo so bili graditelji naših
gradišč. To smo dolžni storiti s pomočjo in v sodelovanju s stroko, ki
nam je vedno nudila pomoč in podporo. Želim si in upam, da bo dovolj
posluha tudi s strani vodilnih naše
občine, da se bo to res zgodilo.

Pod vodstvom g. Franca Poklarja si je skupina članov Primorskega
numizmatičnega društva ogledala trnovsko gradišče Stražico

G. Poklar, želim vam še veliko
uspeha in novih odkritij pri vašem
raziskovanju bogate zgodovinske
dediščine naših krajev. III
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INTERVJU

Kaj bi položili na srce vašim naslednikom, ki si prizadevajo za raziskovanje zgodovinske dediščine naših
krajev?
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pust je pršu - in odgnal zimo

Zadnjo nedeljo v februarju se je
po bistriškah ulicah sprehodilo čez
tisoč pustnih mask, ki so se udeležile tradicionalne pustne povorke
Pust je pršu. Skupaj se je številnim
obiskovalcem – našteli so jih okrog
8.000 – predstavilo 24 skupin tradicionalnih in sodobnih pustnih mask
iz bistriške občine in drugih slovenskih in hrvaških krajev.
Letošnji karneval, ki ga ob finančni
podpori ilirskobistriške občine in
posameznih podjetij, organizira Turistično društvo Ilirska Bistrica, je bil
že 13. zapored. Pust je pršu je je največja in najbolj obiskana etnološko
turistična prireditev na Bistriškem.

Živopisana skupina tradicionalnih š´jm iz Huj

Kot vsa leta doslej je tudi letos ponudil pestro in zanimivo dogajanje, kjer
se prepletata pretekli in sodobni čas.
Pisana povorka na čelu z bistriškim
pihalnim orkestrom je krenila izpred
OŠ Dragotina Ketteja in se ustavila
pred Komunalnim podjetjem, kjer
so vsako skupino posebej predstavili, nato pa so šeme nadaljevale
pot po Bazoviški cesti do občinske
palače, kjer so se predstavile drugič,
nato pa so pot nadaljevale po Rozmanovi ulici do nekdanje vojašnice,
kjer jih je čakala pogostitev.
Predstavilo se je sedem tradicionalnih pustnih skupin iz bistriške

AKTUALN O

Iz Zabič je prišla sodobna skupina „biokmetija Koćanija„
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Širom Evrope prepoznavni so škoromati iz Hrušice
BISTRIŠKI ODMEVI MAREC 2009

Izvirni so bili srčki iz Sušaka

občine: podstenjski fehtarji, škoromati iz Podgrada in Hrušice, Vrbiške
in Vrbovske šj`me ter šj`me iz Huj in
Pregarij. V goste pa sta prišli dve tradicionalni hrvaški skupini zvončarjev
iz sosednjih krajev Korensko in Veli
breg ter iz Brguda.
Tradicionalnim skupinam mask, ki s
svojo bogato izvirnostjo vedno vzbudijo občudovanje, so se pridružile tudi
skupine novodobnih mask, ki poskrbijo za prijetno popestitev in s svojo
hudomušnostjo vzbujajo smeh.
Tokrat so se predstavile naslednje
sodobne skupine: mlinarji in pilarji
iz Topolca, sneženi možje iz Dolnjega
Zemona, »biokmetija Koćanija« iz
Zabič, skupina iz Kosez je pripeljala
rudnik in podzemna bitja, iz »doline
ljubavi« pa so prišla sušaška srca. Na
povorki so sodelovale tudi skupine
iz drugih krajev: iz Slivja so prišle
slivske č`jšp, otroški vrtec zajčkov iz
Pobegov, dobovski fašjenki z mažoretkami z Dolenjske, država v banani
iz Šapjan, skupina indijancev iz Lisca
in Oktoberfest iz Pasjaka. Prvič pa
so se na bistriškem karnevalu predstavili Sneguljčica in palčki iz Nadanjega sela, parlament iz Rodika in 1.
prekomorska brigada, ki se je s tankom pripeljala iz Kala pri Pivki.

Hrvaška skupina iz Pasjaka je predstavila pivski festival Oktoberfest

Turistično društvo Ilirska Bistrica se
zahvaljuje vsem, ki so kakorkoli pripomogli pri organizaciji pustne prireditve Pust je pršu. III

Tradicionalne Pregarske š`jme

Izvirna skupina snežakov iz Dolnjega Zemona
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AKTUALN O

Razigrana skupina vrbiških š`jm iz Vrbice
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ZELENA LUČ ZA PRODAJO PODJETJA SNEŽNIK
Občinski svet je na zadnji seji 19. bebruarja sprejel sklep, s katerim potrjuje prodajo celotnega poslovnega
deleža v Proizvodno gradbenem
podjetju (PGP) Snežnik, katerega
osrednja dejavnost je kamnolom
Gabrovec in separacija nad Ilirsko
Bistrico. Kupec je podjetje Primorje
iz Ajdovščine, ki je oddalo najugodnješo ponudbo.
Na javno zbiranje ponudb za prodajo
sta prispeli dve ponudbi, od katerih
je bilo najugodnejše ajdovsko Primorje, ki je ponudilo 409.000 evrov
kupnine. Prodajna pogodba kupca
med drugim zavezuje, da mora v
roku petih let preseliti separacijo na
lokacijo kamnoloma Gabrovec in da
mora v obdobju najmanj petih let po
sklenitvi pogodbe o nakupu zadržati
vseh 14 trenutno zaposlenih v podjetju. Poleg tega pa kupec s podpisom
pogodbe izjavlja, da mu je stanje
družbe PGP Snežnik dovolj pozbnano
ter da se odpoveduje izvedbi skrbnega pregleda družbe in pravici, da bi
iz kakršnih koli razlogov odstopil od
pogodbe in zahteval vračilo kupnine.

AKTUALN O

Za katere namene bodo porabljena
sredstva, pridobljena iz prodaje, bo
odločal občinski svet. Kot je pojasnil
župan Anton Šenkinc, je možnosti več; del sredstev bi Komunalno
podjetje po preselitvi separacije na
novo lokacijo lahko namenilo za postopno sanacijo opuščenega kamnoloma nad Ilirsko Bistrico, ali pa bi jih
namenili preselitvi dela dejavnosti
Komunalnega podjetja na območje
centra za ločeno zbiranje odpadkov
Globovnik.
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Zgodba okrog problematike poslovanja podjetja Snežnik, ki je bilo
ustanovljeno leta 1994 in je v lasti
Komunalnega podjetja, posredno
pa Občine Ilirska Bistrica, se vleče že
od konca leta 2004, ko je bilo ugotovljeno, da podjetje ni registrirano v
skladu z zakonodajo. To se je uredilo
šele leta 2006, vendar pa se stanje v
podjetju tudi kasneje ni izboljšalo, saj
je v letu 2007 poslovalo z izgubo.
Iz poročila o poslovanju podjetja je
razvidno, da je to v letu 2007 pridelalo za 27.000 evrov izgube in da razpolaga s 40.600 evri neamortiziranih
BISTRIŠKI ODMEVI MAREC 2009

osnovnih sredstev, od tega približno
23.000 v zgradbah in 17.000 v napravah in strojih, prav tako nima v lasti
nobenega zemljišča. Edina vrednost
podjetja naj bi bila koncesija za izkoriščanje rudnin.
Na podlagi te analize poslovanja
je občinski svet na 18. seji, 25. septembra 2008, sprejel sklep o prodaji
podjetja Snežnik najugodnejšemu ponudniku. Analiza je namreč pokazala,
da bi podjetje, ki se zadnjih nekaj let
otepa z izgubo in nizko proizvodnjo,
za normalno poslovanje potrebovalo
najmanj 1,2 milijona investicijskih
sredstev. Teh pa po besedah župana
ne Komunalno podjetje ne Občina
ne moreta zagotoviti. Ker se je izkazalo, da je edina rešitev v prodaji, s
čimer je soglašal tudi občinski svet, je
Komunalno podjetje kot edini družbenik podjetja v uradnem listu 12.
decembra 2008 objavilo javno zbiranje ponudb za prodajo celotnega poslovnega deleža v podjetju Snežnik.
Sledilo je presenečenje, saj se je izkazalo, da koncesije, kot edine tržne
vrednosti Sneznika, ni. O tem je župan
obvestil tudi občinske svetnike na januarski seji, potem ko so se v javnosti
in medijih pojavile različne interpretacije in obtožbe v zvezi s prodajo podjetja Snežnik. Vodja svetniške skupine
SDS Dušan Grbec je namreč županu
in direktorju Komunalnega podjetja očital netransparenten postopek
prodaje in zahteval revizijo poslovanja podjetja. Župan je pojasnil, da je
direktor Snežnika Štefan Lacmanovič
z lažnim podatkom o koncesiji zavajal
upravni odbor Komunalnega podjetja,
ki je informacijo posredoval občinski
upravi, ta pa občinskemu svetu. Kot

je dejal, je občinska uprava šele sredi
decembra lani, ko je bilo v uradnem
listu že objavljeno javno zbiranje ponudb za prodajo poslovnega deleža v
podjetju Snežnik, prejela informacijo,
da podjetje koncesije nima, saj je bila
vloga s strani ministrstva za gospodarstvo zavržena.
Na zadnji seji občinskega sveta je
župan povedal, da je podjetje v prvih devetih mesecih lanskega leta
ustvarilo za 37.653 evrov dodatne
izgube in da ima za več kot 150.000
evrov nepokritih obveznosti, ki jih
je v bilanci stanja pokrilo z neobstoječo zalogo predelanega materiala.
Na osnovi teh podatkov meni, da se
podjetje Snežnik ne more več samo
rešiti iz nastale situacije in je vprašljiv
njegov obstoj, zato je občinskim svetnikom predlagal, da izdajo pozitivno
soglasje k sklenitvi prodajne pogodbe
poslovnega deleža PGP Snežnik.
V razpravi je nato Dušan Grbec (SDS)
ponovno izrazil pomisleke glede prodaje Snežnika in predlagal, da se prodaja ustavi, saj po njegovem mnenju
obstaja sum, da je v podjetju prišlo
do odtujevanja strojev. Prodaji je
nasprotoval tudi Rok Jenko (Mladi
forum Šajeta), ki je dejal, da same
okoliščine prodaje ne vlivajo zaupanja v poštenost tega posla. Direktor
komunalnega podjetja Igor Maljevac
je pojasnil, da so se z bodočim kupcem dogovorili, da bo ta pregledal
seznam osnovnih sredstev, ki so navedena v razpisu o prodaji, in če bo
ugotovil kakršne koli nepravilnosti,
bo tudi kazensko ukrepal. Tudi župan
je svetnike pozval, naj sum o kaznivem dejanju, če ta obstaja, prijavijo
policiji. III

OBČINA ILIRSKA BISTRICA, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, na podlagi 18.
člena Odloka o priznanjih Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/2000, z dne 9. 5. 2000) objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA PODELITEV PRIZNANJ
OBČINE ILIRSKA BISTRICA ZA LETO 2009
Občina Ilirska Bistrica vabi občane, krajevne skupnosti, podjetja, zavode, društva, združenja, organizacije in skupnosti,
da predložijo predloge kandidatov za priznanja Občine Ilirska Bistrica za leto 2009.
Občina Ilirska Bistrica podeljuje naslednja priznanja, ki jih lahko prejmejo posamezniki, podjetja, zavodi, društva, združenja, skupine, organizacije in skupnosti.
ZLATA PLAKETA Občine Ilirska Bistrica se podeljuje za življenjsko delo na posameznem področju, posamezne vrhunske dosežke, izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izrednih dogodkih. Zlata plaketa Občine
Ilirska Bistrica se podeljuje tudi za najmanj petnajst let dela in sodelovanja, s čimer so predlagani kandidati prispevali
k izboljšavam za posamezna področja, tako da so s svojim neposrednim delom pripomogli k avtonomiji posameznega
strokovnega področja, prispevali k razvoju in obogatitvi posameznega področja z aktivnim sodelovanjem, prispevali k
utrjevanju človekovih pravic in dostojanstva, prispevali k napredku na področju zdravstvene in socialne problematike, za
raziskovalno, umetniško, vzgojno, izobraževalno in publicistično delo, ki ima poseben pomen za razvoj posamezne vrste
dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica.
SREBRNA PLAKETA Občine Ilirska Bistrica se podeljuje za najmanj pet let dela na posameznih področjih, s čimer so
predlagani kandidati prispevali k splošnemu napredku strokovnosti; dokazali kakovostno in strokovno delo z rezultati na
posameznem področju, prispevali k tehnični in drugi izboljšavi določene stroke, izkazali dosežke na področju kakovosti
proizvodov in storitev ter poslovanja, kot rezultat razvoja znanja in inovativnosti, dosegli uspehe pri odpiranju na nove
trge in odpiranju novih delovnih mest, za delo na raziskovalnem, umetniškem, vzgojnem, izobraževalnem in publicističnem področju ter na področju zdravstvene in socialne problematike ali na humanitarnem področju, ki ima poseben
pomen za razvoj posamezne vrste dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica.
BRONASTA PLAKETA Občine Ilirska Bistrica se podeljuje za spodbudo za nadaljnje delo kandidatom, ki s svojim odnosom do dela, gospodarnostjo, uvajanjem racionalnih novosti, stvaritvami na knjižnem, likovnem, glasbenem področju,
posebnim naporom in prizadevanji dosegajo uspehe in rezultate na raznih področjih življenja in dela, ki imajo velik
pomen za Občino Ilirska Bistrica.
SPOMINSKA PLAKETA Občine Ilirska Bistrica se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, združenjem, skupinam, organizacijam in skupnostim za dolgoletno, uspešno in ustvarjalno delo ob njihovih pomembnejših
jubilejih.

Predlogi morajo biti oddani v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – priznanja Občine Ilirska Bistrica«.
Predloge za podelitev priznanj lahko predlagatelji oddajo osebno ali po pošti. Predlogi za podelitev priznanj morajo
na naslov prispeti najkasneje do 3. aprila 2009, do 11.00 ure. Predloge je potrebno do navedenega roka predložiti na
naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
Priznanja bodo podeljena ob občinskem prazniku »4. junij«.
Upoštevali bomo samo popolne predloge, ki bodo oddani v razpisnem roku. Komisija lahko pozove predlagatelja k
morebitnemu dodatnemu pojasnilu predloga. Vse informacije v zvezi s tem razpisom dobijo predlagatelji pri Tatjani
Urbančič, Občina Ilirska Bistrica, tel. 05 71 41 361, el. pošta: obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si.
					

Občina Ilirska Bistrica
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O BČINSKI o dmevi

Predlogi za podelitev priznanj Občine Ilirska Bistrica morajo vsebovati:
• za posameznike: pomembnejše življenjske podatke in utemeljitev predloga;
• za podjetja, zavode, društva, združenja, skupine, organizacije in skupnosti: ime, dejavnost in sedež ter utemeljitev
predloga;
• navedbo, katero od priznanj naj bo kandidatu podeljeno.
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OBVESTILA UPRAVNE ENOTE
Novosti v Registru
kmetijskih gospodarstev
Od 01. 01. 2009 je v veljavi nov Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev (Ur. l. RS, št.122/08), ki je
prinesel precej novosti v zvezi z vpisom GERK-ov in s podatki o nosilcih
ter subjektih na kmetiji.
Novosti pri vpisu GERK-ov:
Do sedaj je bil možen vpis GERK-ov
kjerkoli, po novem pa je dovoljen
le na kmetijskih zemljiščih, ki so
določena v Evidenci dejanske rabe.
Evidenca dejanske rabe je enotna
državna evidenca o dejanski rabi
kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki
jo vodi Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju MKGP). Podatki se zajemajo
iz ortofotov (letalskih posnetkov), v
primeru neusklajenosti pa se upoštevajo ugotovitve s terenskih ogledov MKGP oz. kontrolnih organov.

O BČINSKI o dmevi

Kmetijska raba: njive in vrtovi, trajni
nasadi, travniške površine.
Nekmetijska raba: druge kmetijske
površine, gozd, ostala nekmetijska
zemljišča.
Evidenca rabe je javno dostopna na
spletni strani: http://rkg.gov.si/GERK/
viewer.jsp.
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Postopek:
Ko nosilci vpišejo nov ali spremenijo že vpisan GERK, se izvrši presek
GERK-a z evidenco rabe. Če se pri
tem ugotovi, da GERK leži na površinah, ki po evidenci rabe niso kmetijska zemljišča v rabi, vpis GERK-a
ni mogoč. Takrat bo upravna enota
preverila, ali je glede na ortofoto
prišlo do napake v evidenci dejanske
rabe. V nasprotnem primeru bo nosilec podal predlog za spremembo
podatkov v evidenci rabe. Obrazložen predlog bo posredovan MKGP,
ki ga bo preveril, opravil terenski
ogled, in če bodo navedbe nosilca
potrjene, ga bo ustrezno popravil v
evidenci rabe. Po ugotovitvi MKGP
bo vpis GERK-a na tej površini mogoč, ne glede na stanje z ortofota.
Pravila za vpis Gerk-ov:
• GERK lahko vsebuje le površino ene
vrste dejanske rabe;
• iz GERK-a morajo biti izločene vse
BISTRIŠKI ODMEVI MAREC 2009

površine z nekmetijsko rabo (zelenice okoli hiš, zaraščene površine,
gozd), večje od 100 m2, ter vode in
pozidana zemljišča, večja od 25 m2;
• GERK lahko vsebuje določene linijske objekte do širine 2 m (kozolec,
kolovoz, jarek, mejica, suhozid) ter
obračališča in brežine do predpisanih širin.

