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šitev, ki predvideva ureditev štirikrakega
krožišča, za katero se je opredelila večina
občnskih svetnikov. Namen projekta je
izboljšanje prometne varnosti in pretočnosti prometa, ureditev parkirnih mest,
zelenih in športnih površin ter dostopa do
javnih objektov in v zaledje mesta.

uvodnik
Posledice gospodarske krize je
čutiti tudi na Bistriškem, saj se je
po podatkih urada za delo število
brezposelnih v zadnjih štirih mesecih povečalo kar za 22 odstotkov. Več je povpraševanja tudi
po izrednih denarnih pomočeh
in po hrani. Ravno hrane najbolj
primanjkuje tudi bistriškemu
Rdečemu križu, na katerega se
redno obrača okrog 150 ljudi,
medtem ko na dekanijsko Karitas po pomoč prihaja še enkrat
toliko ljudi. V stiski so tudi mnogi
starejši, ki pa, kot ugotavljajo na
društvu upokojencev, neradi zaprosijo za pomoč, obenem pa so
o svojih pravicah in možnostih
tudi zelo slabo obveščeni. Prvi
korak k večji informiranosti bo
tudi objava osnovnih podatkov
o organizacijah in društvih, ki
delujejo na območju naše občine in se ukvarjajo s starejšimi,
ki jo bodo občani dobili na dom
kot prilogo našega glasila.
V težavah in stiskah pa niso
samo brezposelni in starejši,
ampak tudi kmetje, ki jim voljo
do kmetovanja jemlje vse večja
škoda, ki jo na kmetijskih površinah povzročajo divje živali. Na
to so opozorili na okrogli mizi,
kjer so izpostavili tudi problem
nerednega izplačevanja odškodnin. Na težave in stiske vseh
teh ljudi ne bi smeli pozabiti niti
med velikonočni prazniki, ko se
mize šibijo pod težo dobrot in
nihče ne razmišlja o pomanjkanju. Sicer pa želim vsem, da jih
preživite čim lepše.

UVO DNIK

Katja Kirn,
Odgovorna urednica
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Bistriški odmevi - Glasilo Občine Ilirska Bistrica III Izdajatelj: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica
Bistriški odmevi
- Glasilo
Občine
Odgovorna
urednica:
Katja
Kirn Ilirska Bistrica III Izdajatelj: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica
Odgovorna
urednica:
KirnVladimir Čeligoj, Dimitrij Grlj, Vojko Mihelj, Mateja Rolih, Marija Štrancar in Tatjana Urbančič
Uredniški odbor:
ŠpelaKatja
Brožič,
Uredniški
odbor: Špela
Brožič,
Vladimir
Čeligoj,
Dimitrij
Grlj,
Vojko Mihelj,
Mateja Rolih, Marija Štrancar in Tatjana Urbančič
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3, 6, 15,
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PrimcNataša Ujčič III Grafična zasnova: Nina Urh III Tehnično urejanje: Helena Primc
5.000 izvodov
Tisk: Tiskarna SET, d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje III Naklada: 5.200
Glasilo brezplačno prejemajo vsa gospodinjstva v Občini Ilirska Bistrica III Uredništvo si pridružuje pravico krajšanja prispevkov
in spremembe naslovov. Prispevkov ne honoriramo. Avtor nepodpisanih prispevkov je odgovorna urednica.
XXXXXXX
Fotografije: Katja
Kirn, Jaka Fidel, Tomo Šajn, Nina Volk, Anže Štajnrajh, Jernej Čeligoj, Andrej Novak, Rok Godec, Peter Nikolič, foto arhivi
Fotografija
naslovnici:
Kirn Ketteja OŠ Jelšane in vrtca pri OŠ Antona Žnideršiča III Skica na naslovnici: Atelje Villa, Ilirska Bistrica
OŠ
Podgorana
Kuteževo,
OŠ Katja
Dragotina
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MOŽNOSTI ZA POMOČ SOCIALNO OGROŽENIM
Na Centru za socialno delo Il. Bistrica so 18. marca orgnizirali posvtovalni sestanek s predstavniki
Občine Il. Bistrica, bistriškega urada
za delo, območnega Rdečega križa
in dekanijske Karitas. Namen je bil
ugotoviti, kakšno je dejansko stanje na območju bistriške občine
v zvezi s poslabšanjem stanja na
ekonomskem področju in se dogovoriti za usklajeno sodelovanje pri
nudenju pomoči najbolj ogroženim
skupinam.
Kot je uvodoma pojasnila direktorica bistriškega CSD Miranda Vrh, na
centru beležijo največ povpraševanja po izredni denarni pomoči in po
hrani, kar je predvsem posledica zamika izplačila plač. Po podatkih, ki jih
je posredovala Ingrid Vičič z urada
za delo, je število brezposelnih od
novembra lani do sredine marca naraslo za 22 % oz. za 101 osebo. Trenutno je na zavodu prijavljenih 444
oseb. Večini med njimi se je iztekla
zaposlitev za določen čas. Do denarnega nadomestila pa so upravičeni
tisti, ki so bili zaposleni najmanj 12
mesecev in jim zaposlitev ni prenehala po njihovi krivdi ali volji.
Kot je pojasnila Emanuela Rebec
iz bistriškega CSD, je število rednih
denarnih pomoči v primerjavi s
prejšnjimi leti precej upadlo, kar je
posledica zelo nizkega cenzusa, ki
za 1. odraslo osebo trenutno znaša
221,70 evrov. Območna organizacija

Na posvetu (z leve zgoraj): župan Anton Šenkinc, Ingrid Vičič, Jožica Vidmar,
Emanuela Rebec, Božidara Česnik, Miranda Vrh in Zdenka Tomažič

Rdečega križa se je preselila v nove
prostore na Ulici 4. armade, kjer
imajo tudi skladišče, ki pa je trenutno skoraj popolnoma prazno. Kot je
povedala Jožica Vidmar, prve pakete
s hrano pričakujejo v prvi polovici
aprila, ko bodo zbiral tudi oblačila
in obutev. Finančna pomoč z njihove
strani pa trenutno ni možna.
Bistriški Rdeči križ redno oskrbuje
okrog 280 občanov, medtem ko na
dekanijski Karitas beležijo nekoliko
večje število, in sicer čez 900 družinskih članov. Kot je povedala Božidara
Česnik, imajo na Karitasu še nekaj
zalog hrane, novo pošiljko pa pričakujejo sredi aprila. Če se znajdejo
v stiski, pa lahko ljudje na Karitasu
zaprosijo tudi za denarno pomoč pri

plačilu elektrike, komunalnih storitev, zdravstvenega zavarovanja in
podobno. Dekanijska Karitas je odprta vsako sredo med 17. in 19. uro
v poletnih mesecih, pozimi pa med
16. in 18. uro.
Župan Anton Šenkinc je povedal, da
je v občinskem proračunu za prdročje socialnega varstva zagotovljenih
516.000 evrov, vendar pa občina
posredno pomaga tudi z različnimi
vrstami štipendij, sofinanciranjem
izobraževanja in prevozov učencev
in podobnim. Zdenka Tomažič z
občinske uprave pa je pojasnila, da
je v proračunu na voljo tudi 17.000
evrov za enkratne denarne socialne
pomoči, ki jih občina dodeli na podlagi sklepa občinskega sveta. III

RDEČI KRIŽ ILIRSKA BISTRICA OBVEŠČA

V aprilu 2009 bomo odprli vrata
preurejenega skladišča pod Gimnazijo Ilirska Bistrica, Ulica 4. armade
(skladišče številka 2), kjer bomo
uporabnikom ponudili hrano, oblačila in obutev, bolniške postelje ter
druge pripomočke. III

V aprilu bomo sprejemali: otroška oblačila in obutev, igrače, šolske
torbe in potrebščine, bunde, trenirke, majice in puloverje, ženske in
moške hlače, ženske obleke, rjuhe …
Ne bomo sprejemali: ženskih in moških plaščev, ženskih volnenih kril,
moških oblek, ponošenih čevljev in blazin.

Blago bomo sprejemali v sredo:
8., 15., 22. in 29. aprila 2009, od 16. do 18. ure.
Za podrobnejše informacije smo dosegljivi na
tel. številki: 05/ 711 07 90, na mobilnem tel.: 041 233 194 ali na
elektronskem naslovu: obmocno.zrk@siol.net.
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AKTUALN O

Območno združenje Rdečega križa
Ilirska Bistrica je eno izmed 56 društev, ki delujejo v okviru Rdečega
križa Slovenije. Pisarno imamo v
Domu upokojencev, na Bazoviški
28 (blizu Mikoze) v Ilirski Bistrici.
Obiščete nas lahko: v ponedeljek in
petek od 9. do 13. ure ter v sredo od
9. do 12. ure in od 13. do 15. ure.

3

NOVA PROMETNA UREDITEV centrA MESTA
Bistriški občinski svetniki so se že
na februarski seji seznanili z idejno
zasnovo prometne ureditve na
območju, ki zajema kompleks večnamenskega prostora ob Domu
na Vidmu, OŠ Dragotina Ketteja,
zdravstvenega doma in lekarne. Na
zadnji seji v marcu pa je predstavnik podjetja Atelje Villa iz Ilirske
Bistrice, ki je projekt izdelalo, predstavil štiri idejne urbanistične rešitve tega območja.
Projekt nove prometne ureditve zajema območje centralnih dejavnosti
mesta in prostorsko predstavlja nekakšen trikotnik med Gregorčičevo
cesto, Župančičevo ulico in brežino
pod vzpetino s cerkvijo sv. Petra in
pokopališčem. To območje je slabo
prometno urejeno, predvsem v smislu dostopa do posameznih objektov, primanjkuje pa tudi parkirnih
mest. Osnovni namen projekta je
poiskati rešitve za izboljšanje prometne varnosti in pretočnosti prometa, ureditev dostopa za prevoz
osnovnošolcev in nemotenega prehajanja intervencijskih vozil, ureditev centralnega parkirišča, zelenih
in športnih površin.

Novo središče z
mestnim trgom

AKTUALNO

Obenem pa študija celoten prostor
obravnava širše v smislu iskanja
ustreznih rešitev problema povezave omenjenega urbanističnega
otoka centralnih dejavnosti s širšim
prostorom oz. zaledjem mesta. Gre
za povezavo s pokopališčem, domom starejših občanov in predvideno novo stanovanjsko sosesko na
Kidričevi ulici. Kot je poudaril arhitekt Leon Belušič iz Ateljeja Villa, je
namreč samo tak pristop ustrezen in
omogoča trajnostni razvoj mesta.