Dolžnost nosilca:
Za pravilen vpis GERK -a ter ostale
podatke v RKG je odgovoren nosilec.
V primeru, ko je z ortofota razvidno,
da gre za kmetijsko zemljišče, v naravi pa to zemljišče ni več v uporabi,
je nosilec dolžan v roku 30 dni po nastali spremembi to ustrezno prijaviti
v register kmetijskih gospodarstev,
ki se vodi na upravni enoti.

sedaj zamenjal nov model evropske
parkirne karte, ki vsebuje podatke
o uporabniku (fotografija, ime in
priimek, podpis) in s tem zmanjšuje
možnost zlorab le-te.
Na upravnih enotah že izdajamo
nove parkirne karte oz. z njimi zamenjujemo stare invalidske znake.
Za pridobitev nove parkirne karte
upravičenec osebno vloži vlogo na
območju upravne enote, kjer ima
prijavljeno stalno oziroma začasno
bivališče. Parkirna karta je zaščitena
s posebno folijo.

Druge novosti:
Pravilnik prinaša tudi novosti pri definiciji kmetije, določitvi nosilca in
njegovega namestnika ter pri članih
kmetije.
Obveščamo vas, da bo vpis namestnikov in gospodinjstev na kmetiji
pričel po koncu subvencijske kampanije, ko bo objavljen tudi javni poziv prek medijev.

Centralni register društev,
političnih strank in ustanov
Obveščamo vas, da je na spletnih
straneh Ministrstva za notranje zadeve vzpostavljena aplikacija, ki
omogoča vpogled v podatke centralnega registra društev, registra političnih strank in evidence ustanov.
Dostop je omogočen na spletni
strani: http://www.mnz.gov.si/si/
pogosto_iskane_vsebine/dunz/drustva_politicne_stranke_ustanove_
javne_prireditve_volitve/.

Parkirna karta
Dne 18. 04. 2006 je bil v Uradnem
listu RS objavljen Pravilnik o parkirni
karti. Ta določa, da ostanejo parkirni
znaki (nalepka invalida), ki so bili
upravičencem izdani po prejšnjih
predpisih, v veljavi do 03. 05. 2009.
Stari invalidski znak za parkiranje je

Zahtevi oz. vlogi za izdajo parkirne
karte mora upravičenec priložiti:
• odločbo o invalidnosti, iz katere je
nedvoumno razvidna upravičenost
do parkirne karte, oziroma potrdilo
izbranega osebnega zdravnika o izpolnjevanju pogojev iz 53. člena Zakona o varnosti cestnega prometa,
• 2 fotografiji v velikosti 35 x 45mm,
• pred izdajo upravičenec plača le
ceno obrazca parkirne karte v znesku 2,51 evrov.
Pri zamenjavi parkirnega znaka
stranka pridobi novo parkirno karto
ob vračilu starega invalidskega
znaka, pri čemer ni potrebno ponovno dokazovati izpolnjevanja pogojev za pridobitev parkirne karte
po novih predpisih. Upravičencem
predlagamo, da si pravočasno – najpozneje do 03. 05. 2009 – priskrbijo
nove parkirne karte.

Kaj potrebujemo za
sestavo smrtovnice
Upravna enota je državni organ, ki
vodi uradno evidenco o matičnih
dogodkih na svojem območju. Včasih so se matični dogodki (rojstva,
poroke, smrti) vpisovali v matične

knjige, od leta 2005 pa se vsi dogodki evidentirajo v elektronskem
matičnem registru.
Vpisi v matični register se izvedejo
na podlagi predpisanih listin (izjav,
potrdil, odločb) in predstavljajo podlago tudi za druga upravna opravila.
Navedeno velja tudi za vpis smrti
v matični register. Po opravljenem
vpisu smrti upravna enota povabi
enega od dedičev k sestavi smrtovnice, ki je obvezna podlaga za
zapuščinski postopek na sodišču.
Zapuščinski postopek ter sestavo in
vsebino smrtovnice ureja Zakon o
dedovanju. Ta zavezuje matičarja,
da v tridesetih dneh po vpisu smrti
v matični register sestavi smrtovnico
in jo pošlje pristojnemu zapuščinskemu sodišču, kjer je imel pokojnik
zadnje stalno prebivališče.

•
•
•

•

•
•

Smrtovnica se sestavi na podlagi podatkov, ki jih dajo praviloma pokojnikovi sorodniki ali osebe, s katerimi
je pokojnik živel, lahko pa tudi druge
osebe, ki so jim poznani podatki, ki
se vpisujejo v smrtovnico. Smrtovnica se sestavi tudi, če pokojnik ni
zapustil nobenega premoženja.
V smrtovnico se vpišejo:
• osebni podatki pokojnika: priimek

•

in ime (tudi prejšnje priimke) pokojnika ter njegovega očeta, poklic,
datum rojstva in državljanstvo pokojnika, za umrlo poročeno žensko
pa tudi njen dekliški priimek;
dan, mesec in leto ter kraj in, če je
mogoče, ura smrti;
podatki o pokojnikovem prebivališču;
podatki o pokojnikovem zakoncu,
pokojnikovih otrocih in potomcih
že umrlih otrok: osebno ime, datum rojstva, poklic, stalno oz. začasno prebivališče;
podatki o osebi, s katero je pokojnik živel v izvenzakonski skupnosti
oz. podatke o drugih sorodnikih, ki
bi bili lahko poklicani k dedovanju
na podlagi zakona (osebno ime, datum rojstva, poklic, stalno oz. začasno prebivališče);
podatki o morebitni oporoki ali pogodbi o dosmrtnem preživljanju;
podatki o pokojnikovem premoženju: vrsta premoženja, kraj, kjer
se nahaja, premoženje, za katero
so posebni predpisi glede posesti,
hrambe in priglasitve (orožje, vozila), gotovina, vrednostni papirji,
kapitalske naložbe, dragocenosti,
hranilne knjižice, transakcijski računi ali druge pomembne listine,
terjatve, zavarovanje;
podatek o morebitnih terjatvah in
dolgovih.

Iz opisanega je razvidno, da je za
sestavo smrtovnice potrebno veliko
podatkov, ki jih morajo priskrbeti
stranke.
Zlasti zapleten je postopek sestave
smrtovnic po že zdavnaj umrlih osebah, kjer sestavljalci smrtovnice ne
poznajo niti podatkov o pokojnih
osebah niti ne vedo, kdo so njihovi
dediči. Take primere zasledimo zlasti pri sestavi smrtovnic po pokojnih
upravičencih agrarnih skupnosti ter
tudi v nekaterih drugih primerih
(npr. pri urejanju lastniških razmerij
na nepremičninah).
V teh primerih predlagamo, da si
stranke za sestavo smrtovnice priskrbijo čim več osebnih podatkov o
pokojniku in njegovih potomcih (s
poizvedbo pri sorodnikih ali drugih
osebah, veliko podatkov pa lahko
pridobijo tudi v župnijskih knjigah).
Pravilna in relativno hitra sestava
smrtovnice je zato pogojena s tvornim sodelovanjem stranke in upravnega organa. Ob tem še dodajamo,
da stranka sama s svojim podpisom
potrjuje pravilnost in popolnost podatkov v smrtovnici. III

DRUŠTVA kmalu v NOVIh PROSTORIh NA JURČIČEVI

V okviru adaptacije bodo učilnice v
pritličju in prvem nadstropju nekdanje glasbene šole v skupni površini
nekaj manj kot 400 m2 preuredili v
16 pisarn, ki jih bodo uporabljala
društva, ki delujejo na območju bistriške občine. Poleg pisarn bo na voljo tudi manjši večnamenski prostor,
adaptacija pa vključuje tudi ureditev
kotlovnice in elektroinstalacij.
Na javnem razpisu za izvajalca del je
bilo izbrano podjetje Marc iz Ajdovščine. Pogodbena vrednost del, ki
naj bi bila dokončana predvidoma
do konca marca, znaša nekaj manj
kot 120.000 evrov. III

V prostore nekdanje glasbene šole se bodo kmalu vselila društva
BISTRIŠKI ODMEVI MAREC 2009

O BČINSKI o dmevi

V februarju so se začela dela za
adaptacijo prostorov v nekdanji
glasbeni šoli na Jurčičevi 1 v Ilirski
Bistrici, ki se urejajo za potrebe delovanja društev.
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21. IN 22. SEJA OBČINSKEGA SVETA
21. SEJA OS
Na 21. redni seji OS, ki se je odvijala 29. januarja 2009, so občinski
svetniki sprejeli Lokalni energetski
koncept Občine Il. Bistrica, ki so ga
na seji predstavili predstavniki podjetja Eco Consulting. V nadaljevanju
je arhitekt Viljem Fabčič iz Studia3
predstavil variantni rešitvi za izdelavo OPPN za stanovanjsko sosesko
TOK.
Med vprašanji in pobudami je Rok
Jenko izpostavil problem povečanega števila lisic v naseljih in posledično stekline. Mirjam Francetič je
opozorila na problem s pluženjem
Gubčeve ulice, ki ob zadnjem snegu
ni bila očiščena več dni. Branka Počkaj je povedala, da se na cesti Starod-Podgrad kruši kamenje z brežin,
kar je povzročilo že nekaj nesreč. Z
Direkcije za ceste so odgovorili, da si
bodo ta odsek ceste v čim krajšem
času ogledali. Ado Barbiš je opozoril
na odpadke, ki jih je ob deževju Reka
naplavila ob strugi.

O BČINSKI o dmevi

Občinski svet je izdal soglasje k
planu izvedbe investicij predvidenih
s sprejeto strategijo razvoja Kraških
lekarn v obdobju od 2007 do 2010
in predlagal, da svet zavoda Kraških
lekarn z direktorico letos pripravi
načrt investicij do leta 2013 in ga
posreduje v potrditev vsem ustanoviteljicam.
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Direktorica RC Il. Bistrica Majda
Sanabor predstavila program dela
za leto 2009 in 2010. Sprejet je bil
sklep, s katerim RC predlagajo, da
program dela dopolni s konkretnimi
razvojnimi programi in projekti ter
ga nato posreduje OS v ponovno
obravnavo. Majda Sanabor je nato
predstavila še cenik turističnih vodenj v občini. Župan je predlagal, da
se cenik ustrezno dopolni s cenami
za posamezne kategorije obiskovalcev.
Občinski svet je sprejel program
športa za leto 2009 in obravnaval
poročilo o delu občinske komisije
za dodelitev pomoči pškodovancem
po neurju s točo 8.8.2008. Sledila
je obravnava imenovanj. Za članico
odbora za urejanje prostora in infraBISTRIŠKI ODMEVI MAREC 2009

strukturo je bila imenovana Mirjam
Francetič, za člana upravnega odbora Komunalnega podjetja pa Igor
Batista. V upravni odbor Razvojnega
centra so bili kot predstavniki Občine imenovani: Danilo Štemberger,
Emil Rojc In Dejan Baša, kot predstavniki zainteresirane javnosti pa
Marijan Čeligoj in Janez Rojc.

22. SEJA OS
Na 22. seji OS, ki je potekala 19. februarja je bila predstavljena idejna
zasnova prometne ureditve na območju Doma na Vidmu, OŠ Dragotina Ketteja, Zdravstvenega doma

in lekarrne in vključuje tudi ureditev
prometne povezave v zaledje mesta
proti pokopališču in Domu starejših
občanov, kjer je predvidena gradnja
novega stanovanjskega naselja. Z
novo prometno ureditvijo bi rešili
problem pomanjkanja parkirišč, neugodnega dostopa iz glavne ceste v
zaledje mesta, neurejen dostop do
šolskega dvorišča, ureditev športnih
površin in ostalo.
Na javnem razpisu za izdelavo idejne
zasnove je bil izbran izvajalec Atelje
Villa iz Ilirske Bistrice, ki bo na prihodnji seji OS predstavil dve optimalni
variantni rešitvi prometne ureditve

ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE
OBMOČNA ENOTA POSTOJNA
Vojkova 9, 6230 Postojna

Tel.: (05) 700-06-10, Fax.: (05) 70-06-28
E-naslov: oepostojna@zgs.gov.si; http://www.zgs.gov.si

JAVNO ZBIRANJE POBUD IN PREDLOGOV
ZA SESTAVO GOZDNOGOSPODARSKEGA NAČRTA
GOZDNOGOSPODARSKE ENOTE GOMANCE (2010 - 2019)

V letu 2009 bomo pričeli z obnovo gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Gomance, ki ima dobo veljavnosti 2010 – 2019. Gozdnogospodarska enota Gomance v celoti leži na območju Občine Ilirska
Bistrica in zajema območje dela katastrske občine: Snežnik.
V skladu s 14. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
gozdovih (Ur. list RS št. 110/2007) in 12. člena Pravilnika o spremembah
in dopolnitvah Pravilnika o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih (Ur. list RS št. 12/2008) pozivamo lastnika gozda in drugo zainteresirano javnost, da poda pobude in predloge, ki bi jih upoštevali pri pripravi
osnutka GGN GGE Gomance (2010 – 2019).
Javno zbiranje pobud in predlogov poteka v času med 01. 03. 2009 in
31. 05. 2009. Svoje predloge in pobude lahko posredujete pisno na sedež ZGS, OE Postojna, Vojkova 9, 6230 Postojna, po e-pošti na naslov:
oepostojna@zgs.gov.si ali po faksu št. (05) 700-06-28.

omenjenega območja.
Pri vprašanjih in pobudah je Stanislav Prosen zahteval pojasnilo
v zvezi z novim pravilnikom glede
dela v ambulanti nujne medicinske
pomoči, v kateri od 1.2.2009 sprejemajo le nujne primere. Ado Barbiš
je dal pobudo, da občinsko uprava
glede na sprejet LEK pripravi program aktivnosti in ukrepov za izva-

janje energetske politike. Zanimalo
ga je, zakaj še ni uvedena redarska
služba in kdaj naj bi ta zaživela ter ali
se namerava tudi v vas Fabce napeljati vodovod.
V nadaljevanju so svetniki sprejeli
sklep za dodelitev enkratne denarne
socialne pomoči Ani Valenčič iz Ilirske Bistrice za nakup avtomobila

prilagojenega otroku s posebnimi
potrebami v višini 8.000 evrov neto.
Za predstavnika Občine v svet zavoda Kraških lekarn Il. Bistrica je bil
imenovan Vojko Mihelj. Občinski
svet pa je izdal tudi soglasje k sklenitvi pogodbe o prodaji celotnega poslovnega deleža v podjetju Snežnik,
d.o.o. III

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, izdaja na podlagi Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14, 34/2004) ter na podlagi razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v
najem, objavljenega v časopisu glasilu Bistriški odmevi št. 5/2008 naslednjo:

PREDNOSTNO LISTO A
ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM
PROSILEC

ŠT. DRUŽ. ČLANOV

1. Matanovič Suzana, stalno bivališče Župančičeva 4,
6250 Ilirska Bistrica (začasno bivališče Prem 47, 6255 Prem)
2. Nataša Bernetič, Levstikova 10, 6250 Ilirska Bistrica
3. Mateja Frank, Gregorčičeva 8a, 6250 Ilirska Bistrica
4. Evelina Ružič, Ulica 7. maja 12, 6250 Ilirska Bistrica
5. Flurije Vinarci, Vodnikova 5, 6250 Ilirska Bistrica
6. David Bubnič, Rozmanova ulica 24 h
(začasno bivališče Prešernova ulica 40), 6250 Ilirska Bistrica
7. Mladen Kablar, Rozmanova ulica 24d, 6250 Ilirska Bistrica
8. Myrvete Logar, Gregorčičeva 3 (začasno bivališče Adamičeva 20)
6250 Ilirska Bistrica
9. Džemila Nijemčević, Rozmanova 24 b, 6250 Ilirska Bistrica
10. Ganimete Berisha Gashi, Prem 18, 6255 Prem
11. Kristijan Belada, Podgrad 94, 6244 Podgrad

ŠT. TOČK

6
3
3
3
5

450
380
360
350
350

3
3

340
340

3
4
2
3

310
220
210
190

PREDNOSTNO LISTO B
ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM
ŠT. DRUŽ. ČLANOV

1.Debeljak Marjeta, Podgraje 3, 6250 Ilirska Bistrica
2.Edi Bradičič, Gregorčičeva 23b, 6250 Ilirska Bistrica
3.Igor Karlič, Jasen 2g, 6250 Ilirska Bistrica

ŠT. TOČK

4
1
1

290
180
180

NA LISTI NISO UVRŠČENI:
1. Močnik Stojan, Gubčeva 7, 6250 Ilirska Bistrica
2. Ana Dovgan, Rozmanova 24g
(začasno bivališče Tomšičeva 5) 6250 Ilirska Bistrica
3. Enisa Muhić, Vojkov drevored 8, 6250 Ilirska Bistrica
4. Mitja Poles, Podgrad 21, 6244 Podgrad

neizpolnjevanje razpisnih pogojev
nepopolna vloga
nepopolna vloga
nepopolna vloga
OBČINA ILIRSKA BISTRICA
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PROSILEC
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UREJANJE DRŽAVNIH CEST V OBČINI V LETU 2009
Direkcija za ceste RS v letošnjem
letu načrtuje več posegov na državni
cesti Postojna–Jelšane. Trenutno so
v polnem teku gradbena dela za rekonstrukcijo odseka glavne ceste v
Dolnji Bitnji pri odcepu za Prem.
Dela, ki jih izvaja CPK, so se začela
v decembru in bi se morala zaključiti do začetka poletne turistične
sezone, vendar so se zaradi neugodnih vremenskih razmer nekoliko
zavlekla, zato se bodo izvajala v
dveh fazah. Prva faza bo zaključena
do sredine junija, z drugo pa bodo
nadaljevali sredi septembra in dela
zaključili do konca oktobra. Med izvajanjem del bo promet potekal izmenično enosmerno, uravnavan pa
bo s semaforjem.
Kot smo že poročali, je na tem odseku poleg popolne rekonstrukcije
cestišča predvidena razširitev križišča na nepreglednem ovinku, ki bo
imelo z obeh smeri odstavni pas za
zavijanje proti Premu, ureditev dveh
avtobusnih postajališč, pločnikov in
semaforiziranega prehoda za pešce.
Uredili bodo tudi odvodnjavanje in
zgradili dva podporna zida nad rečnim bregom in dva oporna zida pod
brežino nad cesto. Vrednost naložbe
znaša 1,3 milijona evrov, v celoti
pa jo financira Direkcija za ceste RS
(DCRS), ki na tej cesti z oznako G1-6
Postojna–Jelšane načrtuje skupno
12 ukrepov ureditve.
V letu 2008 so na odseku med Ribnico

Piloti za izgradnjo dveh podpornih zidov nad rečnim bregom so že postavljeni

in Premom že izvedli rekonstrukcijo
ceste na dveh delih v skupni dolžini
2,5 kilometra, v letošnjem letu pa je
na območju bistriške občine predviden še poseg na cesti skozi Dolenje,
kjer bodo uredili pločnike, prehod
za pešce in razsvetljavo (v letošnjem
letu je predvidena izvedba razpisa in
pričetek del). Poleg tega bo dokončan idejni projekt za rekonstrukcijo
ceste skozi Topolc, izdelana pa bo
tudi projektna dokumentacija za sanacijo plazu na tej cesti.

2011. Kot so sporočili, pa trenutno
poteka izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo obvoznice skozi
Ilirsko Bistrico, ki vključuje rekonstrukcijo in preložitev glavne ceste
skozi mesto proti Jelšanam in regionalne ceste proti Podgradu (odsek
pri Lesonitu). Predvidena je gradnja
v treh fazah. V letošnjem letu naj bi
pripravili sporazum o financiranju,
razpis za prvo fazo in izvedli odkup
zemljišč. Z deli naj bi začeli predvidoma še letos.

Na DCRS v letošnjem letu načrtujejo
še začetek del za preplastitev odseka
regionalne ceste Ilirska Bistrica–Podgrad v dolžini 4,4 kilometra. Dela
bodo zaključena predvidoma do leta

DCRS je v letu 2008 na območju
ilirsobistriške občine za posamezne investicije odštela skupaj okrog
944.000 €, za redno vzdrževanje cest
pa še 758.000 €. III

CESTA PROTI STUDENI GORI BO KMALU SPET PREVOZNA
okolje in prostor

9. februarja je Podjetje za urejanje
hudournikov iz Ljubljane pričelo s
sanacijo plazu na lokalni cesti Dolenjski potok – Studena Gora, ki je
nastal po obilnih padavinah v decembru. Takrat je prišlo do večjega
zdrsa zemlje, pri čemer je odneslo
del cestišča, zato cesta ni prevozna.
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Sanacija plazu poleg izgradnje kamnite zložbe vključuje tudi razširitev
cestišča na tem odseku in ureditev
odvodnjavanja. Pogodbena vrednost del, ki naj bi bila zaključena do
15. marca, znaša 124.000 evrov.III

BISTRIŠKI ODMEVI MAREC 2009

KONCEPT ZA UČINKOVITO RABO ENERGIJE

Energetski koncept, ki ga je izdelalo
podjetje Eco Consulting iz Ljubljane,
analizira stanje na področju rabe vseh
vrst energije za stanovanja, podjetja,
javne objekte in javno razsvetljavo,
ugotavlja šibke točke ter predlaga rešitve za zmanjšanje porabe energije
in emisij. Kot ugotavlja študija, so
glavne šibke točke na področju individualnega ogrevanja slaba toplotna
izolacija, velik delež uporabe ekstra
lahkega kurilnega olja (26 % stanovanj) ter slab izkoristek in večje emisije starejših kurilnih naprav.
Poseben poudarek študija namenja
javnim stavbam, predvsem sedmim
osnovnim šolam in vrtcem v občini,
ki so na področju porabe energije
precej potratne. K temu pripomorejo dotrajane kurilne naprave, slaba
toplotna izolacija in slaba regulacija
ogrevanja. Zato predlagajo zamenjavo oken in strešnih kritin, namestitev senzorjev za vklop in izklop
razsvetljave, uporabo varčnih kotličkov, pip in žarnic, namestitev termostatskih ventilov in druge podobne
ukrepe. Nobena od javnih stavb za
ogrevanje sanitarne vode ne izkorišča sončne energije, smiselna pa bi

ANALIZA STANJA – OŠ IN VRTCI, obdobje 2004/06
ENOTA VRTEC PRI OŠ ANTONA
ŽNIDERŠIA ILIRSKA BISTRICA
OŠ RUDIJA MAHNIA BRKINCA PREGARJE
OŠ JELŠANE
OŠ DRAGOTINA KETTEJA
ILIRSKA BISTRICA

Alarmna vrednost:
200 kWh/m2/leto

OŠ RUDOLFA UKOVIA
PODGRAD
OŠ TONETA TOMŠIA KNEŽAK
OŠ ANTONA ŽNIDERŠIA
ILIRSKA BISTRICA

Ciljna vrednost:
80 kWh/m2/leto

OŠ PODGORA KUTEŽEVO
0
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bila tudi vpeljava energetskega knjigovodstva za vse javne objekte.
Kot je pojasnil župan Anton Šenkinc,
so bili nekateri izmed teh ukrepov
že izvedeni (študija namreč temelji
na podatkih iz leta 2006). Tako so
bila v zadnjih letih na posameznih
šolah že zamenjana okna, v lanskem
letu pa je bila zamenjana tudi večina
salonitnih strešnih kritin na šolah in
vrtcih. V proračunu za letošnje leto
so predvidena sredstva v višini nekaj
čez 300.000 € za sanacijo kotlarne v
vrtcu pri OŠ Antona Žnideršiča, menjavo oken na OŠ Dragotina Ketteja
in za obnovo fasade, ki vključuje tudi
zamenjavo oken, na OŠ Knežak. Letos se bo začela tudi rekonstrukcija
OŠ Jelšane, ki je energetsko najbolj
potratna.
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ANALIZA STANJA - RABA ENERGIJE - OGREVANJE
VSI – energent – stanovanja (2002), ostali (2006)
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Celotna raba energije v obini = 155,58GWh
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Akcijski načrt predvideva imenovanje energetskega menedžerja ali
zunanje institucije, ki bo skrbela za
njegovo izvedbo, občina pa naj bi
pripravila tudi strategijo oskrbe z
energijo in pravilnike, ki opredeljujejo področje energetike. Med kontinuirane akcije pa bi morali vključiti
tudi osveščanje in izobraževanje
občanov, spremljanje razpisov in
pripravo projektov za subvencioniranje okolju prijazne in učinkovite
rabe energije ter iskanje finančnih
virov in motiviranje investitorjev za
izvedbo investicij. Skupna vrednost
projektov za izvedbo predlaganih
ukrepov je ocenjena na 235.000
evrov, izvajali pa naj bi se v obdobju
od leta 2009 do 2014.
Na področju učinkovite rabe energije akcijski načrt poleg uvedbe
energetskega knjigovodstva in izdelave razširjenih energetskih pregledov za vse javne objekte predvideva
še izdelavo strategije razvoja javne
razsvetljave (ilirskobistriška občina
je namreč med najbolj svetlobno
onesnaženimi v Sloveniji) in pa sofinanciranje ukrepov učinkovite
rabe energije v gospodinjstvih, kot
je vgradnja solarnih sistemov, kotlov na lesno biomaso in toplotnih
črpalk. Poleg omenjenih obnovljivih
virov energije pa v občini obstaja
tudi potencial za izrabo vetrne energije in delno tudi bioplina, medtem
ko na Bistriškem nimamo primernega vodnega potenciala, stroški
izrabe geotermalne energije pa so
zaenkrat previsoki. III
BISTRIŠKI ODMEVI MAREC 2009

okolje in prostor

Občinski svet je na januarski seji
sprejel lokalni energetski koncept
občine Ilirska Bistrica, ki je pomemben dokument pri načrtovanju strategije občinske energetske politike
in pogoj za pridobivanje finančnih
sredstev za pripravo in izvajanje
projektov učinkovite rabe energije.
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POSKRBIMO ZA ČISTO IN UREJENO OKOLJE
Lahko rečemo, da je v zadnjih letih
opazen velik napredek na področju
urejanja okolja tako v mestu kot
na podeželju, vendar pa se še vedno pojavljajo primeri, ko odpadki
namesto v zabojnikih za smeti pristanejo v naravi in tako ne samo
kvarijo izgled, ampak tudi onesnažujejo okolje.
Občina Ilirska Bistrica je v preteklih
letih sanirala že večino divjih odlagališč in začela s postopnim z uvajanjem ločenega zbiranja odpadkov. V
samem mestu in večjih naseljih so že
postavljeni ekološki otoki za ločeno
zbiranje odpadkov (papir, steklo,
plastična embalaža), v prihodnjih
letih pa naj bi svoj ekološki otok
dobilo vsako naselje v občini. Poleg
tega imajo občani možnost brezplačnega odlaganja kosovnih in drugih posebnih odpadkov (elektronska
oprema, baterije, oblačila ...) v zbirnem centru Globovnik. Ločeno zbiranje odpadkov je zelo pomembno
tudi zato, ker s tem pripomoremo k
zmanjševanju količine odpadkov na
deponijah.
V Odloku o odstranjevanju in odlaganju komunalnih odpadkov na

Ekološki otok za ločeno zbiranje odpadkov bo dobilo vsako naselje v občini

območju Občine Ilirska Bistrica je
opredeljeno, da se morajo odpadki
zbirati in odlagati v tipizirane posode za odpadke, prepovedano je
vsako odlaganje izven zabojnikov in
v naravo. Tam, kjer je vzpostavljen
sistem ločenega zbiranja odpadkov,
pa je obvezno ločeno zbiranje že na
samem mestu izvora, torej tam, kjer
odpadki nastanejo (npr. v gospodinjstvu). Kot je poudarila komunalna
inšpektorica Karmen Pugelj, so pov-

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

okolje in prostor

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

BISTRIŠKI ODMEVI MAREC 2009

Občina Ilirska Bistrica v letošnjem
letu načrtuje tudi organiziranje redarske službe. V proračunu za leto
2009 so že zagotovljena sredstva za
zaposlitev enega redarja, ki bo med
drugim ugotavljal in opozarjal tudi
na tovrstne kršitve. III
Cenjene občanke in občane vabimo na strokovno, brezplačno
in neodvisno svetovanje v

KOMUNALNO PODJETJE ILIRSKA BISTRICA

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

zročitelji odpadkov odgovorni za
pravilno ravnanje z njimi. V skladu z
občinskim odlokom so opredeljene
tudi kazni za kršitelje.

ENERGETSKO SVETOVALNO
PISARNO ILIRSKA BISTRICA

po predhodni najavi na tajništvu
občine tel. št. 05/71 41 361
(ob prijavi na obisk opišete teme
razgovora)
Pisarna se seli iz Provizorija v
DOM NA VIDMU gregorčičeva 2
in bo delovala
VSAK TOREK IN PETEK
od 17. do 18. ure

od 8.00 do 12.00
od 14.00 do 18.00
od 8.00 do 12.00

Energetska svetovalca
Miran PENKO in Samo HRVATIN
LEPO VABLJENI!

POPOLDNE V TRNOVEM – učenje je lahko tudi prijetno
Program Popoldne v Trnovem združuje osnovnošolske otroke ter dijake,
študente in zaposlene kot prostovoljce. Dobivamo se vsak torek
popoldne (razen v času šolskih počitnic) med 16. in 18. uro v samostanu
v Trnovem. V prvi uri poteka učna
pomoč, ki se izvaja individualno med
prostovoljcem in otrokom. Skupaj
pišeta nalogo, utrjujeta učno snov in
se učita. V drugi uri pa se družimo v
ustvarjalnih delavnicah, družabnih,
športnih in socialnih igrah.

Pri samem izvajanju programa imajo
zelo pomembno vlogo tudi prostovoljci, ki nesebično ponujajo svoje
znanje in prosti čas drugim. Izvajajo
učno pomoč, sodelujejo pri organizaciji in izvajanju ustvarjalnih delavnic, socialnih in športnih iger. Prav
tako so vključeni v razna izobraževanja, usposabljanja in seminarje, na
katerih nadgrajujejo svoje znanje in
spoznavajo pomen prostovoljstva v
družbi. Prostovoljci so zaposleni in

dijaki Gimnazije Ilirska Bistrica, ki se
jim ure prostovoljnega dela v programu priznajo kot obvezne izbirne
vsebine.
Popoldne v Trnovem poteka v okviru
programa Popoldan na Cesti, ki ga
izvaja Škofijska karitas Koper pod
strokovnim vodstvom socialne delavke. Deluje na štirih lokacijah:
Ilirska Bistrica, Cesta pri Ajdovščini,
Slap pri Vipavi in Pivka. Izdelke naših
otrok in prostovoljcev lahko vidite
na različnih razstavah in prireditvah. V okviru programa vsako leto
organiziramo končni izlet vseh štirih
lokacij ter poletni tabor v Soči pri
Bovcu. Sodelujemo in povezujemo

Novo gasilsko vozilo za
bistriške gasilce
Prostovoljno gasilsko društvo Ilirska Bistrica je bogatejše za novo
gasilsko vozilo - GVC 16/25.
V prostore društva je vozilo prispelo
v soboto, 7. februarja, kar so z veseljem spremljali tudi župan Anton
Šenkinc, podžupan Vladimir Čeligoj,
predsednik GZ Ilirska Bistrica Anton
Frank, poveljnik GZ Ilirska Bistrica
Robert Tomšič ter člani društva. Vozilo bo društvo najprej testiralo in
poskusilo s proizvajalcem odpraviti
morebitne pomanjkljivosti in napake. Društvo bo vozilo uradno prevzelo na rednem občnem zboru PGD
Ilirska Bistrica, ki bo 18.4.2009.

Gasilsko vozilo za posadko 7 ljudi in
s cisterno za 2500 litrov vode ter vso
opremo je namenjeno za gašenje
stavbnih požarov, požarov v industriji
ter požarov pri prometnih nesrečah.
Z novo pridobitvijo bo bistriško gasilsko društvo hitreje, učinkoviteje in
kvalitetnejše opravljalo svoje delo in
pripomoglo k večji varnosti občanov.
Vozilo je financirala Občina Ilirska
Bistrica po programu dolgoročnega
financiranja in opremljanja gasilskih
društev v občini, PGD Ilirska Bistrica
pa je z zbiranjem sredstev prispevalo za operativno gasilsko opremo
v vozilu. III PGD Ilirska Bistrica

se s Slovensko Filantropijo – združenje za promocijo prostovoljstva
iz Ljubljane, vsako leto s stojnico in
predstavitvijo programa sodelujemo
na Festivalu prostovoljstva mladih v
Ljubljani.
Če bi radi torkove popoldneve preživeli na dejaven in ustvarjalen način
ter s tem pomagali drugim, vas vabimo, da se nam pridružite kot prostovoljci. Prav vsak izmed nas lahko
le z majhnim delčkom sebe podari
drugemu veliko lepega.
Za vse informacije lahko pokličete
po telefonu: 041/ 762 029. III Tanja
Bratina

DRUŠTVO UPOKOJENCEV
ILIRSKA BISTRICA
ob mednarodnem dnevu
žena, 8. marcu

čestita vsem ženam in želi, da bi
vam v vašem vsakdanu vladala le
dobrota in prijaznost.
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odmevi iz naših krajev

Progam je namenjen otrokom in
mladim, ki si želijo organizirano preživeti svoj prosti čas in združiti učenje s prijetnim druženjem z vrstniki.
Njegov namen je ponuditi drugačen,
ustvarjalen in aktiven način preživljanja prostega časa, možnost za
prijateljska srečanja, dati občutek
sprejetosti, spodbujati in razvijati
vrednote ter medsebojne odnose.
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DESETIČ NA SPOMINSKI TEKMI PARTIZANSKE SMUČINE
Letošnje, že 32. spominske tekme
Partizanske smučine, Cerkno - 45,
ki so bile izvedene v soboto, 31. januarja, na smučišču Črni Vrh nad
Cerknom, so bile deležne številnih
presežnikov. Predvsem je presenetila
izjemna udeležba, saj je presegla 500
tekmujočih. V sklopu teh prireditev
so bila – poleg tekmovanja borcev
in članov ZB – še pred tem izvedena
tekmovanja šolske mladine, v soboto
pa je potekalo še odprto tekmovanje veteranov vojne za Slovenijo Severnopimorske, ki so se ga udeležili
veterani iz vse Slovenije, tekmovanje pripadnikov Slovenske vojske in
tekmovanje članov Slovenske organizacije vojakov gornikov z udeležbo
predstavnikov sosednje Italije.
Tudi ekipa našega območnega združenja borcev je zabeležila nekaj
pomembnih stvari. Najprej lahko
rečemo, da smo bili najštevilčnejša
občinska ekipa, da se nam je letos priključilo še pet novih tekmovalcev, da
smo med člani dosegli prvo in šesto
ter nekaj drugih dobrih uvrstitev, da
so naše članice prismučale vsa mesta
od 2. do 7., da smo se letos desetič
udeležili teh tekem in v tem času
prigarali več kot trideset uvrstitev
na stopničke in da smo se s srečanj
vsakokrat vrnili bogatejši s spoznanji

o pomenu teh enkratnih dogodkov iz
naše NOB, saj se s takimi medvojnimi
dogodki ne more pohvaliti nobena
od nekdaj zavezniških vojska.
Med nosilci medalj iz dosedanjih tekmovanj je vsekakor najuspešnejša
Ivanka Mikuletič, nato pa Danica Poročnik, Nija Šircelj in Miram Zadel, od
tekmovalcev pa Dušan Prosen, Avgust
Mikuletič, Teo Šircelj in letos še Darko
Rozman, ki si je že pri prvi udeležbi

priboril zlato. Naj ne zamerijo ostali
udeleženci, ki jih nisem omenil, saj
je bilo še precej nehvaležnih četrtih
in drugih visokih uvrstitev. Na koncu
hvala Tomu Kakežu, ki se nam je letos
na tekmah uspešno pridružil in z enim
kombijem podprl naš prevoz. Udeleženci se veselimo tudi odločitve, da
bo v naši ekipi tekmoval novoizvoljeni
predsednik naše borčevske organizacije, Vladimir Čeligoj, ki si je prismučal
petnajsti čas. III J. Ljubič

odmevi iz naših krajev

DONACIJA ZA VRTEC IN OSNOVNO ŠOLO
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Poslovalnica SKB banke se je v januarju preselila v nove prostore na Kosovelovi ulici 2 v Trnovem. Na uradni
otvoritvi poslovalnice 11. februarja,
ki so se je udeležili vodilni z SKB
banke in župan Anton Šenkinc, pa
so predali tudi donacijo bistriškemu
vrtcu in OŠ Antona Žnideršiča.