4

Zato so predlagali, da bi sedanjo Župančičevo ulico, ki je problematična
zaradi zavijanja v levo, pomaknili
navzgor proti severu, tako da bi dobili nov cestni križ v obliki krožnega
ali klasičnega semaforiziranega križišča, ki bi povezalo Vojkov drevored z
Župančičevo ulico ter Gregorčičevo
in Bazoviško cesto. Tako bi dobili tri
vsebinske otoke: zdravstveni, šolski

BISTRIŠKI ODMEVI APRIL 2009

Z novo prometno ureditvijo bi križišče na Vidmu postalo bolj varno

in kulturni otok, kjer je predvidena
gradnja novega kulturnega doma.
Vse tri otoke bi povezoval osrednji
večnamenski trg, ki bi nudil tudi
možnost parkiranja za potrebe vseh
dejavnosti na tem območju. Skupaj
z 90 načrtovanimi parkirnimi mesti
ob razširjenem pokopališču bi bilo
tako na voljo kar 230 parkirnih mest.
Hkrati pa bi nov mestni trg povezal
oba dela mesta – Trnovo in Bistrico.
Z vzpostavitvijo nove Župančičeve
ulice, ki bi središče mesta povezala z
zaledjem, bi ustvarili nov poslovnostanovanjski otok, na nasprotni
strani ob Bazoviški cesti pa poslovnotrgovski otok. Iz Župančičeve ulice
je predvidena tudi nova dostopna
cesta do osnovne šole in postajališče za šolske avtobuse ter nov priključek na Gregorčičevo cesto. Ker
šoli primanjkuje športnih površin, je
predvidena ureditev zunanjih igrišč
in gradnja večje telovadnice. Šoli bi
za te potrebe namenili prostor na
območju opuščenega vrtca, ki bi ga
porušili, saj lokacija ni primerna za
umestitev desetoddelčnega vrtca,
ker se ta ne bi mogel širiti.

Krožno ali klasično križišče
Štiri predstavljene idejne rešitve
prometne ureditve obravnavanega
območja ponujata dve varianti izvedbe novega cestnega križa, in
sicer kot štirikrako ali trokrako križ-

išče z možnostjo ureditve krožnega
prometa. Večina občinskih svetnikov
se je zavzela za ureditev štirikrakega
krožišča, saj bi to omogočilo večjo varnost pri vključevanju vozil in
umirjanje prometa, obenem pa bi
zagotovilo tudi nemoteno vključevanje vozil z Župančičeve ulice na
državno cesto. Edina slabost take
ureditve je večji poseg v zemljišča
posameznih lastnikov, saj bi bilo za
izvedbo tega načrta treba odkupiti
in porušiti tri stanovanjske hiše.
Ureditev trokrakega križišča predvideva, da se novo Župančičevo ulico
postavi višje, vzporedno s sedanjo
Župančičevo ulico, ki tako postane
slepa ulica. Promet na državni cesti
pa bi se uredilo s krožiščem ali klasičnim »T« semaforiziranim križiščem. Vendar pa bi taki izvedbi imeli
več pomanjkljivosti, kot je pojavljanje zastojev in oteženo vključevanje
vozil v promet.
Kot je poudaril župan Anton Šenkinc, gre pri omenjenem projektu
za dolgoročno načrtovanje urejanja
prometa in pozidave v samem jedru
mesta, ki bo v veliki meri odvisno od
zaagotavljanja finančnih sredstev.
Vendar pa ta študija z idejnimi rešitvami pomeni pomemben korak v
smeri urejanja prometa v središču
mesta in ponuja možnosti za nadaljnje aktivnosti, pri katerih pa bo
javnost lahko sodelovala tudi s pripombami na javni obravnavi. III
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INFORMIRANJE IN POMOČ za STAREJše
Predstavniki organizacij in društev,
ki se na območju ilirskobistriške občine ukvarjajo s starejšo populacijo,
so se 19. marca sestali na posvetovalnem sestanku v Domu starejših
občanov, da bi skupaj poiskali rešitve, kako motivirati tisti del starejšega prebivalstva, ki živi pasivno ali
pa zaradi slabega zdravstvenega in
drugega stanja potrebuje različne
oblike pomoči in pozornosti.
Srečanja so se udeležili predstavniki
Doma starejših občanov, Društva
upokojencev Il. Bistrica, bistriškega
Centra za socialno delo, Občine Ilirska Bistrica, Zdravstvenega doma,
bistriškega Društva invalidov in
Društva diabetikov, območne organizacije Rdečega križa in dekanijske
Karitas.
Kot je uvodoma pojasnila direktorica Doma starejših občanov Marija
Šlenc Zver, je informiranost starejših o njihovih pravicah in ponudbi
različnih oblik pomoči, ki jim jo nudijo številna društva in organizacije s

tega področja, zelo slaba.
Ilirskobistriška občina ima visok delež starega prebivalstva, saj je kar
18 odstotkov prebivalcev starejših
od 65 let. Ker tudi društva in organizacije premalo vedo o njihovih stiskah in težavah, je bistriško Društvo
upokojencev pristopilo k projektu
Starejši za starejše, s katerim želijo
prispevati k boljši kakovosti življenja
starejših nad 69 let. Kot je povedal
Franc Gombač, predsednik Društva

KD TUŠČAK BAČ
vabi na

VELIKONOČNO RAZSTAVO
Velikonočna zapuščina naših prednikov s pridihom sedanjosti
Od sobote, 4. aprila, do ponedeljka, 13. aprila
V ŽUPNIŠČU KNEŽAK
PROGRAM:
sobota, 4. april

Ob 15.00 uri otvoritev velikonočne razstave z
nagovorom župana in ogledom do 17.00 ure;
otroška delavnica – od 17.00 do 19.00 ure v
gasilskem domu Knežak

nedelja, 5. april

blagoslov oljčnih vejic
razstava od 11.00 do 17.00 ure

AKTUALN O

od ponedeljka, 6. aprila, do srede, 8. aprila razstava od 11.00 do 17.00 ure

6

petek, 10. april

»rezgetuljenje« ob 15.00 uri

sobota, 11. april

blagoslov velikonočnega ognja in jedi

nedelja, 12. april

vstajenje
razstava od 15.00 do 17.00 ure

ponedeljek, 13. april

razstava od 15.00 do 17.00 ure
zaključna prireditev ob 17.00 uri
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upokojencev, želijo preko anket ugotoviti pogoje, v katerih živijo starejši.
S temi izsledki nameravajo seznaniti
tudi občinski svet, v sodelovanju z
drugimi društvi in organizacijami pa
bodo pripravili tudi program aktivnosti.
V tem projektu sodeluje 16 prostovoljcev Društva upokojencev, ki
vzpostavijo kontakt s starostniki. Kot
je povedala koordinatorka projekta
Mirjam Logar Derenčin, so ti sprva
nezaupljivi, vendar se kmalu odprejo in so veseli pogovora. Izsledki
do sedaj obdelanih anket kažejo, da
jih skoraj 30 odstotkov samih skrbi
zase, 13 odstotkov je zdravih, vendar
pa jih kar 88,5 odstotka jemlje zdravila. 84 odstotkov nikoli ne obišče
patronažna sestra, socialna delavka
pa nikoli ne obišče 96 odstotkov
anketiranih. Zdravstveno nego bi
občasno potrebovalo 22 odstotkov
vprašanih, 15 odstotkov pa bi jih
potrebovalo občasno pomoč pri čiščenju. 72 odstotkov si pomoči ne bi
moglo plačati, vendar pa bi pomoč
sprejelo le 33 odstotkov vprašanih.
Vsi udeleženci srečanja so poudarili
pomen prostovoljtva, ki je po njihovem mnenju v naši družbi premalo
cenjeno. Strinjali so se, da primanjkuje zlasti mladih. Pridružili so se
pozivu župana Antona Šenkinca,
naj tudi šole mlade bolj spodbujajo
k prostovoljnemu delu. Ob koncu pa
so sklenili, da bodo v glasilu Bistriški
odmevi, ki ga brezplačno prejemajo
vsa gospodinjstva v občini, objavili
posebno prilogo, v kateri bodo objavljene osnovne informacije o organizacijah in društvih, ki delujejo na
območju naše občine in se ukvarjajo
tudi s starejšimi. III

Na 23. seji bistriškega občinskega
sveta, ki je potekala 19. marca, je izdelovalec idejne zasnove prometne
ureditve območja Doma na Vidmu,
Zdravstvenega doma in osnovne
šole Leon Belušič iz Ateljeja Villa
predstavil štiri idejne rešitve, med
katerimi so se svetniki opredelili za
različico, ki predvideva ureditev štirikrakega krožišča. V nadaljevanju
je Viljem Fabčič iz ajdovskega podjetja Studio3 predstavil variantne
rešitve za izdelavo osnutka OPPN za
Mašun. Sledil je pregled varnostnih
dogodkov na območju občine Ilirska
Bistrica za leto 2007, ki ga je podal
komandir bistriške policijske postaje
Aleksander Moran.
Pri vprašanjih in pobudah je Danilo
Pugelj predlagal, da se glede na
slabe ekonomske razmere občinski
svetniki odrečejo enomesečni sejnini in jo nakažejo Rdečemu križu
ali Karitasu. Rok Jenko je izpostavil
vprašanje v zvezi z tovarno Lesonit,
ki naj bi že dlje časa delala poskusne zagone z izocianati, ki so zelo
nevarna spojina cianida. Odgovor
Lesonita, da ima dovoljenje za poskusno obratovanje s to spojino se
mu zdi preskop. Zato je predlagal,
da se občinska uprava obrne na pristojne inštitucije in zahteva podatke,
od kdaj in na kak način potekajo ta
dela in zakaj ter ali se nad njimi izvaja nadzor. Ado Barbiš je dal pobudo, in sicer da se na naslednji seji
obravnava socialno problematiko, ki
je posledica slabih ekonomskih razmer, in sprejme določene smernice
za pomoč najbolj ogroženim. Za naslednjo sejo je predlagal tudi obravnavo poročila o izvrševanju vlaganj
v telekomunikacijsko omrežje. Zanimalo pa ga je tudi, kako potekajo
aktivnosti v zvezi z širokopasovno
internetno povezavo.
Svetniki so v nadaljevanju sprejeli še
Pravilnik o dodelitvi enkratnega denarnega prispevka za novorojence
in sklep o podaljšanju koncesije za
opravljanje fizioterapije zasebni
zdravstveni delavki Dajani Frank. III

SPREMEMBE NA PODROČJU OBVEZNEGA
ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA KOT OBČAN
Novela Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
(Uradni list RS št. 76/2008) je s Pravilnikom o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja (Uradni list RS št. 126/2008) na novo
določila dohodkovna merila, ki so podlaga za prijavo občanov v obvezno zdravstveno zavarovanje.
Sprememba 21. točke prvega odstavka 15. člena Zakona, ki velja od 1. januarja 2009 dalje, določa, da državljane iz te točke v obvezno zdravstveno
zavarovanje prijavi občina stalnega prebivališča pod naslednjimi pogoji:
• če nimajo nobenih dohodkov oziroma
• kadar živijo sami, njihovi povprečni mesečni dohodki v zadnjih treh mesecih
ne dosegajo 50 % minimalne plače, to je trenutno 294,59 EUR na mesec,
oziroma
• kadar živijo z ožjimi ali širšimi družinskimi člani v skupnem gospodinjstvu,
njihovi povprečni mesečni dohodki na družinskega člana v zadnjih treh
mesecih ne dosegajo 25 % minimalne plače, to je trenutno 147,29 EUR na
osebo,
• razen kadar ima vlagatelj/-ica sam/-a ali njegovi/njeni ožji ali širši družinski
člani prihranke oziroma premoženje, ki dosega ali presega višino 60 osnovnih zneskov minimalnega dohodka, to je trenutno 13.302,00 EUR.
Dovoljeni dohodki so navedeni v neto zneskih; ravno tako se dohodki občanov in njihovih družinskih članov ugotavljajo v neto zneskih. Izpolnjevanje pogojev ugotavlja občina stalnega prebivališča na podlagi vloge, ki jo
izpolni prosilec. Občina nato izda odločbo in osebo, ki izpolnjuje pogoje,
tudi prijavi v zavarovanje. Odločba velja do največ enega leta.
Dodatne informacije in pojasnila v zvezi s postopkom prijave obveznega
zdravstvenega zavarovanja kot občan lahko dobite na Občini Ilirska Bistrica na oddelku za družbene dejavnosti (ga. Mirjam Hafner Urbančič) v
času uradnih ur.
Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur. l. RS,
št. 41/07) in 34. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Ur. objave PN, št.
18/95, 18/97, 30/98, Ur. l. RS, št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4/2006) ter v skladu z Odlokom o neprometnih znakih in plakatiranju v Občini Ilirska Bistrica (Ur. objave PN, št. 66/97 in Ur. objave glasila
Snežnik, št. 4/98), župan Občine Ilirska Bistrica

OBVEŠČA
VSE ORGANIZATORJE VOLILNE KAMPANJE ZA VOLITVE
POSLANCEV IZ REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKI PARLAMENT
da lahko dvignejo sprejete pogoje za zagotavljanje možnosti plakatiranja
v času volilne kampanje na Komunalnem podjetju Ilirska Bistrica, Prešernova 7, 6250 Ilirska Bistrica (tel. 05 71 106 71) vsak delovni dan od 7.00 do
15.00 ure, do vključno 30. 4. 2009. Pogoji bodo objavljeni tudi na oglasni
deski Občine Ilirska Bistrica in na spletni strani: www.ilirska-bistrica.si.
Številka:040-1/2009
Datum: 23. 3. 2009

ŽUPAN
Občine Ilirska Bistrica
Anton ŠENKINC, univ. dipl. ekon.
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23. seja
OBČINSKEGA
SVETA
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Javni sklad RS za razvoj kadrov
in štipendiranje je v Uradnem
listu RS št. 14, z dne 20. 2. 2009,
objavil

Javni poziv
delodajalcem za
oddajo potreb po
kadrovskih štipendistih
za šolsko/študijsko
leto 2009/2010
Namen javnega poziva je seznaniti se s potrebami delodajalcev po kadrovskih štipendistih
glede na razvojne in kadrovske
potrebe delodajalcev. V skladu
s sprejetimi potrebami delodajalcev bo Javni sklad RS za razvoj
kadrov in štipendije objavil skupni zbir kadrovskih štipendij za
šolsko/študijsko leto 2009/2010
ter javni razpis za sofinanciranje
kadrovskih štipendij delodajalcem od šolskega/študijskega
leta 2009/2010 do konca izobraževanja na isti stopnji.
Prijavo potreb po kadrovskih
štipendistih morajo oddati tisti
delodajalci, ki bodo uveljavljali
sofinanciranje kadrovskih štipendij v okviru javnega razpisa
za sofinanciranje kadrovskih
štipendij delodajalcem. Prijavo
potrebe lahko oddajo tudi tisti
delodajalci, ki sofinanciranja ne
bodo uveljavljali.
Rok za oddajo prijav je 15. 9.
2009.

O BČINSKI o dmevi

Eko sklad, Slovenski okoljski
javni sklad, je v Uradnem listu
RS št. 21/2009 objavil
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JAVNI POZIV
za kreditiranje
okoljskih naložb
občanov
Višina sredstev po tem pozivu
znaša 12 milijonov EUR.
Poziv velja do objave zaključka
poziva v Uradnem listu RS zaradi
dodelitve vseh sredstev, vendar
najkasneje do 29. 1. 2010.
BISTRIŠKI ODMEVI APRIL 2009

Občina Ilirska Bistrica je v Uradnem listu RS št. 21/2009 z dne 20. 03. 2009
objavila

JAVNI RAZPIS
za nadomestitev dela plače pripravnikov
in za novo zaposlene osebe na območju
Občine Ilirska Bistrica v letu 2009
Predmet javnega razpisa je nadomestitev dela plače pripravniku in za
novo zaposleno osebo na območju Občine Ilirska Bistrica, ko delodajalec
zaposli brezposelno osebo, ki je iskala prvo zaposlitev. Nadomestitev dela
plače se odobri za dobo enega leta oz. za čas opravljanja pripravništva.
Z zaposlitvijo oseb iz prvega odstavka tega člena mora delodajalec odpreti novo zaposlitev, ki mora biti po prenehanju prejemanja nadomestitve dela plače ohranjena vsaj za enako dobo, kot je trajalo prejemanje
pomoči.
Finančna sredstva na podlagi tega razpisa in pravilnika lahko pridobi delodajalec, ki ima registriran sedež in obratuje v Občini Ilirska Bistrica in
izpolnjuje vse pogoje iz razpisa.
Višina sredstev tega razpisa je 18.600,00 evrov.
Javni razpis bo odprt do porabe sredstev, vendar najdlje do 10. novembra 2009.
Razpisna dokumentacija je na razpolago na sedežu Občine Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, v sprejemni pisarni, pritličje levo,
vsak delovni dan, do izteka prijave na razpis, ali na spletni strani Občine,
http://www.ilirska-bistrica.si.
Druge informacije o javnem razpisu lahko vlagatelji dobijo na telefonu
05/714 13 61, pri Tanji Šajina, ali na elektronskem naslovu: tanja.sajina@
ilirska-bistrica.si.

POZIV
DRUŠTVOM, POLITIČNIM STRANKAM IN ORGANIZACIJAM
S PODROČJA NEPROFITNE DEJAVNOSTI
Občina Ilirska Bistrica obvešča vse zainteresirane, da je v teku adaptacija
stavbe na naslovu Jurčičeva 1, Ilirska Bistrica (bivša glasbena šola), v kateri bo po zaključku adaptacije – predvidoma konec aprila 2009 – na voljo
več poslovnih prostorov, pisarn, namenjenih delovanju društev, političnih
strank ter organizacij s področja neprofitne dejavnosti.
V skladu z navedenim, Občina Ilirska Bistrica poziva predstavnike prej navedenih organizacij, ki so zainteresirani za najem predmetnih poslovnih
prostorov, da do 15. 04. 2009, na spodaj navedeni elektronski naslov oz.
osebno ali po pošti na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, 6250
Ilirska Bistrica, prijavijo svoje potrebe za najem poslovnih prostorov v
predmetni stavbi. Prosimo, da interesenti v prijavi navedejo dejavnost
organizacije, želeno površino pisarne ter kontaktne podatke predstavnika
organizacije (telefonska št., št. mobilnega telefona, e-pošta).
Po seznanitvi pristojne službe občinske uprave s potrebami po poslovnih
prostorih bodo vlagatelji obveščeni o nadaljnjih aktivnostih v zvezi s postopkom za pridobitev poslovnega prostora v najem, ki bo izveden v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS,
št. 14/2007) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
Ur. l. RS, št. 84/2007, 94/2007).
Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo v pisarni št. 11, 2. nadstropje, na naslovu Bazoviška 14, Ilirska Bistrica, ali po elektronski pošti
na naslovu marko.tomazic@ilirska-bistrica.si oz. po telefonu št. 05/71 41
361 interna št. 124.
OBČINA ILIRSKA BISTRICA

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, Oddelek za družbene dejavnosti in OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, OŠ Jelšane, OŠ Toneta Tomšiča Knežak, OŠ Podgora Kuteževo, OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad ter
OŠ Rudija Mahniča Brkinca Pregarje, na podlagi Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za dejavnost predšolske
vzgoje (Ur. l. RS, št. 75/05, 82/05, 76/08) in sklepa Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica o organizaciji predšolske
vzgoje v Občini Ilirska Bistrica, z dne 12. 07. 2007, ter sklepa o spremembah in dopolnitvah sklepa o organizaciji predšolske vzgoje v Občini Ilirska Bistrica, z dne 20. 03. 2008, objavljajo