Predsednica in podpredsednik uprave SKB Cvetka Selšek in André-Marc Prudent
sta ravnateljici vrtca in OŠ Antona Žnideršiča Karmen Šepec izročila donacijo
BISTRIŠKI ODMEVI MAREC 2009

Kot je v nagovoru ob otvoritvi povedala predsednica uprave SKB banke
Cvetka Selšek, se v SKB zavedajo, da
je za uspeh podjetja pomembna vpetost v njegovo socialno in kulturno
okolje, zato se odločajo za podporo
v obliki prispevkov na področju izobraževanja, zdravstva ter pomoči
socialno ogroženim posameznikom
in skupinam. Tokrat so z donacijo v
višini 2.000 evrov pomagali bistriškemu vrtcu in OŠ Antona Žnideršiča.
Ob tej priložnosti so v poslovalnici
pripravili tudi razstavo likovnih izdelkov na temo varčevanja, ki so jih
ustvarili otroci v vrtcu in šoli. III

št. 71 IIIIleto
leto21
Ilirska Bistrica,
27.2.2009
31.12.2008

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 77/2007-UPB1, 56/2008), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur.l. RS, št.
50/2007) in Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za
leto 2009 (Uradni list RS, št. 124/2008) Občina Ilirska Bistrica
objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
obnove in vzdrževanja spomenikov
v občini Ilirska Bistrica v letu 2009
1. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje
obnove in vzdrževanja spomenikov v Občini Ilirska Bistrica v
letu 2009. Višina sredstev, ki so za ta namen predvidena v
proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2009 znaša 26.580
evrov.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo lastniki ali upravljalci spomenikov, drugih objektov s področja kulturne dediščine in
spominskih obeležij, lociranih na območju Občine Ilirska Bistrica.
Predlagatelj lahko vloži predlog za sofinanciranje celotne
investicije ali predlog za sofinanciranje posamezne faze investicije, kar mora biti v vlogi posebej navedeno.
3. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Pri vrednotenju vlog bodo upoštevana naslednja merila
in kriteriji:
1. Delež predvidenega sofinanciranja investicije iz proračuna Občine Ilirska Bistrica.
Iz proračuna Občine Ilirska Bistrica se sofinancira največ
50 % vrednosti investicije. Glede na predvideni delež sofinanciranja občine v okviru vrednosti celotne investicije je
točkovanje sledeče:
• od 0 do 15 % proračunskih sredstev
10 točk
• od 15,01 do 25 % proračunskih sredstev
8 točk
• od 25,01 do 35 % proračunskih sredstev
6 točk
• od 35,01 do 50 %
4 točke
2. Kategorizacija spomenika oz. objekta z vidika kulturne

dediščine:
• objekti vpisani v Zbirni register nepremične kulturne
dediščine RS (RKD) kot kulturni spomenik (KS) 10 točk
• objekti vpisani v Zbirni register nepremične kulturne
dediščine RS (RKD) kot kulturna dobrina (KD)
7 točk
• objekti predlagani za vpis v Zbirni register nepremične kulturne dediščine RS (RKD)
5 točk
• nekategorizirani objekti in spominska obeležja 3 točke
3. Vrsta predvidenih del za obnovo in vzdrževanje. Prednost pri sofinanciranju bodo imeli predlagatelji, katerih posegi so namenjeni preprečevanju nastajanja ali povečevanja
škode na objektu:
• sanacija streh in posegi v statične elemente
konstrukcij
7 točk
• ostala obnovitvena in vzdrževalna dela
4 točke
Obnove dostopnih poti, stopnišč ter obzidij niso predmet
tega razpisa.

4. Navodila za izdelavo prijav
Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcu Prijava na
javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje obnove in
vzdrževanja spomenikov v občini Ilirska Bistrica v letu 2009,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Predlagatelj mora k izpolnjeni prijavi na razpis obvezno
priložiti še naslednjo dokumentacijo:
• mapno kopijo,
• zemljiškoknjižni izpisek,
• soglasje lastnikov ali solastnikov v primeru, da se za sofinanciranje ne prijavlja izključni lastnik objekta,
• soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS (za
objekte kulturne dediščine vpisane v Zbirni register nepremične kulturne dediščine RS – RKD)
• izvedbeni predračun za obnovitvena in vzdrževalna dela
(pri fazni investiciji za prijavljeno fazo),
• upravno dovoljenje (ni pogoj),
• pogodbo/e z izvajalcem/ci (ni pogoj).
Podatke o kategorizaciji spomenika bo preveril naročnik
v lastnih evidencah, zato jih predlagateljem ni potrebno dostavljati.
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do zaključka tega javnega razpisa na razpolago v sprejemni pisarni Občine ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14,
6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica
(www.ilirska-bistrica.si).
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5. Način in rok za oddajo prijav
Upoštevane bodo popolne pisne prijave, ki bodo prispele
najpozneje do 30.03.2009 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, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, pritličje
levo.
Na ovojnici prijavitelj navede: » Javni razpis za zbiranje
predlogov za sofinanciranje obnove in vzdrževanja spomenikov v Občini Ilirska Bistrica v letu 2009 – NE ODPIRAJ«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naziv in naslov
pošiljatelja. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele
do zgoraj navedenega roka. Prijave, ki bodo prispele po roku
za oddajo prijav, bodo zapečatene vrnjene prijavitelju.
6. Odpiranje ponudb in obveščanje
o izidu javnega razpisa
Prispele vloge bo pregledala tri (3) članska komisija, ki jo
imenuje župan. Če komisija ugotovi, da je prispela vloga na
javni razpis nepopolna, prijavitelja o tem obvesti in ga pozove, da jo v roku osmih dni ustrezno dopolni. Če prijavitelj v
tem roku prijave ne dopolni, se vloga zavrže kot nepopolna.
Imenovana komisija bo na podlagi pogojev in meril popolne vloge ocenila ter pripravila predlog sofinanciranja.
Prijavitelji bodo o izidi razpisa obveščeni s sklepom o sofinanciranju obnove in vzdrževanja spomenikov v letu 2009
predvidoma v roku 30 dni od poteka roka za oddajo prijav.
Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz razpisa in mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, ima možnost v roku 8 dni od prejema sklepa vložiti
pri županu pritožbo, s katero predlaga, da se preveri utemeljenost sklepa o sofinanciranju. V pritožbi mora natančno
navesti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev niso predmet pritožbe. Pritožbo
obravnava župan ter s sklepom ponovno odloči o dodelitvi
sredstev. Sklep župana o pritožbi predlagatelja vloge je s tem
dokončen.
Sofinanciran bo eden ali več projektov, v odvisnosti od
števila prijav. Odobreni znesek sofinanciranja je lahko nižji
od zneska, ki ga v vlogi predvidi predlagatelj.
Medsebojne pravice in obveznosti v zvezi s sofinanciranjem obnove in vzdrževanja spomenikov bosta Občina Ilirska
Bistrica in posamezen izbrani prijavitelj uredila s Pogodbo
o sofinanciranju obnove in vzdrževanja spomenikov v letu
2009.
Ponudniki, katerih projekti bodo sofinancirani iz proračuna Občine Ilirska Bistrica, so dolžni izvesti postopke izbire
najugodnejšega ponudnika ob smiselni uporabi predpisov, ki
urejajo javno naročanje.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009 v
skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Podrobnejše informacije so na voljo pri Eriki Vrh, tel. 05
714 13 61.
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Številka: 410-63/2009
Datum: 11.02.2009
ŽUPAN
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon., l.r.

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica na podlagi Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica
za leto 2009 (Uradni list RS, št. 124/2008, z dne 30.12.2008)
ter Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov v
občini Ilirska Bistrica (Bistriški odmevi, uradne objave št. 4 II
leto, 1, z dne 29.11.2008) objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
humanitarnih programov v letu 2009
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje humanitarnih
programov v občini Ilirska Bistrica v letu 2009.
Programi, ki so namenjeni reševanju socialnih stisk in težav občanov in programi skupin za samopomoč.

•
•
•
•

2. Pogoji
Na razpis se lahko prijavijo:
splošne dobrodelne organizacije,
organizacije za kronične bolnike,
organizacije za samopomoč,
invalidske organizacije.

Izpolnjevati morajo naslednje pogoje:
• da 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,
• da so registrirani za izvajanje na področju humanitarnih
dejavnosti najmanj eno leto,
• da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in
kadrovske pogoje,
• imajo urejeno evidenco o članstvu,
• da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
• da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o
realizaciji programov,
• da 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
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podlagi tega pravilnika, so pri izvedbi programov (na vabilih,
plakatih, publikacijah in drugem obveščanju ter informiranju 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.
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.

3. Kriteriji in merila za dodelitev sredstev
Zagotovljena sredstva se razdelijo:
• najmanj 70% zagotovljenih sredstev organizacijam in društvom s sedežem v občini Ilirska Bistrica
• največ 30% zagotovljenih sredstev organizacijam in društvom, ki nimajo sedeža v občini Ilirska Bistrica, njihov program pa vključuje člane iz občine Ilirska Bistrica
Kriteriji in merila za vrednotenje programov:
• področje delovanja (občinske, medobčinska, državne,
mednarodne organizacije oz.društva)
• število članov izvajalca s stalnim prebivališčem v občini
Ilirska Bistrica
• kvaliteta in realnost izvedbe prijavljenih programov
• pričakovana višina sofinanciranja s strani proračuna Občine Ilirska Bistrica

4. Višina sredstev, ki so na razpolago
za predmet javnega razpisa
Za izvajanje razpisanih programov ima Občina Ilirska Bistrica v proračunu za leto 2009 zagotovljenih 14.612 EUR.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009, v
skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Vsebina prijave
Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcu prijave za leto
2009, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. V kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora vsak posamezni program
prijaviti na svojem obrazcu. Prijava mora vsebovati izpolnjen
obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami.
6. Način in rok za oddajo prijav
Upoštevane bodo popolne pisne prijave, ki bodo prispele
najpozneje do 30.03.2009 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, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, pritličje
levo.
Na ovojnici prijavitelj navede: »Za sofinanciranje humanitarnih programov 2009 – NE ODPIRAJ«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele do zgoraj navedenega roka. Prijave, ki bodo prispele po roku za oddajo prijav,
bodo zapečatene vrnjene prijavitelju.

7. Kraj in čas, kjer se dvigne razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do zaključka tega javnega razpisa na razpolago v sprejemni pisarni Občine ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14,
6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica
(www.ilirska-bistrica.si).
8. Odpiranje ponudb in obveščanje
o izidu javnega razpisa
Odpiranje ponudb bo dne 31.03.2009 ob 12.00 uri. Odpiranje ponudb ni javno. Predloge bo ovrednotila tričlanska
komisija (v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju humanitarnih programov v Občini Ilirska Bistrica), ki jo bo imenoval župan Občine Ilirska Bistrica. Predlagatelji bodo o izbiri
obveščeni predvidoma v roku 30 dni od odpiranja ponudb
in pozvani k sklenitvi pogodbe. Če komisija ugotovi, da so
prispele vloge na javni razpis nepopolne, prijavitelja o tem
obvesti in ga pozove, da jo v določenem roku ustrezno dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se vloga
zavrže kot nepopolna.
Podrobnejše informacije so na voljo pri Eriki Vrh, tel. 05
714 13 61.
Številka:410-60/2009
Datum: 11.02.2009
ŽUPAN
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon., l.r.

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. člena
Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave, št. 18/95,
18/97, 30/98 in Uradni list RS, št. 31/99) in na predlog
sklepa Odbora za stavbna zemljišča stanovanja in poslovne
prostore, sprejetega na 17. seji z dne 17.2.2009, na svoji 22.
seji, dne 19.2.2009 sprejel naslednji

SKLEP
I.
Zemljišče parc. št. 1958/16 – pot v izmeri 95 m2, k.o. Trnovo in parc. št. 1958/15- pot v izmeri 259 m2, k.o. Trnovo,
se izloči iz javnega dobra in se vpišeta v nov vložek, pri njem
pa lastninska pravica na Občino Ilirska Bistrica.

II.
Sklep stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnih objavah Občine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški odmevi.
Številka: 353-75/2008
Datum: 19.2.2009
ŽUPAN
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon., l.r.
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Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07- UPB2), 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. 4/06), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07- UPB2), je Občinski svet Občine Ilirska
Bistrica na 21. seji dne 29.01.2009 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dodeljevanju denarnih socialnih
pomoči v Občini Ilirska Bistrica (Uradni
list RS, št. 51/2008 dne 23.05.2008)
1. člen
Spremeni se besedilo zadnjega odstavka 5. člena Pravilnika, tako da se 5. člen po novem glasi:
Do denarne pomoči so upravičeni tisti občani, ki imajo
prijavljeno stalno bivališče v Občini Ilirska Bistrica in ki v Občini Ilirska Bistrica tudi stalno prebivajo.
Upravičenci do denarne pomoči morajo izpolnjevati tudi
naslednje pogoje:
• da jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti, ki ni nastala po lastni krivdi nujno potrebna pomoč občine,
• da so v tekočem letu izkoristili vse zakonske in druge možnosti za rešitev socialne stiske,
• da izpolnjujejo druge pogoje, ki jih predvideva Zakon o
socialnem varstvu in ta pravilnik.
Trenutna materialna ogroženost je posledica utemeljenih okoliščin, ki ogrožajo ali bi lahko ogrožale preživetje
posameznika ali družine: dolgotrajna bolezen, težje oblike
invalidnosti (v skladu s 1. alinejo drugega odstavka 60. člena
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ1-UPB4), nesposobnost za pridobitno delo, smrt v družini,
elementarne nesreče in druge nepredvidene okoliščine oz.
okoliščine, ki nastanejo neodvisno od volje posameznika.

2. člen
V 10. členu se doda tretji odstavek, tako da se 10. člen po
novem glasi:
Denarno pomoč za premostitev trenutne materialne
ogroženosti je mogoče dodeliti tudi v primerih, ko vlagatelj
presega cenzus po 8. členu tega pravilnika in sicer:
• v primeru večjih naravnih ali drugih nesreč ( npr. požar,..)
• za nakup naprav oz. pripomočkov za invalidno osebo večje
vrednosti
O denarni pomoči v navedenih primerih odloča Občinski
svet Občine Ilirska Bistrica.
Denarno pomoč je mogoče dodeliti za namen opredeljen
v prvi in drugi točki 4. člena pravilnika tudi v primeru, da
vlagatelj ne izpolnjuje pogojev opredeljenih v prvi in drugi
alineji 2. odstavka 5. člena pravilnika, izpolnjevati pa mora
vse ostale pogoje in določila pravilnika.

3. člen
Spremembe in dopolnitve Pravilnika se objavi v bistriškem občinskem glasilu Bistriški odmevi in začnejo veljati
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naslednji dan po objavi.
Številka: 007-4/2008
Datum: 29.01.2009
ŽUPAN
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon., l.r.

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. člena
Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave, št. 18/95,
18/97, 30/98 in Uradni list RS, št. 31/99) in na predlog
sklepa Odbora za stavbna zemljišča stanovanja in poslovne
prostore, sprejetega na 17. seji z dne 17.2.2009, na svoji 22.
seji, dne 19.2.2009 sprejel naslednji

SKLEP
I.
Zemljišče parc. št. 2013/4 – cesta v izmeri 191 m2, k.o.
Tominje, se izloči iz javnega dobra in se vpiše v nov vložek,
pri njem pa lastninska pravica na Občino Ilirska Bistrica.

II.
Sklep stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnih objavah Občine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški odmevi.
Številka: 353-40/2007
Datum: 19.2.2009
ŽUPAN
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon., l.r.
Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. člena
Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave, št. 18/95,
18/97, 30/98 in Uradni list RS, št. 31/99) in na predlog
sklepa Odbora za stavbna zemljišča stanovanja in poslovne
prostore, sprejetega na 17. seji z dne 17.2.2009, na svoji 22.
seji, dne 19.2.2009 sprejel naslednji

SKLEP
I.
Zemljišče parc. št. 722/5 – cesta v izmeri 376 m2, k.o. Zajelšje, se izloči iz javnega dobra in se vpiše v nov vložek, pri
njem pa lastninska pravica na Občino Ilirska Bistrica.
II.
Sklep stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnih objavah Občine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški odmevi.
Številka: 430-43/2008
Datum: 19.2.2009
ŽUPAN
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon., l.r.

v društvu izpeljali šest DELAVNIC NA TEMO USPEŠNE
PRODAJE PRIDELKOV IN IZDELKOV NA TRŽNICI
Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom je od novembra
2008 do februarja 2009 organiziralo
6 delavnic s skupnim nazivom Uspešna prodaja pridelkov in izdelkov na
tržnici. Delavnice so del projekta
Organiziran nastop na trgu in zagotavljanje ustrezne infrastrukture za
trženje kmetijskih pridelkov, ki se je
v okviru društva pričel izvajati konec
leta 2007.