POZIV ZA VPIS V PROGRAME PREDŠOLSKE VZGOJE
V ŠOLSKEM LETU 2009/10 V ENOTE VRTCEV PRI
OSNOVNIH ŠOLAH V OBČINI ILIRSKA BISTRICA
Za šolsko leto 2009/10 se razpisujejo prosta mesta v naslednjih programih in enotah vrtcev:
1. enota vrtca pri OŠ A. Žnideršiča Ilirska Bistrica:
- program predšolske vzgoje otrok prvega starostnega obdobja (jasli); 3 oddelki;
- program predšolske vzgoje otrok drugega starostnega obdobja 3–6 let (vrtec); 8 oddelkov;
2. enota vrtca pri OŠ Jelšane:
- program predšolske vzgoje otrok prvega in drugega starostnega obdobja v kombiniranem programu; 1 oddelek;
3. enota vrtca pri OŠ Toneta Tomšiča Knežak:
program predšolske vzgoje otrok prvega in drugega starostnega obdobja v kombiniranem programu; 1 oddelek;
4. enota vrtca pri OŠ Podgora Kuteževo:
- program predšolske vzgoje otrok prvega starostnega obdobja (jasli); 1 oddelek;
- program predšolske vzgoje otrok drugega starostnega obdobja 3–6 let (vrtec); 1 oddelek;
5. enota vrtca pri OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad:
- program predšolske vzgoje otrok prvega starostnega obdobja (jasli); 1 oddelek;
- program predšolske vzgoje otrok drugega starostnega obdobja 3–6 let (vrtec); 1 oddelek;
6. enota vrtca pri OŠ Rudija Mahniča Brkinca Pregarje:
- program predšolske vzgoje otrok prvega in drugega starostnega obdobja v kombiniranem programu; 1 oddelek.
Vpis bo potekal po naslednjih terminih:
• v Enoti vrtca pri OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica:
od 1. aprila do 14. aprila 2009, vsak delovni dan med 10.00 in 15.00 uro, ob sredah, 1. in 8. aprila 2009, med
10.00 in 15.00 uro ter med 17.00 in 19.00 uro;
• v VVE pri OŠ Jelšane, OŠ Toneta Tomšiča Knežak, OŠ Podgora Kuteževo, OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad in OŠ Rudija
Mahniča Brkinca Pregarje:
od 1. aprila do 14a april 2009, vsak delovni dan med 08.00 in 13.00 uro, ob sredah, 1. in 8. aprila 2009, pa med
08.00 in 17.00 uro.

Naknadni vpis v oddelke predšolske vzgoje bo možen samo do izpolnitve prostih mest. V primeru, da bi vpisano število otrok presegalo prosta mesta v posamezni enoti vrtca, bodo v enote vrtca sprejeti otroci v skladu s Pravilnikom o
kriterijih in postopkih za sprejem otrok v vrtce (Ur. l. RS, št. 44/2008). Starše otrok posebej opozarjamo, da bo naknadni
vpis možen samo izjemoma. Občina Ilirska Bistrica kot ustanoviteljica javnih zavodov lahko ne glede na razpoložljivo
kapaciteto oddelkov s sklepom o organizaciji predšolske vzgoje za šolsko leto 2009/10 na podlagi dejanskega vpisa
omeji ali razširi obseg in strukturo programov predšolske vzgoje, tako kvantitativno (število oddelkov), kakor tudi strukturno (dnevni in poldnevni programi), v kolikor se stanje oddelkov in vključenih otrok bistveno spremeni oz. presodi,
da bi se s spremembo obsega in strukture zagotovilo bolj ekonomično izvajanje javne službe predšolske vzgoje.
Številka: 602-20/2009
Datum: 24. 03. 2009
Župan
Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon.
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Informacije in vpisni obrazci so dosegljivi v tajništvih osnovnih šol, za vpis v enoto vrtca pri OŠ Antona Žnideršiča
Ilirska Bistrica pa na sedežu enote vrtec, Vilharjeva 13/a, Ilirska Bistrica, pri ge. Niji Renko.
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OBVESTILA UPRAVNE ENOTE
Volitve poslancev v
Evropski parlament
Volitve poslancev v Evropski parlament urejata Zakon o volitvah
poslancev iz Republike Slovenije v
Evropski parlament (Uradni list RS,
št. 40/04) ter Odlok o razpisu volitev poslancev iz Republike Slovenije
v Evropski parlament (Uradni list RS
št. 18/09). Navedeni odlok določa,
da se za dan razpisa, ko začnejo teči
tudi volilna opravila, šteje ponedeljek, 16. marec 2009. S tem dnem
lahko volivci že oddajo podporo
kandidatom za poslance v Evropski
parlament na predpisanih obrazcih
(Uradni list RS, št. 14/09), ki so objavljeni tudi na spletnih straneh Državne volilne komisije.
Podpore kandidatom lahko dajo vsi
državljani RS, ki bodo volilno pravico
izvajali v RS, ter državljani EU, ki so v
RS vpisani v evidenco volilne pravice
za volitve v Evropski parlament.
Podpore se evidentirajo oz. potrjujejo ves poslovni čas na sedežu
Upravne enote v Ilirski Bistrici, Bazoviška 14, na Krajevnem uradu v
Podgradu in Knežaku pa v času na
teh lokacijah določenih uradnih ur.
Podpore je možno dati v času od 16.
03. 2009 do vključno 08. 05. 2009.
Volivec lahko da svojo podporo s
podpisom na predpisanem obrazcu
samo enkrat.
Volivec da podporo osebno pred pristojnim organom, ki vodi evidenco

nega stanja ni potrebno dokazovati,
ampak zadošča le navedba volivca.
Upravni organ preveri, ali je vlagatelj
vpisan v evidenco volilne pravic, in
ga po telefonu obvesti o obisku uradne osebe na njegovem domu.

Volivci, ki so v času zbiranja podpor
v bolnišnicah, domovih za starejše,
zavodih za invalidne osebe in podobnih zavodih, ter osebe na prestajanju zaporne kazni, lahko svojo
podporo izrazijo tako, da njihovo istovetnost na obrazcu potrdi posebej
za to pooblaščena oseba ustanove
oziroma zavoda. Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje kandidatu oz. njegovemu predstavniku, ki
poskrbi, da se podana podpora pošlje upravni enoti za vpis podpore v
računalniško evidenco.

Volivci, ki se med potekom roka za
zbiranje podpor stalno ali začasno
nahajajo v tujini, pa lahko dajo podporo pred uradno osebo diplomatsko-konzularnega predstavništva RS
v tujini, ki potrdi lastnoročen podpis
volivca na obrazcu podpore. Volivec
tako izpolnjen obrazec podpore pošlje kandidatu ali njegovemu predstavniku, ki poskrbi, da se podana
podpora pošlje upravni enoti za vpis
podpore v računalniško evidenco

Osebe, ki imajo v Republiki Sloveniji
prijavljeno stalno ali začasno prebivališče, pa se zaradi bolezni ali invalidnosti ne morejo osebno zglasiti
na upravni enoti, lahko svojo podporo dajo pred uradno osebo pristojnega organa, ki takšno osebo obišče
na domu najpozneje do 30. 04. 2009.
Zahtevo za obisk na domu se upravni
enoti lahko sporoči po telefonu,
preko e-pošte ali navadne pošte,
vendar najpozneje do 24. 04. 2009.
V zahtevi navedejo svoje osebne
podatke, naslov stalnega prebivališča, morebitno telefonsko številko, z
navedbo, da se zaradi bolezni ali invalidnosti ne morejo osebno zglasiti
pred upravnim organom. Zdravstve-

Kakovost poslovanja UE
Il. Bistrica v letu 2008
V skladu s politiko kakovosti javne
uprave tudi na naši upravni enoti
redno oz. mesečno izvajamo ugotavljanje zadovoljstva strank. V ta
namen smo v letu 2008 strankam na
dom, skupaj z odločbo ali s sklepom,
s katerim se je zaključil postopek,
poslali 884 anketnih vprašalnikov.

Od tega jih je prišlo vrnjenih oz. izpolnjenih le slaba četrtina oz. 213
vprašalnikov. Poleg tega so strankam
v prostorih upravne enote vedno na
voljo prazni anketni vprašalniki s povabilom, da jih izpolnijo in pustijo v
nabiralnikih, ki so tudi za te namene
nameščeni po različnih lokacijah
upravne enote.

O BČINSKI o dmevi
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volilne pravice, ne glede na kraj stalnega prebivališča. Uradna oseba ob
predložitvi obrazca podpore najprej
ugotovi identiteto volivca in ga nato
po podpisu in overitvi vnese v računalniško evidenco.

V letu 2008 smo tako prejeli in obdelali 447 anketnih vprašalnikov, kar
je nekoliko manj, kot v predhodnem
letu, ko smo prejeli 510 anketnih
vprašalnikov. Od tega smo največ
vprašalnikov prejeli v jesenskih mesecih (september–november), nekoliko manj pa v poletnih mesecih,
BISTRIŠKI ODMEVI APRIL 2009

v mesecu februarju in decembru
visoko nad povprečjem, v aprilu in
juliju visoko pod povprečjem, v preostalih mesecih koledarskega leta
pa nekje na ravni povprečja ostalih
upravnih enot v Sloveniji.

zbranih ocen smo dobili povprečno
oceno kakovosti storitev za Upravno
enoto Ilirska Bistrica za leto 2008, ki
znaša 4,67. Prejeta ocena je za 0,10
višja, kot je bila ocena za leto 2007.
Stranke so najvišjo oceno dodelile
odnosu uslužbenca do stranke, najslabšo po urejenosti upravne enote.
Rezultati barometra kakovosti
Upravne enote Ilirska Bistrica v letu
2008 v primerjavi s slovenskim povprečjem nam pokažejo, da smo bili

Od skupno 447 prejetih anketnih
vprašalnikov smo jih torej največ
prejeli po pošti, in sicer 213, v sprejemno informacijski pisarni je bilo
oddanih 116 vprašalnikov, na Krajevnih uradih Podgrad in Knežak skupaj
41 vprašalnikov, na matičnem uradu
27 vprašalnikov in v poslovnih prostorih, ki se nahajajo nad Banko Koper, skupaj v obeh nabiralnikih 50
anketnih vprašalnikov.

Z vašimi iskrenimi mnenji, slikovito opisanimi vtisi ter včasih zelo
kritičnimi pripombami, ki smo jih
v lanskem letu zabeležili in z njimi
sprotno seznanjali tudi vse zaposlene na upravni enoti, prispevate
k občutku povezanosti in partnerskega odnosa, ki ga želimo ustvariti v našem domačem okolju. Vaše
visoke ocene pa nas zavezujejo, da
smo vedno boljši! III

O BČINSKI o dmevi

ko je manjše tudi število poslanih
anketnih vprašalnikov strankam na
dom.

Na koncu bi se radi vsem strankam,
ki ste v letu 2008 izpolnili anketni
vprašalnik in s tem pripomogli k
oceni kakovosti Upravne enote Ilirska Bistrica, najlepše zahvalili.

Stranke so z ocenami od 1 (slabo) do
5 (odlično) ocenjevale štiri prvine kakovosti naše upravne enote, in sicer:
kakovost dela uslužbenca, odnos
uslužbenca do stranke, hitrost opravljenega dela ter urejenost in dostopnost upravne enote. Na podlagi
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MAŠUN KOT TURISTIČNO REKREATIVNI GORSKI CENTER
Na marčevski seji občinskega sveta
sta občinska uprava in predstavnik podjetja Studio3 iz Ajdovščine
predstavila končno variantno rešitev za izdelavo osnutka občinskega
podrobnga prostorskega načrta
(OPPN) za Mašun, s katerim se bo
na tej priljubljeni izletniški lokaciji
uredilo in razširilo obstoječe turistično naselje z izgradnjo ustrezne
komunalne infrastrukture in s ponudbo novih dejavnosti.
Kot je povedala Katjuša Vadnjal
z bistriške občinske uprave, bo s
sprejetjem tega dokumenta možna
sanacija prostora in njegov razvoj,
predvsem v smislu večje izkoriščenosti naravnih danosti okolja ob
hkratnem zagotavljanju ohranjanja naravnih vrednot. V okviru načrta bi določili površine za dnevne
obiskovalce in možnost umestitve
hotelskega kompleksa s celovito turistično-rekreativno ponudbo. Določili bi tudi namembnost obstoječim
objektom ter uredili komunalno infrastrukturo in parkirne površine.
Cenjene občanke in občane vabimo na strokovno, brezplačno
in neodvisno svetovanje v

okolje in prostor

ENERGETSKO SVETOVALNO
PISARNO ILIRSKA BISTRICA

12

po predhodni najavi na tajništvu
občine tel. št. 05/71 41 361
(ob prijavi na obisk opišete teme
razgovora)
Pisarna se nahaja v DOMU NA
VIDMU, Gregorčičeva 2, Ilirska
Bistrica, in bo delovala
VSAK TOREK IN PETEK
od 17. do 18. ure
Energetska svetovalca
Miran PENKO in Samo HRVATIN
LEPO VABLJENI!
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Pet vsebinskih enot
Območje obravnave je sicer zasnovano širše, kot določa območje
OPPN Mašun, zaradi celovitejšega
urejanja prostora in načrtovane gradnje. Na širšem območju obravnave,
ki obsega deset hektarjev površin, je
predvidenih pet vsebinsko zaokroženih enot, ki se med seboj programsko dopolnjujejo, in sicer: dnevni
turizem, izobraževanje, hotel s programom wellness in depandansami,
športna igrišča in šport na travi.
Program športa na travi bi umestili
na odprto travnato površino, ki je
že sedaj namenjena smučišču in
sankališču, v poletnih mesecih pa
bi jo lahko uporabljali za smučanje
na travi in druge dejavnosti. Območje športnih igrišč je zasnovano kot
dodatna ponudba hotelskega kompleksa in vključuje ureditev športnih igrišč za različne šprte (tenis,
odbojka, nogomet ...) ter objekt s
telovadnico in programom wellness.
Izgradnja hotela z največ 300 posteljami je predvidena na območju
nasproti jase ob dvorcu. Za izobraževanje bi izkoristili obnovljen objekt
gozdne hiše, uredili pa bi tudi objekt
za prenočitev udeležencev izobraževanja.
Kot je poudaril projektant Viljem Fabčič iz Studia3, bi območje dnevnega
turizma ločili od stacionarnega oz.
hotelskega. To pa predvsem zaradi
motenj, kot so hrup in frekvenca pro-

meta, ki bi povzročale konflikte z ostalimi programi. Dnevnim obiskovalcem
bi bili tako na voljo gostišče in ostali
obstoječi objekti, možna pa je tudi
nadgradnja uporabe teh površin.

Prometna ureditev
V okviru prometne ureditve območja Mašuna je predvidena ureditev
obstoječih cest in prestavitev ceste
proti Blatni dolini nekoliko višje proti
severu, s čimer bi pridobili prostor
za potrebe hotela in športnih površin. Za dnevne obiskovalce bi uredili
do 300 parkirnih mest. Parkiranje za
potrebe hotela (150 parkirnih mest)
bi zagotovili v pokriti izvedbi, ostala
parkirna mesta pa bi uredili v bližini
ceste ob gostišču (30 mest) in športnem kompleksu (80 mest), vendar
z zeleno ločnico, in pa vzdolž ceste
proti Blatni dolini kot razširjen netlakovan cestni koridor. Tako bi ohranili
čim več zelenih površin in hkrati
skrili pločevino za zelene bariere.
Z OPPN Mašun bo občinska uprava
opredelila posamezne dejavnosti in
vsebine, ki so možne na tem območju, ter določila maksimalne gabarite, gradbene linije in maksimalno
število parkirnih mest. Župan Anton
Šenkinc je pojasnil, da ta dokument
ne bo zabetoniral možnosti urejanja
območja, ampak bo bodočim investitorjem omogočal, da se v okviru
sprejetih pogojev in rešitev na občinskem svetu odločajo v sklopu

Podjetje Studio3, d. o. o., ki je z izdelavo idejne zasnove pričelo že lani,
je izdelalo več variantnih rešitev.
Občinskim svetnikom so predstavili

končno rešitev, ki pa je še vedno v
delovni fazi. Na podlagi zbranih pripomb bodo izdelali osnutek OPPN
za Mašun, na podlagi katerega bo
Občina pridobila potrebne smernice vseh nosilcev urejanja prostora.
Dopolnjen osnutek bo predstavljen javnosti predvidoma jeseni na

30-dnevni javni razgrnitvi, med katero bodo občani lahko podali svoje
pripombe. Občinska uprava načrtuje, da bo OPPN za Mašun sprejet v
začetku prihodnjega leta, če seveda
ne bo zadržkov s strani naravovarstvenih smernic. III

okolje in prostor

svojih možnosti in želja. Pomembno
vlogo pa bodo pri tem imeli tudi soglasodajalci.
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DOBRODELNI KONCERT »IZ SRCA ZA SRCE«
Z dobrodelnim koncertom, ki se je
odvijal 8. marca v dvorani Doma na
Vidmu, je organizatorjem – bistriški
območni izpostavi JSKD in ansamblu Nostalgija – uspelo zbrati skoraj
1.400 evrov, ki so jih namenili nakupu defibrilatorja za potrebe bistriškega zdravstvenega doma.
Na skoraj triurnem koncertu z naslovom Iz srca za srce, ki je do zadnjega
kotička napolnil dvorano Doma na
Vidmu, je nastopilo kar 11 domačih
zabavnih in narodno zabavnih glasbenih skupin: skupina Dovoljene
sanje neznanih junakov, duo Brkinc,
ansambel Tornado, trio Korona, ansambla Riziko in Bistrc, skupina Lojzeta Bajca s prijatelji, trio Jožkota
Škrlja, ansambel Osminka, ansambel Snežnik in skupina Nostalgija.
Prireditev sta duhovito povezovala
Jride Mršnik in Igor Štemberger, ki
sta poskrbela za sproščeno vzdušje.

dniku Dimitriju Bonanu. Kot je povedal Mihelj, ima zdravstveni dom
en defibrilator oz. napravo za oživljanje že v reševalnem vozilu in doslej se je izkazala kot zelo koristna,
saj s pomočjo te naprave lahko sporočajo v bolnišnico podatke o stanju
pacienta že, ko je ta na poti tja.

Pred začetkom koncerta se je Vojko
Mihelj, direktor bistriškega zdravstvenega doma, za dobrodelno gesto zahvalil organizatorjem in vsem
sodelujočim, še posebej pa pobu-

Nov defibrilator, katerega vrednost
znaša 30.000 evrov, pa bo služil potrebam urgentne ambulante bistriškega zdravstvenega doma. Sredstva
za nabavo aparata zbirajo že od lan-

skega leta. Od tega naj bi skoraj polovico prispevalo ministrstvo za zdravje,
nekaj občina, ostalo pa zdravstveni
dom, ki sredstva za ta namen zbira
tudi s pomočjo donacij. Na žalost pa
je po besedah Mihlja zelo slab odziv
domačega gospodarstva na njihove
prošnje za donacije. Zato sta tako
Mihelj kot Bonano izrazila željo, da
bi podoben dobrodelni koncert organizirali vsako leto in da bi koncert
ob 8. marcu postal tradicionalen, saj
potreb po pomoči in solidarnosti zagotovo ne bo zmanjkalo. III

ŽENSKA ŽENSKI OB 8. MARCU

odmevi i z naši h krajev

Društvo prijateljev mladine Il. Bistrica je na predvečer mednarodnega dneva žena v dvorani Doma
na Vidmu že šestič zapored pripravilo prireditev Ženska ženski, tokrat
na temo Bistričanke v tujini.
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Pretežno žensko občinsktvo je najprej
pozdravila in nagovorila predsednica
bistriškega Društva prijateljev mladine
Darinka Dekleva, ki je predstavila zgodovino in pomen praznovanja dneva
žena.
Da pa so danes pravice in položaj žensk
v družbi že močno napredaovale, so s
svojimi življenskimi zgodbami in izkušnjami, povezanimi z delom in življenjem v tujini, orisale gostje večera:
Helena Hrvatin, Petra Šajn, Nadja
Simonič in Nika Jenko. Z njimi se je
pogovarjala Milena Urh.
Helena Hrvatin je preživela dve leti v
Bruslju, kjer je v okviru slovenskega
predstavništva v EU delovala na področju kmetijstva. Petra Šajn, po izobrazbi politologinja, je zaposlena na
slovenski fundaciji za trajnostni razvoj,
BISTRIŠKI ODMEVI APRIL 2009

Z leve: Helena Hrvatin, Petra Šajn, Nadja Simonič, Milena Urh in Nika Jenko
kot pripravnica pa je preživela devet
mesecev v Franciji, kjer je delala na
področju okoljevarstva. Nadja Simonič, ki živi v Trstu, je svetovna popotnica. Po poklicu je fizioterapevtka in
dela z možgansko prizadetimi otroki.
Nika Jenko pa je profesorica defektologije in dela kot učiteljica v bolnišničnih šolskih odelkih. Je tudi dobitnica

Prešernove nagrade za diplomsko
delo, med študijem pa je nekaj mesecev preživela v Zagrebu.
Vse so poudarile, da jim je čas, preživet v tujini, prinesel veliko lepega, vendar pa se z veseljem vračajo domov v
rodni kraj. Večer je popestril nastop
otroškega pevskega zbora Čebelice iz
bistriškega vrtca in pevka Vladka. III

AKTIVNA GASILSKA DRUŠTVA
Marca so se člani skoraj vseh sedmih
prostovoljnih gasilskih društev (PGD
Jelšane, PGD Knežak, PGD Koritnice,
PGD Podgrad, PGD Podgora Podgraje in PGD Vrbovo), ki delujejo na
območju bistriške občine, zbrali na
rednih občnih zborih, na katerih so
predstavili poročila o delu društev v
preteklem letu in si zastavili nove cilje in programe dela za letošnje leto.
Člani PGD Il. Bistrica pa se bodo na
občnem zboru zbrali 18. aprila, ko
bodo tudi uradno predali v uporabo
novo gasilsko vozilo. Pred gasilskimi
društvi je torej še eno delovno leto,
ki bo zahtevalo veliko prostega časa
in delovnih ur gasilcev.