Udeleženci šeste delavnice v prostorih OŠ Antona Žnideršiča v Il. Bistrici

V Društvu izvedene delavnice ocenjujejo kot zelo uspešne. Delavnic
se je udeležilo 66 slušateljev, v povprečju se je vsak udeležil vsaj treh
delavnic, kar pomeni 35 udeležencev na delavnico. S tem se je trend

V okviru projekta Organiziran nastop na trgu in zagotavljanje ustrezne
infrastrukture za trženje kmetijskih pridelkov in izdelkov Društvo za razvoj
podeželja med Snežnikom in Nanosom razpisuje

javni likovni natečaj
PLAKAT KMEČKE TRŽNICE
Natečaj je razpisan za izdelavo plakata za sejemske prireditve oz. kmečke
tržnice, ki so namenjene spodbujanju razvoja podeželja z enotnim nastopom na trgu. Plakat mora izražati namen in poslanstvo projekta (asociirati
na kmetijske izdelke in pridelke). Natečaj je odprt za mladostnike (učence
in dijake), sodelujejo lahko posamezniki in skupine (razredi) do 6 oseb.
Nagrade natečaja:
Za vse sodelujoče na natečaju bo organiziran izlet po podeželju med Snežnikom in Nanosom z družabnim srečanjem (piknik).
Nagrajenih bo pet posameznih del. Nagrade so naslednje:
1. mesto: JEEP Safari izlet po podeželju in praktična nagrada – kmetijski
proizvodi v vrednosti 100,00 EUR
2. mesto: JEEP Safari izlet po podeželju in praktična nagrada – kmetijski
proizvodi v vrednosti 50,00 EUR
3. mesto: praktična nagrada – kmetijski proizvodi v vrednosti 50,00 EUR
4. mesto: praktična nagrada – kmetijski proizvodi v vrednosti 30,00 EUR
5. mesto: praktična nagrada – kmetijski proizvodi v vrednosti 30,00 EUR
Nagrade bodo podeljene na odprtju razstave najboljših predlogov v
marcu 2009. Dela bodo objavljena tudi na spletni strani društva.
Izdelane plakate lahko dostavite do 6.3.2009 na naslov društva.
Podrobno predstavitev projekta in podrobnosti likovnega natečaja si
lahko ogledate na spletni strani www.razvoj-podezelja.si.

udeležbe na takšnih delavnicah opazno obrnil navzgor, saj je bila prej za
območje občin Ilirska Bistrica, Pivka
in Postojna značilna precej nižja
udeležba. Rezultati ankete, izvedene
med udeleženci delavnic, kažejo, da
so delavnice izpolnile njihova pričakovanja. Tako so odgovorili vsi
anketirani. Več kot polovica jih je navedla, da so na delavnicah ponovno
osvežili ali obogatili svoje znanje ter
se naučili neznanih stvari. Večina jih
meni, da jim bo pridobljeno znanje
koristilo pri nadaljnjem delu, kar je
po mnenju udeležencev tudi največja uporabnost delavnice.
To je vsekakor dokaz, da se ljudje na
podeželju zavedajo pomena trženja
kmetijskih pridelkov in izdelkov ter
da so hkrati tudi pripravljeni sodelovati pri aktivnostih, ki bi tem pridelkom in izdelkom zagotovile ustrezno
mesto v masovni ponudbi ostalih tujih in domačih izdelkov, kar si glede
na kakovost zagotovo zaslužijo.
V Društvu se intenzivno pripravljajo
na aktivnosti v marcu in aprilu, vezane na začetek delovanja tržnic
v aprilu letos. 12. marca je planiran posvet z veterinarskim in zdravstvenim inšpektorjem, 18. aprila
bodo udeleženci delavnic vabljeni
na ogled dobre prakse v Idrijo, 23.
aprila pa bo še zadnja delavnica
pred začetkom prodaje na tržnici. III
Zdenka Žakelj
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gospodarstvo, kmetijstvo in turizem

Glavni namen delavnic je bil motivirati ponudnike kmetijskih pridelkov in izdelkov za prodajo na tržnici
ter jim hkrati omogočiti dostop do
znanj, informacij in napotkov za
uspešno prodajo. V času delavnic
so se udeleženci seznanili z izzivi,
prednostmi in slabostmi prodaje na
tržnici, s pravilno in uspešno komunikacijo, urejenostjo stojnice, zakonskimi zahtevami, zaščito posebnih
kmetijskih pridelkov in izdelkov ter
z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetiji.
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ŠIRIMO OBZORJA – ZDRUŽUJEMO LJUDI
Društvena dejavnost Univerze za
tretje življenjsko obdobje, ki je namenjena izobraževanju starejših, je
v Ilirski Bistrici živa že 13 let. 2008.
leta pa smo uradno pristopili tudi
k Slovenski zvezi univerz za 3. življenjsko obdobje.
Idejo za ustanovitev sta iz Ljubljane
prinesla ga. Anica Štemberger kot
slušateljica in Sergej Šlenc, prof.
Zamisel je takoj rodila sadove: ustanovljena je bila prva skupina za italijanščino. Kmalu zatem je začela
delovati še druga italijanska skupina.
Nekaj let jo je vodila Marija Šajn,
prof. Jezikovnim so se pridružile še
nove skupine in tečaji ter delavnice,
ki so upoštevali specifične interese
našega okolja. Število članov se je
večalo. Društvo je postalo prepoznavno tudi v širši bistriški okolici.
Tretje življenjsko obdobje je namreč
čas, ki ga zapolnimo z učenjem vsega
tistega, česar v času polne zaposlitve
nismo utegnili. S kontinuiranim učenjem ohranjamo lastno vitalnost,
ohranjamo in poglabljamo prijateljske vezi in si na ta način izboljšujemo
kakovost svojega življenja.

šolstvo in šport

Društvo ima tudi svoje organe:
upravni odbor, nadzorni odbor in
častno razsodišče. Vodi pa ga od
ustanovitve predsednica ga. Marija
Šlenc Zver. S svojo strokovnostjo,
entuziazmom in človeškim pristopom do skupine in posameznika
uspešno krmari za društvenim krmilom. Vsako leto ima društvo tudi
občni zbor. Letos smo se v lepem
številu zbrali 6. februarja v Okrepčevalnici Danilo. Z besedami iz naslova
Širimo obzorja – združujemo ljudi
je zbor odprla in pozdravila predsednica Marica Šlenčeva.
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Po izvolitvi predsedstva, ki ga sestavljajo Dora Kalčič, Jože Šajn in Marica Gaberšnik, je občni zbor začel
s svojim delom. Predsednica je podala poročilo, iz katerega smo lahko
ugotovili, da je društvo izpolnjevalo
svoje cilje:
• organizacija in izvedba izobraževalnih dejavnosti za odrasle: učenje
italijanščine, vodja Patricija Dodič,
učenje angleščine, mentorica Nataša Zidar, kuharski tečaj, mentorica Slavica Smrdel;
BISTRIŠKI ODMEVI MAREC 2009

• razvijanje umetniške in kulturne
dejavnosti; umetnostna zgodovina,
vodja Tina Renko, kulturna klepetalnica pod vodstvom Zalke Šajn,
umetnost urejanja bivalnega okolja, mentorica Jeronima Kastelic;,
• spodbujanje strokovnih znanj: računalništvo in delo z internetom,
mentor Sandi Bobek;,
• ohranjanje kulturne dediščine: kleklanje, mentorica Jana Benigar;
• spoznavajmo svet in domovino,
mentorica Marica Gaberšnik;
• skrb za zdravo življenje in ohranjanje psihofizičnih sposobnosti; pohodništvo, vodja Dora Kalčič, Tega
živga vse toka, vodja Helena Strle.

Poslušali smo predavanje Kako ravnati s svojimi čustvi, Katarine Lavš,
prof. psih. in ped. 500-letnico rojstva
Primoža Trubarja smo počastili z ekskurzijo Jaz pa pojdem na Dolenjsko.
Vse dejavnosti v društvu, poleg
osnovnega cilja izobraževanja, preveva še želja po druženju in zlasti
spreminjanja stereotipov o starostnikih. Iz finančnega poročila (Tatjana Belušič) je bilo razvidno, da je
praktično edini vir naših dohodkov
članarina in redke skromne donacije
(Banka Koper). S sredstvi smo ravnali
skrajno gospodarno. Da je društvo
delovalo gospodarno, je potrdil tudi
nadzorni odbor (Anica Jedloučnik).
Udeleženci občnega zbora so soglasno sprejeli poročila in niso imeli posebnih pripomb.
Predsednica je predstavila tudi program za letošnje leto. Obdržali bi

vse skupine in dejavnosti iz minulega leta in zraven še razpisali tečaje restavriranja, oblikovanja gline,
vezenje in izdelovanje rešeljeja. Za
skupno predavanje o domači zgodovini bomo prosili g. Toma Šajna. Sodelovali bomo s sorodnimi društvi.
Načrt za l. 2009 je članstvo sprejelo
in ravno tako predlog povišanja članarine. Stalna skrb bo tudi pridobitev ustreznih prostorov za delovanje
vseh skupin.
3. univerza je izredno pomembna dejavna skupina ljudi. Zlasti v obdobju,
ko se življenjska doba prebivalstva
daljša, bi zaslužila širšo družbeno
– in tudi finančno – podporo, saj si
precej ljudi želi, a žal finančno ne
zmore privoščiti tovrstnih aktivnosti in s tem bogatiti svojega tretjega
življenjskega obdobja. Zbor so pozdravili tudi predstavniki sorodnih
društev: upokojencev, diabetikov,
invalidov, pevskega zbora upokojencev. Ugotovili smo, da se naše dejavnosti prepletajo in dopolnjujejo in
ne nazadnje smo skoraj vsi člani vsaj
dveh od imenovanih društev.
Občni zbor so lepo zaključili naši “kulturniki”: Zala Šajn z bogatim nagovorom in Lainščkovo Ne bodi tak kot
drugi, Patricija Dodič s svojo poezijo,
Franc Gombač s Prešernovimi verzi
in Dimitrij Grlj s harmoniko, ki so ji
odgovarjali naši glasovi. Sledilo je
družabno srečanje ob zvokih vedno
zelenih melodij ansambla Nostalgija.
Priključite se nam: starejši in mlajši.
Za vse je še dovolj prostora. III Za
društvo – Marica Gaberšnik

DOBRO OBISKAN INFORMATIVNI DAN
V petek in soboto, 13. in 14. februarja, je bistriška gimnazija organizirala informativni dan za učence
zaključnih razredov osnovne šole
in njihove starše. Letos so na informativnem dnevu, ki je bil dobro
obiskan, predstavili tudi nov srednješolski program tehnik računalništva.
Ilirskobistriška enota Šolskega centra
Postojna za šolsko leto 2009/2010
razpisuje en oddelek programa gimnazije in oddelek programa tehnik računalništva. Bodoči dijaki in
njihovi starši so na informativnem
dnevu dobili vse potrebne informacije v zvezi z izobraževalnima programoma in vpisom.
V dopoldanskem času so se učenci
seznanili tudi z delom na šoli in
neposredno doživeli utrip srednješolskega življenja, saj so lahko prisostvovali pri pouku posameznih
predmetov. Dijaki bistriške gimnazije pa so jim pripravili tudi zabaven
kulturni program.
Kot je povedala vodja bistriške gimnazije Bojana Rosina Simonič, je bil

Bodoči dijaki so na informativnem dnevu doživeli utrip srednješolskega življenja

odziv na informativni dan zelo dober tako za program gimnazije kot
za program računalniški tehnik, vendar pa bo, kot je dejala, potrebno
počakati na 23. marec, ko se izteče
rok za sprejemanje vpisnih prijav na
srednje šole. Informativnega dne so
se udeležili tudi učenci iz sosednjih

občin (predvsem Pivke in Postojne).
Starši teh učencev so izpostavili problem dnevnega prevoza v šolo. Kot
je pojasnila Simoničeva, bo šola v
sodelovanju z ilirskobistriško občino
poskušala zagotoviti prevoze za dijake, ki bi se dnevno vozili iz drugih
krajev. III

Dan, posvečen ljudskim glasbilom
Na OŠ Jelšane smo se odločili, da
bomo v okviru kulturnih dejavnosti
letošnji slovenski kulturni praznik
obeležili z glasbo.

Našemu povabilu sta se odzvala tudi
slovenska
multiinštrumentalista
Alojz Studen - Luj in Danijela Jerković. Z besedo in zvokom sta predstavila bogato zbirko manj znanih
ali celo pri nas nepoznanih ljudskih
glasbil iz najrazličnejših delov sveta.
V 60-minutnem programu smo slišali
zvoke nekaj didgeridoojev, več različic flavt, indijski in ameriški banjo,
12-strunsko kitaro, balalajko, bino,
šanaj, karatale, rainmaker, tarabuke,
kalimbe, govoreči boben, bongose
harmonije in še kaj.

Za zaključek sta povabila učence k
skupinski izvedbi bobnanja, kar so
navdušeno sprejeli, najmlajši pa so

na svoja glasbila zaigrali prikupno
pesmico Ura in z zvokom uprizorili
dirko formule 1.III Nika Stock
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šolstvo in šport

Učenci od 1. do 5. razreda so ves
dan posvetili izdelavi ljudskih glasbil.
Iz bambusa, vrečk in steklenih kozarcev so nastala preprosta, a zanimiva
brenkala, lončeni basi in nunalce.
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ZAHVALA

OBISKALA NAS JE GOSKA

Zahvaljujemo se vsem krajanom in
prijateljem, ki so pomagali pri obdaritvi predšolskih otrok in učencev
OŠ Jelšane, KS Jelšane in KS Novokračine, ter občini Ilirska Bistrica za
denarno pomoč pri izvedbi novoletnega programa na šoli.
Vsi, ki želite ali imate to možnost,
lahko darujete in nakažete sredstva
na transakcijski račun šolskega sklada
OŠ Jelšane: 01238 – 6030652827 s
sklicem Za Šolski sklad.
Sredstva bodo namenjena nakupu
otroških igral za zunanje igrišče
enote vrtca OŠ Jelšane, ki bodo,
upamo, kmalu zamenjala dosedanja.III Branka Špende Mandić

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

Goska je bila prava atrakcija za otroke

Na OŠ Dragotina Ketteja v letošnjem
letu poteka naravoslovno-kmetijski
krožek pod okriljem Društva za razvoj podeželja. Ta mesec smo nadaljevali s spoznavanjem domačih
živali. Obiskale so na kokoši in čisto
prava goska.
Ali ste vedeli, da so goske včasih Nizozemci uporabljali za pletje njiv, zasajenih z jagodami? Goske so plevel
pojedle, jagode pa pustile. Pogovarjali
smo se tudi, od kod vse prihaja hrana.
Ugotovili smo, da nekateri izdelki

prepotujejo tisoče kilometrov, preden prispejo do našega krožnika (npr.
grozdje iz Brazilije). Da zdržijo tako
dolgo pot, so obdelani s kemikalijami,
ki našemu zdravju niso prijazne. Poleg
tega so oviti v kup odpadne embalaže, njihovi dolgi prevozi pa povzročajo onesnaževanje z izpušnimi plini.
Na tako dolgi poti hrana izgubi tudi
na hranilni vrednosti. Ugotovili smo,
da je bolje kupovati hrano pridelano
čim bližje, ker je bolj zdrava, okusna,
hranilna in okolju prijazna. III Tamara
Urbančič, mentorica

šolstvo in šport

USPEŠNA LOKOSTRELSKA TEKMA

22

Bistriški lokostrelci smo kulturni
praznik praznovali zelo delavno. V
športni dvorani OŠ Antona Žnideršiča smo namreč organizirali lokostrelsko tekmovanje, ki se ga je
udeležilo kar 224 tekmovalcev iz 27
slovenskih in hrvaških klubov.

disciplini sestavljeni lok je s prvim
mestom med kadeti navdušil Patrik
Ceglar, mlajši deček Dejan Damiš je
pristreljal drugo mesto, član Matej
Taškar pa je z dobrim rezultatom v
hudi konkurenci dosegel petnajsto
mesto.

Le malo organizatorjev se lahko
pohvali s tako velikim številom
udeležencev, kar dokazuje, da smo
Bistričani odlični gostitelji. Ob tej
priložnosti se zahvaljujemo vsem
mladim lokostrelcem in njihovim
staršem za obilno pomoč pri izvedbi
tekmovanja.

Ukrivljeni lok, olimpijski slog je prinesel naslednje rezultate. Mladinka
Nina Vičič je bila druga, mladinec
Marko Vidmar deseti, kadet Andrej Prelog se je moral zadovoljiti
s štirinajstim mestom. Deklica Ana
Penko je bila tretja, četrto mesto je
dosegel deček Luka Dekleva, osmo
deček Martin Primc.