PGD Koritnice z novim vozilom

Kmalu naj bi začeli tudi s predelavo
drugega vozila, na katerega bodo
namestili nizkotlačno črpalko in cisterno za 2500 litrov vode, namenjeno pa bo gašenju hišnih požarov.
Letos pa naj bi društvo po občinskem

programu opremljanja gasilskih društev pridobilo tudi novo vozilo, ki bo
v letu 2010 opremljeno za gašenje
stavbnih požarov. »S tako opremljenim voznim parkom bo naše društvo
še bolj uspešno in učinkovito pri gašenju hišnih in gozdnih požarov in bo
znatno prispevalo k požarni varnosti
naše občine,« je poudaril Sedmak.
Vozilo, ki je pomembna pridobitev
za društvo, so uradno predali v uporabo po občnem zboru, ki sta se ga
udeležila tudi predsednik Gasilske
zveze Il. Bistrica Anton Frank in podžupan Vladimir Čeligoj.

Kneški gasilci zavihali rokave
Člani PGD Knežak so 28. februarja po
občnem zboru opravili tudi svečani
prevzem vozila VW Transporter 4 x
4 z gasilsko oznako GVM-1, ki služi
za prevoz moštva. Glasilsko vozilo so

Predsednik PGD Knežak Erik Delost (desno) je predal
ključe novega vozila poveljniku Janezu Kastelicu

sicer pridobili že julija lani, nanj pa
so še posebej ponosni, saj so ga kupili z lastnimi sredstvi, ki so jih zbrali
na številnih delovnih akcijah. ključev
Vozilo je blagoslovil kneški župnik
Boris Kretič, občnemu zboru in svečanemu prevzemu pa je prisostvoval
tudi župan Anton Šenkinc.
Kneški gasilci pa so se že spravili v delovni pogon in v soboto, 14. marca,
organizirali tudi prvo letošnjo obsežno delovno akcijo – sečnjo nove
požarne preseke. Na teren se je odpravilo kar 25 gasilcev, ki so se v treh
skupinah podali na različne lokacije
zastavljene sečnje. Pri delu so si pomagali tudi s petimi traktorji. Z izdelavo požarnih presek so pričeli že
lansko pomlad, ko so opravili veliko
prostovoljnih delovnih ur in z nekaj
sečnjami zapovrstjo dosegli želeni
cilj lanske požarne preseke. III

Ekipa 25 kneških gasilcev na prvi letošnji delovni akciji - sečnji
nove požarne preseke
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Koriški gasilci so na občnem zboru,
14. marca, ponosno pokazali novo
pridobitev društva – gasilsko vozilo
z oznako TAM 110 , ki je namenjeno
gašenju gozdnih požarov in so ga
gasilci izdelali kar sami. Opremljeno
je z visokotlačno črpalko in cisterno
za 1500 litrov vode. Kot je povedal
predsednik društva Izidor Sedmak,
so lani od Slovenske vojske pridobili
dve vojaški vozili in se odločili,da jih
predelajo v gasilski vozili. Septembra lani so zavihali rokave in pričeli
s predelavo prvega vozila, ki je po
nekaj mesecih dobilo povsem novo
podobo in tudi funkcijo. Da jim je
to uspelo, pa so morali opraviti kar
1200 ur prostovoljnega dela.

Nova pridobitev PGD Koritnice je vozilo, ki so ga izdelali gasilci sami
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RAZSTAVA ČIPK V KNEŽAKU
Na predvečer 8. marca sta Okrepčevalnica in galerija Knafelc ter Društvo PIŠKOTEK iz Knežaka pripravila
otvoritev razstave čipk in ročnih
del ge. Marjete Adam iz Logatca.
Prireditelji so želeli ob dnevu žena
predstaviti pri nas manj poznano
izdelavo čipk – klekljanje – in čudovite izdelke, ki so nastali izpod rok
gostje.
Marjeta Adam, ki se s klekljanjem
ukvarja že od mladih nog, je čipkarsko šolo obiskovala še pred vstopom
v osnovno šolo. Tudi v zrelih letih se
še vedno izpopolnjuje na raznih tečajih klekljanja in je aktivna članica
društva Cvetke v Žireh. Pohvali se
lahko s številnimi najvišjimi nagradami z državnih tekmovanj. V Knežaku je za teden dni razstavila svoja
številna dela. Večino čipk je estetsko
uokviril njen sin in so lahko čudovito
darilo za vsako priložnost. Na ogled
je bilo tudi nekaj njenih bogatih ročnih del, skozi večer pa je tudi spregovorila o svojem delu in praktično
prikazala izdelavo čipk.
Kar nekoliko presenetljiv je bil izjemno velik obisk, predvsem žensk, ki
so jih organizatorji ob prihodu prijazno sprejeli z nageljni in jih spomnili,
da prihaja njihov praznik. Otvoritev
je popestril bogat pevski in glasbeni

Marjeta Abram je obiskovalcem pokazala, kako se izdeluje čipke

Posebno vzdušje je večeru z zvoki
citer dodal gost z Gorenjskega Dejan Praprotnik. Večer, v katerem se
je spletla domačnost, lepota čipk

in prijetna glasba, je še en dokaz,
kako se lahko z majhnimi stvarmi
in odprtimi srci neguje kulturo tudi
na vasi. V Knežaku to znajo, saj se
lahko pohvalijo kar z dvema »razstaviščema«. V Štirni mesečno menjujejo fotografske razstave člani
Fotokluba Sušec iz Ilirske Bistrice, v
okrepčevalnici in galeriji Knafelc pa
si poleg občasnih gostujočih razstav
lahko ogledate tudi stalno razstavo
slik domačina Janeza Knafelca. III
Vojko Mihelj

kom Pezdircem in Zlatimi muzikanti
malo preuredili in dodali tamburice.
Nikoli ne bom točno vedel, zakaj se
je ta pesem tako zelo prijela med
glasbeniki in poslušalci. Očitno nekaj mora imeti v sebib… meni je pa
tako ali tako od vedno zelo posebna,
ker je prva festivalska.
Koncert se je odvijal v novomeški
dvorani Marof, ki sprejme skoraj
2000 ljudi. Skupaj z eminentnimi
gosti (Modrijani, Peter Fink, Mladi
Dolenjci, Štirje kovači, Manca Špik)
so nam fantje priredili res nepozaben glasbeni in humoristični večer.
Sam koncert je trajal debele tri ure,
potem pa, kot ponavadi zame in za
meni podobne,hmmm,.se mi še zdaj
sline cedijo. Pa da njihovega odličnega cvička niti ne omenjam (na

poti domov je pa oči seveda prevzel
volan). Najbolj smo se med odličnim
koncertom nasmejali voditelju Silvestru Polaku, ki je svojo vlogo super
izpeljal, in legendarnemu Marjanu
Šarcu v vlogi premnogih politikov in
v vlogi nepozabnega gospoda Serpentinška. Tudi pripadnice nežnega
spola so se smejale ob njegovih »valentinovih« štosih. Predvsem pa smo
se pa čudili temu, koliko mladine
pride na koncerte domače glasbe v
teh krajih …
Ob tej priložnosti pa vas v petek, 3.
aprila, ob 20.30, na SLO 1 vabim h
gledanju festivala Slovenska polka
in valček. Ansambel Roka Žlindre bo
tam nastopil z mojim besedilom, pa
če vam bo všeč, se priporočam za
kakšen glas! III M. V.

program. Nastopil je domači ženski
pevski zbor društva Tuščak z Bača
pod vodstvom Morene Hostinger.
Sestavljajo ga pevke iz okoliških vasi,
število članic se že bliža 30. Z zapetimi pesmimi in prijateljskim vzdušjem pa so pokazale, da je pred njimi
še lepa prihodnost.

odmevi iz naših krajev

SAJ DOLENJSKA …
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… je moja mati …, je njega dni pel
gospod Henček pesem, ki mi je šla
vedno zelo v ušesa.
Dolenjska je nedvomno dežela dobrega cvička in izvrstnih glasbenikov.
Tam sem tudi odslužil nekaj mesecev vojaščine, tam sem kupil svoj
prvi avto …in tudi kariero pisca glasbenih besedil sem začel z dolenjskim
ansamblom. In tako sem na valentinovo nedeljo dobil uradno avtorsko
povabilo na promocijski koncert v
prelepe kraje ob Krki.
Fantje ansambla Novi Spomini so se
odločili izdati novo ploščo (imenovano po naslovni pesmi Pet minut,
zmagovalka festivala Ptuj '08), na
katerega so začuda zopet uvrstili
moje staro delo – nekdanji hit Le prijatelja bodiva. Tokrat so ga z g. MarBISTRIŠKI ODMEVI APRIL 2009

POTOPISNO PREDAVANJE: PERU – MESTO OTROK
letih izšolani in zreli vrnejo v svoje
matične družine oziroma gredo naprej študirat.

Občinski odbor Nove generacije SLS
Ilirska Bistrica je skupaj z župnijo
Ilirska Bistrica ter Domom matere
Terezije organiziral potopisno predavanje – postni večer, z naslovom
Peru – Mesto otrok (Ciudad de los
niños). Doživljaje z misijonskega tabora je Helena Reberk predstavila v
petek, 20. 03. 2009, v Domu matere
Terezije v Ilirski Bistrici.