Tekmovanja so se odvijala v vseh
kategorijah in slogih. Tekmovalci so
»lovili« norme, ki so potrebne za
udeležbo na državnem in svetovnem
dvoranskem prvenstvu. Domačini so
se izkazali tudi kot dobri tekmovalci.
V disciplini goli lok so tekmovali
BISTRIŠKI ODMEVI MAREC 2009

Leon Žužek, ki je med mlajšimi
dečki zasedel sedmo mesto, mladinec Miha Primc je bil tretji, veteran
Lado Čeligoj pa četrti. V zahtevni

Dobro delo v klubu se obrestuje,
zato upamo, da bodo novice iz dvoranskega Državnega prvenstva, ki bo
v Šenčurju, še bolj vzpodbudne. O
tem pa v naslednji številki. III Lado
Čeligoj

OSREDNJA PROSLAVA OB KULTURNEM PRAZNIKU

V Domu na Vidmu je na predvečer
slovenskega kulturnega praznika, ki
ga praznujemo 8. februarja, potekala osrednja občinska proslava, s
katero smo počastili največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna,
pa tudi druge kulturne ustvarjalce
na lokalni in nacionalni ravni.
Prireditev se je pričela s svečanimi
toni državne himne, Prešernovo
Zdravljico, ki jo je zapela odlična mezzosopranistka Janja Konestabo. V nadaljevanju je župan Antona Šenkinca
v slavnostnem nagovoru dejal, da
smo Slovenci eden redkih narodov,
ki je na koledar državnih praznikov
zapisal tudi kulturni dan, ko se spominjamo vseh velikih ustvarjalcev, kar
pomeni, da se zvedamo, da nas brez
kulture verjetno ne bi bilo več. Ob
tem je izpostavil večkrat zanmarjeno
vlogo lokalnih skupnosti in posameznikov. Kot je dejal, je po številnih prireditvah sodeč kultura v naši občini
na zavidljivi ravni. Pohvalno je tudi
naraščujoče število kulturnih društev,

Proslavo je popestril nastop otroške folklorne skupine OŠ Podgora Kuteževo

ki skrbijo za ohranjanje domače kulturne dediščine. Na koncu je izpostavil dolgoletni problem ureditve Doma
na Vidmu in povedal, da namerava
občina na tem mestu postaviti nov
kulturni dom.
V kulturnem programu so nastopili:
flavtistka Ana Penko ob klavirski
spremljavi Nine Volk, otroška folklorna skupina OŠ Podgora Kuteževo
pod vodstvom mentorice Magda-

lene Logar, Janja Konestabo, ki se je
ob klavirski spremljavi Damjane Kinkela predstavila še enkrat, tokrat z
interpretacijo dveh Prešernovih pesmi Nezakonska mati in Ukazi, večer
pa je zaključil ob živahnih zvokih pihalnega orkestra bistriške glasbene
šole pod vodstvom Iztoka Babnika.
Program sta z mislimi o Prešernu in
kulturi ter recitacijami Prešernovih
pesmi povezovala Nataša Ujčič in
Igor Štemberger. III

KONCERT 15. REVIJE KRAŠKIH PIHALNIH GODB

Po uvodnih besedah povezovalke
koncerta Anje Hofman smo najprej

prisluhnili zvokom Pihalnega orkestra Divača pod vodstvom Tea Kovačeviča. Ob ustanovitvi leta 1955
so orkester sestavljali pretežno železničarji, danes pa v njem igra 45
glasbeno izobraženih godbenikov.
Na tekmovanju pihalnih orkestrov
Slovenije so v tretji skupini zasedli
drugo mesto. Sledil je nastop Godbenega društva Viktor Parma iz
Trebč, ki je bil ustanovljen davnega
leta 1913. Orkester je v vseh teh letih zamenjal več dirigentov, zadnjih
nekaj let pa ga uspešno vodi Luka

Mladi člani Pihalnega orkestra Ilirska Bistrica s stoletno tradicijo

Carli. Lani so na mednarodne tekmovanju v Bertiolu pri Vidmu zasedli tretje mesto.
Pihalni orkester Ilirska Bistrica, ki se
je predstavil zadnji, nadaljuje več
kot stoletno tradicijo godbeništva
na Bistriškem. Orkester, ki je bil ustanovljen leta 1996 in ga vse od takrat
vodi Josip Grgasović, danes šteje
okrog 50 mladih godbenikov. So
dolgoletni aktivni člani Zveze godb
Slovenije, v letu 2002 pa so v Ilirski
Bistrici uspešno organizirali tudi tekmovanje slovenskih godb. Za svoje
delo je orkester prejel Srebrno plaketo Občine Ilirska Bistrica, lani pa je
na državnem tekmovanju v Laškem
prejel srebrno priznanje.
Na reviji kraških pihalnih godb, ki jo
organizirajo Zveza slovenskih kulturnih društev v Italiji in območne izpostave JSKD iz Sežane, Ilirske Bistrice in
Postojne, skupno sodeluje dvanajst
orkestrov. Prvi koncert v okviru revije
se je odvil na italijanski strani v Miljah, sledila sta koncerta na slovenski
strani meje v Ilirski Bistrici in Hrpeljah, revija pa se bo 28. februarja zaključila s koncertom v Tržiču. III
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mesec kulture

Ilirska Bistrica je 1. februarja gostila
enega izmed štirih koncertov, ki potekajo v okviru letošnje jubilejne,
15. revije Kraških pihalnih godb,
na kateri se predstavljajo zamejski
in primorski orkestri. V skoraj polni
dvorani Doma na Vidmu so obiskovalci prisluhnili zvokom treh pihalnih orkestrov: poleg domačega sta
nastopila še orkester iz Divače in
zamejska godba iz Trebč.
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PET MINUT BLAZNOSTI
splošno videnje življenja, drugi del,
ki je obarvan škrlatno, je posvečen
erotični poeziji, v tretjem delu pa
se posveča bolj socialnim temam in
razkriva temne plati življenja. Rdeča
nit celotne zbirke pa je po Patrinih
besedah voda, ki ji pomeni simbol
erotike, življenja in ljubezni. Izven
teh treh sklopov je umeščena pesem Neznanemu prijatelju, o kateri
je dejala, da sodi v vse tri sklope in
je posvečena vsakemu bralcu, ki se v
tej zbirki najde.

Prijetna popestritev med številnimi
prireditvami ob mesecu kulture je
bila gotovo predstavitev pesniške
zbirke Patricije Dodič – Patre z naslovom Pet minut blaznosti, ki se je
odvijala v sproščenem vzdušju gostilne Tomex.
Patricija Dodič – Patra, ki ni le pesnica, ampak tudi likovnica, učiteljica
italijanščine in knjižničarka, se je po
dolgem času odločila, da izda svojo
prvo pesniško zbirko, ki jo je poimenovala Pet minut blaznosti. Kot je
izdala v pogovoru z Igorjem Štembergerjem, koordinatorjem bistriške
območne izpostave JSKD, pet minut
blaznosti pomeni pet minut sproščenosti, odštekanosti, ki bi si jih moral
vsak kdaj pa kdaj dovoliti. Sama se
jim prepusti vedno, ko ustvarja. »Pišem kjerkoli in kadarkoli, ko se mi
sfuzla,« je smeje pojasnila.
Pesniška zbirka, katere izdajo je
sofinancirala tudi Občina Ilirska Bi-

Pesniško zbirko Pet minut blaznosti je
v pogovoru z avtorico Patricijo DodičPatro predstavil Igor Štemberger

strica, je razdeljena na tri dele, ki
se med seboj tudi grafično razlikujejo: Mikroželja, Wada in Navdih.
Pesnica v prvem delu razkriva svoje

Za grafično podobo zbirke je poskrbel Marjan Krebelj, ilustracije pa je
prispevala Lea Benčič. Literarni večer
so z branjem poezije popestrili člani
bistriškega literarnega društva: Aleksander Borenovič, Mirjana Ujčič,
Helena Strle in Gjilten Sali. Patri je
čestitala tudi predsednica literarnega
društva Helena Pirih Rosa. Za zabavo
je poskrbela glasbena skupina Jst sm
forti (Silvo Čelhar & Co). III

PLES, PESEM IN IGRA
ki je ženskemu pevskemu zboru KD
Tuščak posvetila tudi pesem, ki nosi
naslov Zate. Pesem je uglasbil Dimitrij Grlj in pevke so jo na prireditvi
tudi prvič zapele.

mesec kulture

Sledil je najbolj zabaven del prireditve, saj je na skrbo pripravljeno prizorišče stopila dramska skupina KD
Tuščak z igro o vaških klepetuljah, ki
jo izvajajo v domačem narečju. Seveda klepetuljam ni zmanjkalo aktualnih tem za pogovor, od zakonskih
problemov, recesije, pa do kmečkih
opravil. Igralska skupina je tudi tokrat navdušila in požela dolg aplavz.

24

Novo ustanovljeni ženski pevski zbor KD Tuščak

Slovenski kulturni praznik so obeležili tudi v kulturnem društvu Tuščak
z Bača. V večnamenskem prostoru
OŠ Toneta Tomšiča v Knežaku so pripravili izvirno prireditev z naslovom
Ples, pesem igra, na kateri so predstavili pestro dejavnost društva.
Številnemu občinstvu so tokrat predstavili, kot že naslov pove, s petjem,
BISTRIŠKI ODMEVI MAREC 2009

plesom in igro. Najprej je ubrano zapel ženski pevski zbor pod vodstvom
Morene Hostinger, ki je čisto sveža
pridobitev društva, saj deluje komaj
nekaj mesecev in se je prvič predstavil javnosti na božičnem koncertu
v Knežaku. V zboru poje okrog 20
pevk, vendar pa upajo, da se bo njihovo število še povečalo. Na prireditvi so gostile pesnico Danico Pardo,

Nič manj pa niso navdušili otroci folklorne skupine KD Tuščak, ki so zaplesali nekaj plesov in predstavili star
običaj tepeškanja. Kot gostje pa so na
prireditvi zaplesali tudi člani folklorne
skupine Gradina, v kateri pleše kar
osem članov KD Tuščak. Predstvaili
so se z dvema plesoma, ki prikazujeta
stara ljudska običaja: tržaško šagro in
kolač. Prireditev je z recitacijami Prešernove Zdravljice povezovala Bernarda Tomšič Udovič. III

TUDI FIZIKA JE LAHKO ZABAVNA
17. februarja smo v Knjižnici Makse
Samsa v okviru ciklusa večerov Bistričani Bistričanom prisluhnili zelo
zanimivemu pogovoru z bistriškim
rojakom, vrhunskim znanstvenikom in raziskovalcem dr. Igorjem
Muševičem.

Njegova uspešna znanstvena kariera
se je začela leta 1993, ko je doktoriral na Fakulteti za matematiko in
fiziko v Ljubljani, kjer je tudi redno
zaposlen. Leta 1995 je ustanovil svoj
laboratorij na Institutu Jožef Stefan,
kjer vodi oddelek s 70 raziskovalci.
Gostoval je na univerzah na Nizozemskem in v Franciji in vodil že vrsto mednarodnih projektov, opravlja
pa tudi številne funkcije v organizacijah in inštitucijah za področje fizike.
Njegova znanstvena bibliografija ob-

Z bistriškim rojakom, vrhunskim znanstvenikom in raziskovalcem dr. Igorjem
Muševičem se je pogovarjal Tomo Šajn

sega preko 370 enot, med njimi so
objave v najuglednejših znanstvenih
revijah. Je tudi soavtor več kot 30
patentov in patentnih prijav ter trikratni prejemnik državnih nagrad za
inovacije.
Igor Muševič je leta 2002 prejel
Zlato plaketo Univerze v Ljubljani
za izjemne pedagoške dosežke, leta
2004 pa državno Zoisovo priznanje

Letos 40. revija Primorska poje
27. februarja se pričenja jubilejna,
že 40. revija Primorska poje, ki se
bo odvijala po različnih krajih na
Primorskem, lani in letos pa tudi v
Zagrebu.
Na letošnji reviji, ki bo potekala v 31
krajih, se bo predstavilo rekordnih
212 zborov. Občina Ilirska Bistrica
bo gostila dve reviji, in sicer 28. februarja v Knežaku in 14. marca v Kuteževem. Na teh dveh revijah bomo
prisluhnili kar 17 zborom. Ob tem
velja poudariti, da je domači moški
pevski zbor Dragotin Kette med redkimi zbori, ki so doslej sodelovali na
vseh revijah Primorska poje.
Med domačimi zbori bodo na letošnjih prireditvah v okviru Primorske

poje nastopili: MoPZ izpod Karlovice, Pregarje (28. februarja v Knežaku), komorni dekliški zbor Vox
Ilirica (15. marca v Trbižu), ženska
pevska skupina Kmečkih žena (20.
marca v Škofijah), MePZ DU Avgust
Šuligoj (22. marca v Gorici), Pevska
skupina Vasovalec (27. marca v Sovodnjah), MePZ Ahec, ŽePZ Prem in
MePZ Tabor Kalc 1869 (28. marca v
Vrtovinu), ženska skupina Bistriške
Škuorke, MoPZ Dragotin Kette in
Hrušiški fantje (3. aprila v Zagrebu),
pevska skupina Resa (5. aprila v
Idriji), ženska pevska skupina Kalina
in moški oktet Jasenski pevci (25.
aprila v Herpeljah - Kozini) ter MePZ
Zvon (12. septembra v Bazovici na
reviji, ki je posvečena bazoviškim žrtvam). III

za pomembne znanstvene dosežke.
Da je njegovo delo mednarodno
priznano, priča tudi mednarodna
znanstvena nagrada, ki jo je prejel
lani za izjemen vpliv njegovega dela
na področju tekočih kristalov. Muševič, ki je bil leta 2007 izvoljen v naziv rednega profesorja za področje
fizike, predava fiziko za prvi letnik
študija kemije na Fakulteti za kemijo
in kemijsko tehnologijo v Ljubljani,
na Fakulteti za matematiko in fiziko
pa predava v okviru podiplomskega
študija.
Kot je povedal, opaža, da se Bistričani in Primorci žal ne odločajo za
študij na teh fakultetah. Kot je povedal, poučuje z veseljem in meni, da
so njegova predavanja enostavna,
čeprav je na izpitih zelo zahteven in
neizprosen do študentov. Da je res
izjemen pedagog, je pokazal tudi ta
večer, ko je zapletene fizikalne pojave preprosti domači publiki pojasnil na izjemno zanimiv, zabaven in
preprost način.
Srečanje z dr. Igorjem Muševičem,
ki so ga organizirali Društvo za krajevno zgodovino in kulturo, bistriška
območna izpostava JSKD in Knjižnica
Makse Samsa ob finančni podpori
Občine Ilirska Bistrica, je z glasbenim nastopom popestrila skupina
Nostalgija. III
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mesec kulture

Igor Muševič, ki se je rodil leta 1954
v Ilirski Bistrici, kjer je obiskoval tudi
osnovno šolo, je doktor fizikalnih
znanosti, univerzitetni profesor in
vodja odseka za trde snovi na Institutu Jožef Stefan v Ljubljani. Na začetku pogovora, ki ga je vodil Tomo
Šajn, je povedal, da se je za fiziko
navdušil že v osnovni šoli in da je
že takrat vedel, da bo z njo povezan
tudi njegov študij. Tudi sicer ga, kot
je dejal, zanima vse, kar je povezano
s kreativnostjo (matematika, jezik,
glasba ...).
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TRETJE SREČANJE OBMEJNIH PEVSKIH ZBOROV
V okviru številnih prireditev, ki so
zvrstile v mesecu kulture, je letos
tretjič zapored potekalo tudi srečanje obmejnih pevskih zborov in
skupin. Na valentinovo, 14. februarja, so v Domu na Vidmu poleg
dveh domačih zborov nastopili še
pevci iz sosednje Hrvaške in Italije.
Kot je v pozdravnem nagovoru dejal
Igor Štemberger, koordinator bistriške območne izpostave JSKD, je
zborovsko petje najbolj množična
kulturna dejavnost tako v Sloveniji
kot na Bistriškem, kjer so pred mesecem dni ponovno oživeli delovanje
aktiva pevskih zborov, v katerega se
je vključilo vseh 17 delujočih pevskih
zborov in skupin v občini. »S srečanji, kot je nocojšnje, želimo okrepiti
že utečene vezi med kulturnimi društvi na območju od Kvarnerja do
Tržaškega zaliva,« je poudaril Štemberger in dodal podatek, da se je
prireditev v okviru meseca kulture,
ki so se zvrstile do tega dne, ude-

Ženski pevski zbor Prem je navdušil z dobrim nastopom in izbranimi skladbamii

ležilo kar 1.500 obiskovalcev, kar je
nedvomno dokaz, da Ilirska Bistrica
živi za in s kulturo.
Koncert, ki ga je povezoval Rado

Predstavitev knjige o Vremski dolini
V Knjižnici Makse Samsa so konec
januarja pripravili predstavitev
obsežne monografije z naslovom
Vremska dolina med Krasom in Brkini avtorice Klelije Potokar. Z avtorico se je pogovarjala direktorica
knjižnice Damijana Hrabar.

Za njimi je nastopil MePZ Sv. Andrija
iz Moščeniške Drage, ki je nastal leta
2005 iz cerkvenega zbora. Zbor, ki ga
vodi Nina Simčič, se je moral zato
truditi, da je pripravil nov program
posvetnih pesmi. Pri tem so jih spodbujale tudi pevke ŽePZ Prem, s katerimi prijateljujejo. Pod vodstvom
Vilka Majeriča so se naslednje predstavile članice ŽePZ Prem, ki skupaj
prepevajo že 11. leto. Skupino sestavlja okrog 20 pevk, ki so doma iz
ilirskobistriške in pivške občine.

mesec kulture

Vsebinsko in slikovno bogato delo,
ki obsega 615 strani, je izdala občina Divača, saj se vsebina nanaša
predvsem na preteklost in zanimivosti krajev v tej občini. Vendar pa
je avtorica pri svojih zgodovinskih
raziskavah segla čez meje divaške
občine in nekaj poglavij namenila
tudi krajem na Bistriškem.
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Tako na primer v 2. poglavju, ki ga je
posvetila reki Reki, ugotavlja, da so že
antični avtorji domnevali, da je Reka
v neposredni zvezi z izviri Timave,
predstavlja pa tudi Reko kot dolino mrtvih mlinov in žag. V osmem
poglavju, kjer avtorica obravnava
premogovništvo, pa nekaj prostora
nameni tudi rudarstvu na Bistriškem
in predstavi obrata rudnika lignita v
Kosezah in Zarečici, ki sta delovala
BISTRIŠKI ODMEVI MAREC 2009

Jurač, je začel oktet Jasenski pevci,
ki ga vodi in v njem tudi poje Saša
Boštjančič. Oktet, ki je nastal pred
štirimi leti in je del mešanega zbora
Ahec iz Jasena, sestavljajo pa ga
predvsem moški, prepeva prirejene
ljudske pesmi. Naslednji so se predstavili gostje MePZ Igo Gruden iz
pobratene občine Nabrežine, ki ga
vodi mlada in dinamična dirigentka
Michela Šimac. Vloga zbora, ki je
lani praznoval 40 let, je predvsem
ohranjanje slovenske narodne zavesti in kulture ob italijansko-slovenski
meji.

Direktorica knjižnice Damijana Hrabar
in avtorica knjige Klelija Potokar

vse do konca druge svetovne vojne.
Kar nekaj pozornosti pa je namenila
tudi zgodovini šolstva v naših krajih.
Predstavitev knjige je popestrila pevska skupina Vasovalec. III

Koncert se je zaključil z nastopom
MePZ Kulturno umetniškega društva
Lovor iz Lovrana, ki je bilo ustanovljeno davnega leta 1948 in deluje
neprekinjeno vse do danes. Zbor,
katerega repertoar bogatijo napevi
istrskega in dalmatinskega melosa,
šteje 32 pevcev, zadnjih 17 let pa ga
vodi Franjo Bravdica. III

PREDSTAVITEV STARIH RAZGLEDNIC IN MUZEALIJ
V Knjižnici Makse Samsa so 12. februarja predstavili digitalizirane
stare bistriške razglednice in muzejsko zbirko na premskem gradu, pripravili pa so tudi zanimivo razstavo
originalnih razglednic in muzealij.
Knjižnica Makse Samsa je ob finančni
podpori Občine Ilirska Bistrica digitalizirala 1200 starih razglednic in
litografij, na katerih so upodobljeni
kraji in druge znamenitosti bistriške občine. Direktorica knjižnice
Damijana Hrabar je za predstavitev
izbrala 59 razglednic, ki so si jih obiskovalci ogledali v digitalni obliki, na
razstavi pa si je bilo mogoče ogledati 110 razglednic. Najstarejši sta
iz leta 1897, na njej so upodobljene
Jelšane, in 1898, na kateri sta Ilirska
Bistrica in Sušec. Večina razglednic
je iz časa Avstro-Ogrske in Italije, nekaj jih v originalu hrani domoznanski
oddelek, ostale pa so last zasebnih
zbirateljev, ki so se odzvali povebilu
knjižnice in svoje razglednice odstopili za digitalizacijo.
V nadaljevanju večera pa je zgodovinar in kustos Ivan Simčič, zaposlen
na občini Ilirska Bistrica, predstavil zgodovino premskega gradu in
muzejsko zbirko, ki so jo na gradu
postavili lani, medtem pa se je že
dopolnila z novimi predmeti. Kot
je povedal Simčič, se trudijo, da bi

Damijana Hrabar, direktorica knjižnice Makse Samsa, in kustos Ivan Simčič ob
razstavljenih muzealijah

pridobili nazaj predmete, ki so bili
z gradu odpeljani (grajsko pohištvo,
oklep, ščit...) in jih hranita Notranjski
muzej Postojna in koprski Pokrajinski muzej. Uredili naj bi tudi grajsko
klet, kjer želijo postaviti orožarno.
Na razstavi v knjižnici so si obiskovalci lahko ogledali: dele viteškega
oklepa, ovalni ščit iz jekla, ki je kovaško delo in sodi v čas med 16. in 17.

stoletjem, in grajski stol iz začetka
20. stoletja, ki je bil last družine
Zuccolini, takratnih lastnikov gradu
Prem. Na ogled je bila tudi kamnita
sekira iz začetka 4. tisočletja pr. n.
št., najdena na pobočju Ahca in pa
dragocena listina iz leta 1911, s katero je cesar Franc Jožef I. Ilirsko Bistrico povzdignil v trg. V kulturnem
programu je nastopila folklorna skupina Gradina. III

RAZSTAVA del domačih likovnikov
12 članov društva, ki ga sestavljajo
v glavnem ljubiteljski slikarji, je na
ogled postavilo skupno 25 del v različnih tehnikah: olje, svinčnik, akril,
akvarel, kolaž in sitotisk. Med njimi
sta bili tudi dve nagrajeni deli avtorice Zdenke Vinšek z motivom škoromatov, za katere je prejela zlato
plaketo in certifikat Zveze likovnih
društev Slovenije. Poleg nje so se s
svojimi deli predstavili še naslednji
člani: Neva Macarol, Janez Knafelc, Jože Rosa, Jerica Strle, Marino
Samsa, Andreja Kranjec in Rajko

Kranjec. Na razstavi so se prvič
predstavili tudi trije novi člani dru-

Likovno društvo Franceta Pavlovca
je na Bistriškem dobro poznano.
Ustanovljeno je bilo konec leta 2002
in trenutno šteje 22 članov. Kot je
povedal predsednik društva Rajko
Kranjec, člani redno pripravljajo
razstave, čeprav nimajo na voljo
primernega razstavnega prostora.
Kljub temu pa društvo po besedah
Kranjca dela in živi ter pridobiva
nove člane. Otvoritev razstave so
popestrile pevke pevske skupine Kalina pod vodstvom Janje Konestabo,
program pa je povezovala Andreja
Kranjec. III
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mesec kulture

štva Jadranka Savić, Primož Tomažič
in Ilija Martić, prvič pa je razstavljal
tudi Matjaž Penko, sicer dolgoletni
član društva.

Mesec kulture na Bistriškem so
obeležili tudi v domačem likovnem
društvu Franceta Pavlovca, ki je ob
tej priložnosti v avli Doma na Vidmu
pripravilo razstavo.

27

GRADINA ŽE TRETJIČ V ODDAJI »NA ZDRAVJE«
Začetki leta so ponavadi bolj turobni
in zaspani, toda ne za naše društvo.
Že kmalu je FD Gradina dobilo povabilo za nastop v zelo gledani oddaji
Na zdravje na TV Slovenija. To je bilo
že tretje gostovanje, ki se mu nismo
mogli odpovedati že zaradi novih
noš, ki smo jih tokrat lahko prvič
pokazali in predstavili na »nacionalki«. Tema oddaje je bila smučanje. Seveda sem si tudi sam odtrgal
nekaj dragocenih prostih četrtkovih
večernih uric in šel z njimi v »belo
Ljubljano« na snemanje oddaje.
Tam se je vriskalo in plesalo in kihalo in nazdravljalo z malinovcem …
skratka … bilo je lepo. Strašna Jožeta
sta razdrla kakšno kosmato, vmes
pa so ansambli zaigrali prenekatero
vižo, ob kateri so se zavrteli naši vrli
plesalci, povečini v ritmu polke in
valčka. Utrujeni in zadovoljni smo se
v poznih nočnih urah vračali domov,
naša predsednica Mira pa nam je na
avtobusu naznanila, da lahko v naslednjih mesecih spet pričakujemo
povabilo v oddajo.
Ponovoletnemu nastopu v oddaji
Na zdravje je sledil še zelo zanimiv in

uspešen nastop v Knežaku na prireditvi, ki jo je organiziralo KD Tuščak
prvo nedeljo v februarju. FS Gradina
je nastopila s plesi, ki jih je predstavila že na decembrskem jubilejnem
koncertu. Začeli so s Tržaško šagro,
nadaljevali pa s tistim znanim bistriškim Gremo po kolač, ki so ga gledalci kot vedno pospremili z bučnim
aplavzom. Na koncu smo se pogostili
ob polnih mizah dobrot, s katerimi
so ženske dokazale, da pa le niso

take »lenobe«, kot so se v svoji igri
označile in čemur smo se med programom nasmejali.
V okviru meseca kulture je FS Gradina s svojimi plesi popestrila tudi
predstavitev starih bistriških razglednic in eksponatov muzejske zbirke
na Premu, ki je potekala v domači
knjižnici. Skratka, leto se je za nas
začelo zelo pestro in delavno. III Za
FD Gradina – Matjaž Vrh

kultura

Zvon ogrel številno občinstvo
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Tradicionalni božični koncert, ki ga
pripravlja domači CeMePZ Zvon, je
navzočim v cerkvi sv. Jurija v Ilirski
Bistrici pričaral skrivnost betlehemskih poljan. Zbor, ki je lani praznoval
25 let delovanja, tradicionalno organizira v sodelovanju z župnijo Ilirska
Bistrica celovečerni božični koncert,
na katerega povabijo različne glasbene goste. Letos so se zboru priBISTRIŠKI ODMEVI MAREC 2009

družili gostujoči zbori z Bistriškega
in zbor iz Postojne; skupaj so občinstvu v polni cerkvi pričarali uro in pol
dolg program.
Zbor deluje zadnja leta pod vodstvom
Damjane Kinkela, diplomantke za
sakralno glasbo; ta je s pevci in z
organistko Nives Pirih za letošnji
koncert pripravila slikovit repertoar.
Podmladek zbora Zvon, otroški zbor

Zvonček, je nastopil letos prvič pod
vodstvom Anije Janežič, ki je obarvala zbor z nekaj glasbili, katerih glasovi so spominjali na drsenje sani in
zvonjenje zvončkov. Zvon in Zvonček
tradicionalno združita moči in zazvenita v skupni pesmi.
Kot gost je letos po dolgem času nastopil tudi mladinski zbor OŠ Dragotina Ketteja, ki je pomlajen z novimi
glasovi in novo dirigentko Damjano
Kinkela. Kljub okrnjeni zasedbi je
zbor izvedel tri pesmi. Dekleta komornega zbora Vox Ilirica pod vodstvom Elene Sedmak pa so zapele
nekaj slovenskih in tujih pesmi. Pevski gostje, župnijski MePZ Postojna,
ki je na tradicionalnem božičnem
koncertu pri sv. Juriju nastopil prvič,
vodi Helena Habič, dirigira pa ga Katarina Geržina.
Za sklep so vsi pevci združili svoje
glasove v enotnem zboru in skupaj
s poslušalci zapeli Sveto noč, brez
katere si božičnega časa ne moremo
predstavljati. III Teja Vidojevič

Društvo diabetikov na obisku v Domu starejših občanov
V začetku februarja smo člani bistriškega Društva diabetikov obiskali
naše soobčane, starejše diabetike v
njihovem novem domu.

V naši občini imamo Dom starejših
občanov, v katerem je našlo svoj
življenjski prostor 231 prebivalcev,
žal je med njimi kar 35 takih, ki so
se že srečali s sladkorno boleznijo
in njenimi posledicami; le trije so
člani društva. To dejstvo in želja, da

Skupaj s stanovalci Doma starejših občanov smo prisluhnili besedam
zdravstvene delavke Vesne Bizjak

si med seboj pomagamo z informacijami in dejanji, nam je narekovala
obisk varovancev tega doma. Čeprav
je bil zunaj neprijazen, deževen februarski dan, je bil ta obisk prijetno srečanje in druženje, ki se ga je
udeležilo čez 30 varovancev doma,
direktorica Marica Zver - Šlenc,
vodja Zdravstvene negovalne službe

Spoštovana dekleta in starši!
Verjetno ste že seznanjeni, da je Občina Ilirska Bistrica v letošnjem proračunu namenila sredstva za nabavo cepiva Silgard (360 EUR/ osebo),
Zdravstveni dom pa bo brezplačno zagotovil informiranje in izvedbo prostovoljnega preventivnega cepljenja deklet – učenk 9. razreda osnovnih
šol proti HPV (humanem virusu papiloma).
Ker želimo, da bi bili pred odločitvijo

O CEPLJENJU PROTI HPV IN RAKU NA MATERNIČNEM VRATU
čim bolj popolno informirani in da bi razblinili vse morebitne dvome, smo
skupaj s strokovnjaki iz Društva za boj proti okužbam s HPV in raku na
materničnem vratu »KALA« iz Ljubljane pripravili

PREDAVANJE IN RAZGOVOR O TEJ PROBLEMATIKI,
namenjeno dekletom in njihovim staršem,

ki bo v torek, 3. marca 2009 ob 17. uri
v jedilnici Osnovne šole Antona Žnideršiča v Ilirski Bistrici.
Želimo, da bi se srečanja udeležila vsa vabljena dekleta z vsaj enim od
staršev, da bi aktivno sodelovali in se čim prej odločili za ponujeno možnost brezplačne preventivne zaščite – cepljenja proti HPV. Zato še enkrat
LEPO VABLJENI!
Vašo odločitev oz. izjavo o poznavanju priporočil in odločitvi za cepljenje
oz. izjavo o soglasju staršev za cepljenje, pričakujemo najpozneje do 6.
marca 2009.
Zdravstveni dom Ilirska Bistrica

Vesna Bizjak in šest članov društva
diabetikov.
Po uvodnih pozdravih in nekaj zapetih domačih pesmi smo prisluhnili
predsedniku društva Ivanu Bergoču,
ki je besedam dobrodošlice dodal
še nekaj misli o delovanju in organiziranosti društva ter o aktivnostih
članstva: o srečanjih, preventivnih
okrevanjih, športnih dejavnosti, izletih ipd. Na koncu nas je vse povabil
k besedi. Razgovor je bil sproščen,
poučen in bogat. Izvedeli smo, da v
domu poskrbijo za sladkorne bolnike.
Le-ti niso združeni v posebni skupini.
Zanje poskrbijo v okviru skupinske
terapije: telovadba, vaje terapevta,
dieta, merjenje krvnega sladkorja.
Vodstvo doma, ki se zaveda, da je
ozaveščenost o zdravju zelo pomembna, nudi osebju ustrezno
izobraževanje, za vse v domu pa
organizira tematska predavanja. In
prav tu se je ponudila ideja o organizaciji skupnih predavanj in oblik
druženja z namenom prenesti izkušenje. Uradni del se je iztekel s
pobudo predsedniku društva, da
pomaga v domačem okolju ustvariti pogoje, ki bodo zagotavljali diabetikom in bolnikom s težavami na
srcu in ožilju ustrezno in boljšo zdravstveno oskrbo.
Druženje smo nadaljevali ob kavici,
čaju in zvokih kitare. Po sproščenem
pogovoru smo si zaželeli skorajšnje
svidenje. Naj končam z mislijo: Življenje je vsakomur darovano samo
enkrat. Poskrbimo zanj sami ali v sodelovanju z drugimi. III Zofi
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SO CIALNO V ARSTVO IN z dravje

Podatki Zavoda za zdravstveno zavarovanje kažejo, da je vsako leto več
sladkornih bolnikov. Kljub prizadevnosti pri preprečevanju te bolezni ni
pozitivnega napredka. Še vedno je
dosti bolnikov, ki ne vedo, da pestujejo to bolezen, ali pa niso željni nič
storiti zase. Prav zaradi tega vodstvo
Društva diabetikov Ilirska Bistrica že
dalj časa razmišlja o novih oblikah, s
katerimi bi animirali te ljudi, še posebno tiste, ki niso člani društva, in
jih povabili k aktivnemu razmišljanju
o svojem življenju.
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dejavnost CENTRA ZA SOCIALNO DELO v letu 2008
Center za socialno delo (CSD) Ilirska
Bistrica je javni socialno varstveni zavod. Ustanovitelj zavoda je Vlada RS
in sodi pod okrilje Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve.
CSD izvaja redno dejavnost, ki obsega »javna pooblastila« in »socialno
varstvene storitve« ter dodatne programe: pomoč na domu, ki jo izvajajo
tri medicinske sestre (zdravstveni tehniki), dnevni center SONČEK, kjer sta
zaposleni socialna delavka in vzgojiteljica, ter program socialne vključenosti
žensk v sodelovanju z Ljudsko univerzo
Ilirska Bistrica.

REDNA DEJAVNOST

SOC IALNO V ARSTV O IN zdravje

Podlago za izvajanje redne dejavnosti
CSD določa preko 50 veljavnih zakonov in podzakonskih aktov.

30

Javna pooblastila:
- Varstvo otrok in družine: dovolitev sklenitve zakonske zveze, zakonsko
svetovanje, razveza zakonske zveze, zunajzakonska skupnost, varstvo in vzgoja
otrok, stiki med starši in otroki po razvezi
ali razpadu izvenzakonske skupnosti itd.
- Razmerja med starši in otroki: določitev in sprememba osebnega imena,
urejanje ali izpodbijanje očetovstva ali
materinstva, izdelava mnenj v sporih
med staršema ipd.
- Izvrševanje roditeljske pravice:
pomoč staršem v sporih glede izvrševanja roditeljske pravice; podaljšanje,
ali odvzem roditeljske pravice, predlog
sodišču za pridobitev poslovne sposobnosti, zaščita otrokovih koristi v sodnih
postopkih ipd.
- Posebno varstvo otrok in mladostnikov: zanemarjeni otroci, nasilje
nad otroki, ukrepi CSD, odvzem otroka
staršem, namestitev v zavod, rejništvo,
posvojitve, skrbništvo nad otroki, kazniva dejanja otrok in mladostnikov,
beganje od doma, zasvojenosti otrok in
mladostnikov itd.
- Varstvo odraslih: obravnava storilcev kaznivih dejanj, pomoč ob prestajanju kazni, skrbništvo nad odraslimi,
urejanje statusa invalida, težave v duševnem zdravju, težave brezdomcev,
zasvojenosti ipd.
- Oprostitve pri plačilu storitev: pomoč na domu, institucionalno varstvo,
družinski pomočnik.
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- Denarne socialne pomoči: redna
denarna socialna pomoč (564), izredna
(30), enkratna (170), trajna (2). Skupaj je
bilo izdano 766 odločb.
- Starševsko varstvo in družinski
prejemki (ZSVDP): starševski dod. (15),
pomoč ob rojstvu otroka (131), otroški dod. (1843), dod. za veliko družino
(128), dod. za nego otroka (34), porodniški dopust (102), očetovski dopust
(103), dopust za nego in varstvo otroka
(125), podaljšanje dopusta za nego in
varstvo (27), pravica do krajšega delovnega časa do 3. leta otrokove starosti
(55), pravica do plačila prispevkov za
socialno varnost (6), plačilo prispevkov
v primeru 4 ali več otrok (1).
- Državne štipendije: 214 dodeljenih, 151 zavrnjenih, 2 zavrženi.
V okviru javnih pooblastil je bilo na
CSD Il. Bistrica v letu 2008 izdano
4150 odločb. Na podlagi odločb, izdanih na področju denarnih socialnih pomoči, starševskega varstva in
družinskih prejemkov ter državnih
štipendij, pa je bilo občanom občine
Il. Bistrice iz državnega proračuna izplačano 3.794.962,80 €.
Socialno varstvene storitve: Socialna
preventiva (45), prva socialna pomoč
(637), osebna pomoč (6), pomoč družini za dom (3).