V tem domu, ki je nekakšno majhno
mesto, živi okrog 500 fantov, starih
med tri in devetnajst let iz vsega

Helena Rebek iz društva Vozel

Peruja. Dopoldne hodijo v vrtec,
oziroma šolo, popoldne pa poleg
domačih nalog opravljajo še najrazličnejša dela, s katerimi se preživljajo. V bistvu živijo na kmetiji,
imajo pa tudi svojo pekarno, vinograd in različne delavnice, pa tudi
cerkev in veliko nogometno igrišče.
Starejši fantje pomagajo mlajšim in
jih pripravijo, da se pri devetnajstih

Če jim želite pomagati tudi Vi, lahko
svoj prispevek nakažete na TRR: SI56
0475 1000 0444 262 (Nova KBM) s
pripisom Peru (Župnija Vipavski križ,
Vipavski križ 30, 5270 Ajdovščina).
III Jernej Čeligoj
HUMANITARNO DRUŠTVO M&V NOVINA

vabi na

DOBRODELNI KONCERT

BISTRIŠKI »SIVI PANTERJI«
ZAKLJUČILI SMUČARSKO SEZONO

V PETEK, 3. APRILA, OB 19. URI V
DOMU NA VIDMU

Vedno radoživi bistriški smučarski
navdušenci, v skoraj »četrtem« življenjskem obdobju, smo za zaključek letošnje smučarske sezone želeli
preizkusiti za nas še neznano smučišče na Višarjih.

Na koncertu bo družinski trio Novina, ki letos praznuje 25 let delovanja, predstavil pesmi z dvojne
plošče Marijana Novine.

Čeprav vremenska napoved ni bila
najbolj obetavna, smo si rekli »Korajža velja!« in se zgodaj zjutraj 16.
marca podali na pot. Naša »korajža«
se je bogato poplačala, saj smo imeli
enkraten sončen dan, z neizmerno
lepim razgledom po okoliških gorah,
izredno dobro urejenim smučiščem
in dobro voljo vseh udeležencev
– kako pa ne? Tri kilometre dolga
proga je res dolga, a smo jo presmučali – različno, šest- do osemkrat.
Zelo všeč nam je bila tudi proga na
osojni strani, ki je dolga le kilometer.
Ob vračanju proti domu smo si v Planici tudi ogledali priprave za letošnjo
»Planico«. Res občudovanja vredno
– kje najdejo fantje pogum, da se

spustijo po tej letalnici? Na koncu bi
rad poudaril, da je nekaj panterjev
in panterk telovadilo tudi na drugih
tekmovanjih – vsaka čast. Iskreno
si želimo, da nam sledijo v bodoče
tudi tisti panterji, ki še niso sivi – ne
bo jim žal. Narava, kot vidimo, nam
je prijazna. Naučimo se biti prijazni
tudi mi.III Jozgorca

Vstopnice bodo na voljo uro pred
koncertom.

Družinski trio (mama Vladka ter sinova Marijan in Tomaž) pod geslom
''Samo življenje za druge je vredno
življenja'' po Sloveniji prireja dobrodelne koncerte in z zbranim denarjem pomaga bolnim otrokom po
bolnišnicah, zavodih in domovih.
Nazadnje so z zbranim denarjem
obdarili bolne otroke, ki se zdravijo
na Hematoonkološkem oddelku
pediatrične klinike v Ljubljani, bolnišnici pa podarili štiri invalidske
vozičke in pet vozičkov za otroke do
5. leta starosti.
Humanitarno društvo M&V Novina denar za bolne otroke zbira
tudi preko tekočega računa (št.:
0297 0009 1948 502), kamor se bo
stekel tudi del dobička od prodaje
nove plošče Marijana Novine.
BISTRIŠKI ODMEVI APRIL 2009

odmevi iz naših krajev

Ciudad de los niños je ustanovil italijanski kapucin, padre Iluminato, ki je
želel zaščititi najrevnejše otroke barakarskih predelov velemesta. Uradno je bila organizacija ustanovljena
leta 1955 in se je do danes močno
razširila. 16 mladih prostovoljcev iz
vse Slovenije, povezanih v društvo
Vozel, ki je bilo ustanovljeno v Vipavskem križu, se je tako poleti 2007
pridružilo kapucinom in dober mesec pomagalo pri izobraževanju pa
tudi delu v centru.

Člani društva Vozel so se odločili pomagati trem fantom, ki so se že vrnili
na svoje domove in zato na svojih
predavanjih zbirajo prostovoljne prispevke in prodajajo perujske izdelke
domače obrti. Potopisnega predavanja se je udeležilo kar lepo število ljudi,
ki so s svojimi prispevki podprli mlade
prostovoljce. Za zbrani denar se člani
misijonskega društva Vozel vsem darovalcem iskreno zahvaljujejo.
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odmevi bralcev: STANOVANJSKA SOSESKA TOK
Ko se je leta 1936 moj nono odločil
zgraditi hišo na trnovskih njivah, si
verjetno ni predstavljal, kakšne bivalne pogoje bodo imeli njegovi potomci. V širši okolici je bilo le nekaj
stavb: železniška postaja, mlekarna,
Hladova, Kovačeva, Jelerčičeva ter
Kranjčeva hiša z delavnico. Pozneje
so se jim pridružile še hiše Benigarjevih, Kranjčevih in Rojčevih. Prostor
do Matetove gostilne je bil nepozidan, na sedanji Gubčevi ulici pa je
bilo le par hiš. To je bila čudovita
soseska, namenjena gradnji individualnih hiš. Toda namesto urejenega območja je pod socialistično
oblastjo v tem predelu nastalo urbanistično skrpucalo, kjer se je gradilo
hiše, stanovanjske bloke in tovarne.

odmevi iz naših krajev

Kmalu po vojni so začeli graditi tovarno Lesonit, ki se je postopoma
širila. Na območju Maistrove ulice (v
70. letih) so najprej dovolili individualno gradnjo in sezidajo 5 hiš, nato
pa (nerazumljivo) vrinili mednje triin štirinadstropne bloke. Verjetno
ni treba posebej poudarjati, da se
ni bilo kam pritožiti. Tedanja oblast
se je pač tako odločila. Na Tomšičevi ulici sezidajo najprej Lesonitove
dvonadstropne hiše in nato še tri
trinadstropne bloke. Istočasno se
širi TOK – Tovarna organskih kislin,
ki zavzame prostor pod Hribom svobode. Pod okriljem mlekarne zraste
kemična tovarna, ki v bivalnem naselju nima kaj iskati.
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Okoliški prebivalci smo živeli v
razmerah, ki jih ne privoščim niti
najhujšemu sovražniku. Smrad industrijske pare se je zajedal v bližnje
hiše, ropot petih ventilatorjev premera 1,5 m je povzročal hrup, ki je
dosegel tudi 110 decibelov. Da sploh
ne omenjam ton žveplove kisline,
ki je izpuhtela v zrak in razžrla vse,
kar je bilo kovini podobno. Več kot
15 let so s traktorji po Tomšičevi in
Gubčevi ulici vozili odpadno melaso
v Globovnik. Le dež je občasno spral
sledi umazanije z naših ulic. Lahko
si predstavljate, kako vse to vpliva
na zdravje ljudi, ki smo tam živeli.
Starejši prebivalci umirajo za posledicami, kaj kot posledico onesnaževanja nosimo v sebi »otroci TOK-a«,
samo Bog ve. Vse pritožbe glede
gradnje, širitve in hrupa so bile v
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prejšnjem sistemu kot boj z mlini na
veter. Na srečo je konec 80. let tovarna propadla in pustila za seboj le
»pogorišče«, ki ga skozi okna opazujemo še danes.
Sedaj pa se nam obeta nova gradnja.
Ne nasprotujem celostni ureditvi
tega območja, saj je zanjo že skrajni
čas. Ne razumem pa odločitve projektanta, da v Tomšičevo ulico, le
18 m od stanovanjskih hiš, postavi
štirinadstropni blok višine 14 m. Lastniki treh stanovanjskih hiš bomo
tako stisnjeni v razmaku 45 m med
dva bloka. Zdi se mi, da si projektant
sploh ni v živo ogledal situacije, ali
pa je glede na staro prakso pozidave
v Trnovem narisal samo en blok več.
Saj so sosedi tako ali tako navajeni živeti med bloki! Človek bi pričakoval,
da se danes pri načrtovanju novih
objektov bolj upošteva obstoječo zazidalno situacijo. Upravičeno se tudi
sprašujem, ali naše mesto res potrebuje skoraj 300 novih stanovanj, ko
pa še »Sončnih dvorov« nima kdo
kupiti in je tudi polovica stanovanj
v stari »Soči« prazna. Prav je, da se
poskrbi za mlade družine v našem

mestu, vendar bi bil bivalni prostor
z manj stanovanjskimi bloki in z več
zelenimi površinami bolj prijazen do
bodočih stanovalcev. Ali se je kdo
vprašal, kje bodo bodoči stanovalci
skoraj 300 stanovanj parkirali svojih
500 avtomobilov, če upoštevamo,
da ima v današnjem času vsaka družina že po 2 avtomobila? Ni nam
treba pozidati vsakega kvadratnega
metra zaradi dobička željnih tujih investitorjev, ki jih ne zanima bivalno
okolje stanovalcev. S prijaznejšim
bivalnim okoljem z manj bloki se bo
povečal tudi interes kupcev.
S temi vrsticami bi rad opozoril občinske svetnike, ki bodo odločali o
gradnji in zaradi mladosti ne poznajo razmer ali pa so pozabili, v kakšnih okoliščinah smo živeli sosedi
tovarne TOK, da nasprotujemo gradnji bloka b. V preteklosti smo bili
žrtve »socialističnega« urbanizma
in ne bomo dovolili, da se to ponovi
tudi danes.
ODLOČNI NE BLOKU b v Tomšičevi
ulici! III Vili Gombač, Ul. Toneta
Tomšiča 16

»COCOLOCO IN MAROCCO«

V petek, 13. marca, sta obiskovalce
koritniškega gasilskega doma v Maroko popeljali Anamarija Ludvik in
Teja Tomšič. V okviru KŠTD Tabor
Kalc 1869, sta pripravili potopisno
predavanje o svojem tritedenskem
potepanju po tej eksotični državi na
zahodu Afrike.
Kar precejšnja množica obiskovalcev
je tako z njima popotovala po državi,
kjer demokracija obstaja samo na

papirju in 13 odstotkov ljudi živi pod
pragom absolutne revščine. Dobro
uro dolgo predavanje je skozi slike in
glasbo navdušilo obiskovalce, ki so se
zabavali ob dogodivščinah popotnic
in izgubljali dah ob prizorih čarobnih
nočnih maroških ulic. Po koncu predavanja je sledil »barberski viski«,
nekaj maroških prigrizkov in razstava
stvari, ki sta jih popotnici prinesli s
popotovanja. III Anja Vilotič

št. 81 IIIIleto
leto21
Ilirska Bistrica,
31.3.2009
31.12.2008
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno
prečiščeno besedilo (Ur. l. RS, št. 94/07, 76/08, 100/08), 16.
člena Statuta občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih
novic, št. 18/95, 18/97,30/98, 4/08 Ur. l. RS, št. 31/99 in Ur. objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.06.2006), je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 23. seji, dne 19. 03. 2009, sprejel

PRAVILNIK
o dodelitvi enkratnega denarnega
prispevka za novorojence
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratnega denarnega prispevka za novorojence družinam z območja Občine Ilirska
Bistrica, določa upravičence, višino pomoči ter pogoje in postopek za uveljavitev te pravice.