DODATNI PROGRAMI
POMOČ DRUŽINI NA DOMU
Je oblika pomoči starostnikom, invalidom in vsem, ki potrebujejo pomoč
pri opravljanju vsakodnevnih opravil, ki jim omogoča, da čim dlje živijo
v domačem okolju. Storitev obsega
gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in pomoč pri
ohranjanju socialnih stikov.
Pomoč na domu je plačljiva storitev.
Cena za uporabnika je v letu 2008
znašala 4,70 za uro opravljene storitve. Neposredno storitev PND izvajajo
3 delavke. V letu 2008 je bilo opravljenih skupno 3.073 efektivnih ur, število
uporabnikov pa je bilo povprečno mesečno 26.
DNEVNI CENTER SONČEK
Je program za učno in psihosocialno
pomoč šoloobveznim otrokom, pri-

krajšanim za normalno družinsko življenje. Program deluje v posebnih
prostorih ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve, v letu 2008 pa ga
je obiskovalo 18 otrok. Otroci prihajajo v skupino vsak dan po končanem
pouku, v skupini preživijo ves popoldanski čas, ob 17. uri pa se vračajo
domov.
SOCIALNA VKLJUČENOST ŽENSK
Je program za učenje slovenskega jezika žensk albanske narodnosti. V sodelovanju z Ljudsko univerzo, ki skrbi
za plačilo predavateljice, ga uspešno
izvajamo že tretje leto. Program se izvaja vsak ponedeljek dopoldne v sejni
sobi CSD Il. Bistrica, ki zagotavlja materialne pogoje za izvedbo programa.
V letu 2008 je bilo organizirano 30
srečanj, tečaj pa je vsak teden obiskovalo od 7 do 10 žensk. Rezultati so vsestransko vzpodbudni. Poleg tega, da
se ženske učijo slovenskega jezika, je
pozitivno dejstvo, da imajo obveznosti in se srečujejo izven domačih zidov,
kar predstavlja začetek integracije v
širšo družbeno skupnost. III Miranda
Vrh, direktorica CSD Il. Bistrica

OBVESTILO
Občanke in občane obveščamo,
da smo v skladu z novim Pravilnikom o službi nujne medicinske
pomoči (NMP) v Zdravstvenem
domu s 1. februarjem spremenili
organizacijo in način dela v urgentni ambulanti.
V AMBULANTI NMP BOMO VES
ČAS, PREDVSEM PA V ČASU DEŽURSTVA (ponoči od 20. do 7. ure,
ob praznikih in vikendih od petka
od 20. ure do ponedeljka do 7. ure)
SPREJEMALI LE NUJNE PRIMERE
Obiski, ki bodo opredeljeni kot nenujni, zdravstvene storitve pa bodo
vseeno opravljene na zahtevo pacienta, BOMO ZARAČUNALI po veljavnem ceniku. Priporočamo, da
se za takšne primere naročite pri
svojem izbranem zdravniku!
Zahvaljujemo se za razumevanje in
možnost, da v skladu z namenom
službe NMP pomagamo pri najnujnejših obolenjih in poškodbah.
Direktor
Vojko Mihelj, univ. dipl. ekon.

Knjižnica Makse Samsa je tudi letos v času zimskih šolskih počitnic
poskrbela za aktivnosti in druženje
otrok. Organizirala je zimsko-pustne
ustvarjalne delavnice, na katerih so
otroci s pomočjo knjižničark Vlasta
in Darje ter dijakinje bistriške gimnazije Irme izdelovali pustne maske,
očala in druge pustne izdelke, ki so
jih potem zadovoljno odnesli domov. Izdelki so jim prišli še kako prav
pri pri maskiranju v pustnih dneh.
V mesecu kulture pa so v Knjižnici
Makse Samsa otroci pridno reševali
tudi mladinski kviz z naslovom Naj-

bolj brane knjige slovenskih avtorjev.
Kviz je sestavljen iz desetih vprašanj,
ki se razlikujejo po starostnih skupinah (od 1. do 5. razreda in od 6.
do 9. razreda). Ob koncu kviza bo
iz vsake starostne skupine izžreban
en reševalec. Oba nagrajenca bosta
prejela lepe knjižne nagrade.
V knjižnici sta mesecu kulture posvečeni tudi mesečni februarski knjižni
uganki, ki povprašujeta po kulturnem prazniku in največjem slovenskem pesniku Francetu Prešernu.
Tudi izžrebanec februarske knjižne
uganke bo nagrajen s knjigo. III

SREČANJE UČENCEV IN MENTORJEV
PROMETNE VZGOJE Z ŽUPANOM
8. januarja smo se mentorji prometne vzgoje skupaj s predstavniki
učencev z vseh OŠ v naši občini srečali z županom Občine Ilirska Bistrica
Antonom Šenkincem. Srečanja sta
se udeležila tudi komandir policijske postaje Aleksander Moran in
predsednik občinskega sveta za preventivo in vzgojo v prometu (SPV)
Dušan Iskra. Po uvodnih pozdravih
vseh treh je Anica Prosen, predsednica komisije za izobraževanje pri
občinskem SPV-ju, predstavila naloge in dejavnosti, ki jih svet izvaja
oz. organizira. Potem so imeli glavno
besedo učenci, ki so prisotnim predstavili težave, ki ovirajo varnost v bližini šol in šolskem okolišu. Pohvalili
so dozdajšnjo skrb in delo na tem
področju ter vzpodbudili vse prisotne, da se še kaj naredi. Na vsa nji-

hova vprašanja in pobude je zelo
jasno odgovarjal župan. V pogovoru
so sodelovali tudi komandir in vsi
mentorji.
Srečanje je potekalo v prijetnem in
sproščenem vzdušju. Župan je pohvalil kritičnost in ostro oko učencev in jim zaželel še veliko uspehov
in varnosti tudi v naprej. Upamo, da
bodo taka srečanja postala tradicionalna. III Anica Prosen

KŠIB OBVEŠČA
Klub študentov Ilirska Bistrica z novo
predsednico redno sestankuje in za
svoje člane pripravlja številne zanimive dogodke, ugodnosti in aktivnosti. Ker je ključna ideja ta, da bi
bistriškim dijakom in študentom kar
najbolj olajšali čas njihovega šolanja, jim skuša ponuditi čim več priložnosti in ugodnosti ter organizirane
zabave in ostalih aktivnosti. Še enkrat opozarja na novosti, ki jih imajo
člani možnost izkoristiti.
KŠIB se je v začetku meseca februarja zaradi slabih pogojev v prejšnjih
klubskih prostorih preselil na novo
lokacijo. Pomembno je torej obvestilo, da se NOVI PROSTORI KLUBA
ŠTUDENTOV SEDAJ NAHAJAJO NA
BAZOVIŠKI 38 (prostori nad Avtoshopom).
Še vedno velja stari termin uradnih
ur, in sicer vsak petek med 19.00 in
21.00 uro. Člani lahko izkoristijo številne ugodnosti kopiranja, tiskanja,
vezav, surfanja po internetu, mesečnih vozovnic itd., hkrati pa vse dijake
in študente vabimo k včlanitvi v to
veliko »bistrško družino«. V športni
dvorani OŠ Antona Žnideršiča vsako
soboto od 16.30 do 18.00 poteka
rekreacija. Možno je izvajanje številnih aktivnosti (košarka, odbojka,
plezanje, namizni tenis, nogomet),
poleg tega pa je ključno druženje in
vzdušje, ki ga zna ustvariti energije
polna mladina. V času zimsko-pomladnih dni, ko potrebujemo čas za
sprostitev in užitek, ponujamo svojim
članom tudi cenejše karte za obisk
Koloseja.
Eden izmed pomembnejših dogodkov pa je naša tradicionalna Brkinska fešta, ki se bo zgodila v četrtek,
5. marca, v klubu K4 v Ljubljani.
Vabimo vse člane, da se pridružijo
zabavi, ki bo v znamenju naše tradicionalne pijače ter dobre glasbe.
Zabavali nas bodo Equinoxes Bend,
Plava Jabuka in Zablujena Generacija. Vstop za vse člane Kšiba je
prost, na zabavo pa bo organiziran
tudi prevoz iz Ilirske Bistrice in z
Obale. Za vse formalnosti je poskrbljeno in razlogov, da se ne dobimo
na največji bistriški žurki, torej ni!
Pri nas je torej precej pestro in vabimo te, da postaneš del dogajanja,
ki ga nudimo! Vse aktualne novice
lahko spremljate tudi na naši spletni
strani www.ksib.si. III KŠIB
BISTRIŠKI ODMEVI MAREC 2009

naši mladi in najmlajši

PUSTNE delavnice V KNJIŽNICI
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www.skb.si / SKB TEL (01) 471 55 55

!
Akcija Paket izjemnih otvoritvenih ugodnosti in nagradna igra.

Pričakujte, da boste
odšli zadovoljni.
Nova poslovalnica Ilirska Bistrica, Kosovelova 2
V Ilirski Bistrici smo odprli novo poslovalnico SKB. Za nove stranke smo pripravili paket
izjemnih ugodnosti, odprtje nove poslovalnice pa smo proslavili z donacijo osnovni šoli in
vrtcu v Ilirski Bistrici.
Poslovalnica je odprta med delavniki od 8.30 do 12.00 in od 14.00 do 17.00 ure.
Veselimo se vašega obiska in obljubljamo, da boste odšli zadovoljni.
Letake z nagradno igro poiščite v poslovalnici Ilirska Bistrica.
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NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana

Priložnost za
varno naložbo
NLB Super depozit

Izkoristite priložnost za varno in zanesljivo naložbo. Odločite
se za NLB Super depozit in vaši prihranki bodo neodvisni
od dnevnega spreminjanja obrestnih mer.

Vabimo vas, da se za več informacij oglasite v
NLB poslovalnici Pivka, Kolodvorska 14b ali
nas pokličete na tel: 05-757-01-50!

www.nlb.si/superdepozit

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

DELOVNI ČAS
od ponedeljka do petka: 7.00 - 19.00 ure;
sobote: 7.00 - 14.00 ure
DEŽURSTVO
delavniki in sobote: 19.00 - 21.00 ure
nedelje in prazniki: 9.00 - 11.00 ure
in 18.00 - 19.00 ure

Zdravstveni dom Ilirska Bistrica obvešča zainteresirano javnost, da je objavljen

RAZPIS PONOVNE JAVNE LICITACIJE
za prodajo izločenih osnovnih
sredstev in drobnega inventarja

NE SKLEPAJTE
KOMPROMISOV !
Naročnina po meri, s telefonom,
ki si ga želite za samo

1 EUR

( ob sklenitvi naročniškega razmerja in vezavi za 24 mesecev).

VELIKA IZBIRA
MOBILNIH TELEFONOV !!!

Licitacija bo v torek, 10. marca 2009, ob 13. uri v garaži Reševalne postaje, Gregorčičeva cesta 8, Ilirska Bistrica. Blago
bo na ogled na dan licitacije od 12. ure dalje.
Seznam blaga in pogoji za licitacijo so objavljeni na oglasnih
deskah v Zdravstvenem domu. Informacije pa lahko dobite
tudi po telefonu s št.: 05/ 711 21 41 (Mihelj).
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SUPERMARKET TUŠ
Bazoviška 32 ILIRSKA BISTRICA
TEL. 070-879-906

NAGRADNA KRIŽANKA
AVTOR:
DIMITRIJ
GRLJJ

POGOVOR O
PROBLEMU

RAMAZAN

TOVARNA V
KOPRU

MERNIK

GESLO
ARMENSKI
PISATELJ
(HAČATUR)

PRAVICA
UGOVORA

AVANS

1

5

1

2

EKIPA

2

3

DESETI MESEC

4
ŠKANDAL

5
4
6

KRAJ PRI VODICAH

SOGLASNIKA V
NOGI

SIMON JENKO

OTOK V
DALMACIJI

PERZIJSKI DUH
ZLA

ŽOGA IZVEN
IGRIŠČA

PRISTAN V
IZRAELU

BANTUJSKI JEZIK

IGRALKA PAPAS

6
BOLGARSKI
DVIGALEC UTEŽI
(SEVDALIN)

KONEC POLOTOKA
KUSTURICA

ŠVIC.DRA-MATIK
(ARNOLD)

SREDNJEV.
BOLGARSKI CAR

ŠORLI IVO

KAMEN OB
VRATIH DŽAMIJE

AVSTRIJSKI
PISATELJ,
NOBELOVEC
(ELIAS)

3

ra zvedrilo

Rešitev 9. nagradne križanke pošljite na naslov: Bistriški odmevi, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska
Bistrica, s pripisom »nagradna križanka«, najkasneje do 20. marca 2009.
Med prispelimi pravilnimi rešitvami bomo izžrebali nagrajenca, ki bo prejel:
BON ZA 2 PICI, ki ga podarja PICERIJA PARK.
Geslo 8. nagradne križanke: DRAGOTIN KETTE
Na uredništvo je prispelo 66 pravilnih rešitev. Nagrado – VEČERJO ZA DVE OSEBI V GOSTIŠČU
DANILO prejme BRANKO BATISTA, Bobkova 7, Ilirska Bistrica.
BISTRIŠKI ODMEVI MAREC 2009
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Prireditve v MARCU 2009
KAJ

KJE

KDAJ

KDO

INFO

Prireditev ob praznovanju mednarodnega
dneva žena »Ženska ženski«

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

7. marec ob 18.00

Društvo prijateljev
mladine Il. Bistrica

darinka.dekleva@gmail.
com

Otvoritev razstave čipk in ročnih del

Gostilna in galerija
Knafelc, Knežak

7. marec ob 19.00

Društvo PIŠKOTEK Knežak
in gostilna in galerija
Knafelc

Dobrodelna prireditev z bistriškimi ansambli
zabavne in narodno-zabavne glasbe

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

8. marec ob 17.00

JSKD Ilirska Bistrica

Potopisno predavanje Maroko

Gasilski dom Koritnice

13. marec ob 19.00 KŠTD Tabor Kalc 1869
Knežak

041 804 920
Andrej Novak

Koncert revije »Primorska poje«

Osnovna šola Podgora
Kuteževo

14. marec ob 20.00 JSKD Ilirska Bistrica

05/711 00 90
Igor Štemberger

Gledališka predstava »Ohcet bo«
izvedba: KD Grad Dolnji Zemon

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

15. marec ob 17.00 JSKD Ilirska Bistrica

05/711 00 90
Igor Štemberger

Gledališka predstava za otroke »Miši v
operni hiši«; izvedba: Gledališka skupina OŠ
Miroslava Vilharja Postojna

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

17. marec ob 10.00 JSKD Ilirska Bistrica

05/711 00 90
Igor Štemberger

Gledališka predstava za otroke »Družina
Viharnik«; izvedba: Gledališki klub OŠ Toneta
Tomšiča Knežak

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

17. marec ob 11.00 JSKD Ilirska Bistrica

05/711 00 90
Igor Štemberger

Gledališka predstava za otroke »Servus,
petelinček«; izvedba: Gledališka skupina OŠ
Miroslava Vilharja Postojna

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

17. marec ob 12.00 JSKD Ilirska Bistrica

05/711 00 90
Igor Štemberger

Vpis novih članov in brezplačni začetni tečaj
fotografije

klubski prostori na
19. marec
Vilharjevi 35, Il. Bistrica
(poslovna stavba Telesa)

Prireditev ob dnevu žena in materinskem
dnevu »Podarimo pesem«

Osnovna šola Podgora
Kuteževo

Foto klub Sušec

20. marec ob 18.00

05/711 00 90
Igor Štemberger

041/616 411 (Andrej)
031/209 629 (Rihard)
KTŠD Prem

Otvoritev fotografske razstave Namibija s
Gostilna Štirna, Knežak
potopisom, avtorja: Rok Godec in Katja Mihelj

26. marec

Foto klub Sušec

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

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

TIC Ilirska Bistrica
Ogled Hodnikovega mlina
Ilirska Bistrica

Ilirska Bistrica

ogled po dogovoru

Turistično društvo Ilirska
Bistrica

05/71 45 280
Vojka Lenarčič

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

DobrodelnA prireditev

napovednik

Tako pa mi igramo in pojemo
V nedeljO, 8. marca, v Domu na Vidmu
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Skupina Snežnik bo predstavila
svoje nove skladbe
BISTRIŠKI ODMEVI MAREC 2009

CENIK OGLASNEGA PROSTORA
V GLASILU BISTRIŠKI ODMEVI
Cena v EUR

Slišali bomo skupine: Snežnik,
Bistrc, Dovoljene sanje neznanih junakov Toneta Škrlja iz Knežaka, Lojzeta Bajca in prijatelje,
Osminko in druge.

• cela stran
• polovica strani
• četrtina strani
• osmina strani

Z izkupičkom od prodaje vstopnic
(po 5 evrov v Oazi) bodo pomagali bistriškemu Zdravstvenemu
domu pri nakupu defibrilatorja.

DDV ni vključen v ceno.

340,00
245,00
120,00
65,00

Oglaševanje ni možno na naslovni in
zadnji strani glasila.