2. člen
Enkratni denarni prispevek za novorojence je enkratna denarna pomoč upravičencu, ki se zagotavlja iz sredstev proračuna, da se družini zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje
stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.

II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA UVELJAVLJANJE
ENKRATNEGA DENARNEGA PRISPEVKA
3. člen
Upravičenec do enkratnega denarnega prispevka za novorojence je eden od staršev novorojenca pod pogojem, da sta
upravičenec in novorojenec državljana Republike Slovenije in
imata na dan rojstva novorojenca stalno prebivališče v Občini
Ilirska Bistrica.
Če starša novorojenca ne živita skupaj, je upravičenec do enkratnega denarnega prispevka za novorojence tisti od staršev,
pri katerem novorojenec dejansko živi, pod pogoji iz prejšnjega
odstavka.

4. člen
Upravičenec, ki prejme denarni prispevek za novorojence v
drugi občini, ne more uveljavljati pravice do enkratnega denarnega prispevka po tem pravilniku.

5. člen
Pravico do enkratnega denarnega prispevka za novorojence
uveljavlja upravičenec s pisno vlogo na obrazcu, ki ga upravičenec prejme v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica oziroma
na spletni strani Občine Ilirska Bistrica in ga izpolnjenega pošlje
po pošti ali vloži v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, najkasneje v štirih mesecih od otrokovega rojstva.

Po preteku tega roka se vloga zavrže kot prepozna.

6. člen
K pisni vlogi iz prejšnjega člena je potrebno priložiti:
• - izpisek iz matičnega registra o rojstvu,
• - potrdilo o državljanstvu oziroma fotokopija osebnega dokumenta vlagatelja,
• - potrdilo iz gospodinjske evidence (seznam članov).

7. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve enkratnega
denarnega prispevka za novorojence vodi občinski upravni organ, pristojen za področje družbenih dejavnosti po predpisih, ki
jih ureja splošni upravni postopek.
O pravici do enkratnega denarnega prispevka za novorojence
odloči organ iz prejšnjega odstavka z odločbo. Zoper odločbo je
možna pritožba pri županu občine v roku 15 dni od prejema
odločbe.

8. člen
Občinska uprava nakaže z odločbo dodeljeni znesek enkratnega denarnega prispevka na transakcijski račun vlagatelja najkasneje v roku 30 dni po njeni dokončnosti.

9. člen
Višina enkratnega denarnega prispevka za novorojence za
posamezno leto se določi z odlokom proračuna Občine Ilirska
Bistrica.
Višina enkratnega denarnega prispevka za novorojence v
letu 2009 znaša 270,00 EUR.
Za določitev višine enkratnega denarnega prispevka za novorojence za naslednja leta se uporablja določba 1. odstavka
tega člena.

10. člen
Če se ugotovi, da je prejemnik prejel enkratni denarni prispevek za novorojence na podlagi neresničnih podatkov oziroma
v nasprotju z določbami tega pravilnika, je prejeti enkratni denarni prispevek za novorojence dolžan vrniti, skupaj z zakonsko
določenimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje.

11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih
objavah Bistriških odmevov, uporablja pa se od 01. 01. 2009
dalje.
Številka: 007-1/2009
Ilirska Bistrica, dne 19. 03. 2009
ŽUPAN
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc
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SPOMINI: Savudrijska vala
V zvezi z prizadevanji »bratov« Hrvatov, ki si predvsem s potvarjanjem
zgodovinskih dejstev ter vztrajnim
ponavljanjem izjav svojih politikov in
strokovnjakov (Davorin Rudolf), kako
jim pripada polovica Piranskega zaliva oz. po njihovem Savudrijske vale
sem se odločil, da tudi jaz napišem
nekaj v zvezi s tem.

Pivke in od tam do Divače.V Divači
sem čakal na avtobus, ki je dvakrat
dnevno peljal iz Ljubljane v Koper,
seveda takrat še po stari makadamski cesti mimo Klanca. V Kopru sem
presedel na avtobus za Piran in pot
nadaljeval, kar danes malokdo verjame, s tramvajem do Lucije, naprej
pa peš do Sečovelj.

Leta 1950 je moj oče, po poklicu
električar, dobil premestitev ali – kot
se je temu takrat reklo – dekret iz
Rudnika lignita Koseze pri Il. Bistrici
v rudnik črnega premoga Sečovlje.
Rudnik, ki je bil poplavljen, je s skupino sodelavcev usposobil za obratovanje. Mene so starši pustili na
kmetiji v Kosezah za pastirja v pomoč starim staršem. S seboj so vzeli
mlajšega brata in se odselili v Sečovlje v takratno cono B Svobodnega
tržaškega ozemlja.

Počitnice pri starših v Sečovljah so
bile za radovednega fantiča pravo
doživetje.Z vrstniki, ki so prav vsi
govorili le italijanski jezik, sem pridno raziskoval soline ter se kopal
v kanalu sv. Odorika »vzvodno« in
»nizvodno« od kraja, kjer se za slovenski prav bori famozni Joško Joras.
Kolikor me spomin ne vara, nisem v
zaselkih, ki si jih danes lastijo Hrvati,
slišal niti ene besede hrvaško, prav
vsi so govorili italijansko. Na potepanjih smo otroci zašli celo do Kaldanije in prav dobro se spominjam
kamna z vklesanim napisom LRS
(Ljudska republika Slovenija).

V šolskih počitnicah sem jih smel
obiskati. Pot od Il. Bistrice do Sečovelj je bila za današnje čase neverjetno dolga in je trajala ves dan.
Najprej sem se z vlakom peljal do

Pred nekaj leti so mi prišli v roke reprodukcije zemljevidov, starih okrog

250 let. Zaliv, ki ga Hrvati imenujejo Savudrijska vala, je na tej karti
označen z nazivom Valle di Siciole.
Savudrija, italijansko Salvore, je na
drugi strani rta, imenovanega Punta
di Salvore. Čeprav so o tem mnogi že
pisali na stotine strani, ki dokazujejo,
kako nas imajo Hrvati pravzaprav za
norce, s katerimi lahko počnejo, kar
se jim zahoče, bi na tem mestu vendarle navedel nekaj dejstev.
1. Hrvati so mejni prehod postavili
na parcelo št. 5451 k. o. Sečovlje, ki
je javno dobro.
2. Leta 1993 so v Bujah ponaredili
zemljiško knjigo za preko 110 ha zemljišč, ki spadajo v k. o. Sečovlje.
3. Protipravno prodajajo zemljišča v
lasti Republike Slovenije.
3. Slovenske ribiče izrinjajo iz slovenskega morja.
4. Piranski zaliv so preimenovali v Savudrijsko valo, in ko so znamenitega
Rudolfa vprašali, zakaj tako, je ta našel najbolj neumen odgovor, da imajo
tudi za Canal la Manche drugačen naziv. Skratka, za zavajanje ljudstva jim
pride vse prav. III Danilo Pugelj

O PROBLEMATIKI ŠKODE ZARADI DIVJADI
Ker se na območju bistriške občine
pojavljajo vse večje škode, ki jih
povzroča divjad, je bistriška izpostava postojnske enote Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije (KGZS)
3. marca organizirala že drugo okroglo mizo na to temo.

19

Prva je bila julija lani, ko so prisotni
sprejeli tudi nekaj sklepov, s katerimi naj bi omilili škodo, vendar pa
se ta kljub temu povečuje. Na okrogli mizi so sodelovali: predsednik bistriške izpostave KGZS OE Postojna
Florijan Peternelj, predsednik sveta
KGZS OE Postojna Janez Okoliš,
vodja oddelka za gozdarsko svetovanje pri KGZS Zavod Nova Gorica
Egon Rebec, vodja bistriške kmetijsko-svetovalne službe Rafaela Žejn
in predstavnik lovske družine Kozlek
Stanislav Prosen.

(škodo bi po njihovem mnenju morali ocenjevati neodvisni ocenjevalci
in ne lovci, ki škodo tudi plačujejo),
prevelik stalež divjadi, krmljenje divjadi v bližini kmetijskih površin in
zaraščenost kmetijskih površin. Poleg neposredne škode na kmetijskih
zemljiših se pojavlja tudi posredna:
slabša kakovost krme, bolezni živine,
izguba trga itd.

Kot ugotavljajo na bistriški izpostavi
enote KGZS, so vzroki za porast škod
po divjadi neustrezna zakonodaja

Po podatkih Rebca je v bila letu 2008
skupna višina izplačanih odškodnin
zaradi škode, ki so jo povzročile
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Na okrogli mizi (z leve): Stanislav Prosen, Rafaela Žejn, Egon Rebec, Janez Okoliš
in Florijan Peternelj

divje živali, skoraj 100.000 evrov.
Največ škode na njivah in travnikih
povzroča divji prašič, povečala pa se
je tudi škoda na drobnici in sadjarstvu. Prisotni so kmete pozvali, naj
redno prijavljajo škodo, in sicer naj
jo v pisni obliki naslovijo na lovske
družine, ki se morajo v roku osmih
dni odzvati, lahko pa se obrnejo tudi
na pristojne okrajne komisije ali na
lovsko inšpekcijo. Na voljo pa so jim
tudi obrazci z obrazložitvijo, ki jih
dobijo na upravni enoti. III

400.000 EVROV ZA PODEŽELJE

Postopek sprejemanja LIN je Društvo
pričelo že novembra 2008 z javnim
pozivom, na katerega se je prijavilo
15 projektov predvsem zasebnega
kapitala. Komisija za ocenjevanje
projektov je predlagala v izvajanje
12 projektov, ki so se jim pridružili
še trije občinski projekti. Osnovne
smernice pri potrjevanju projektov
so bile skladnost z lokalno razvojno
strategijo in razvojna naravnanost. Izbor projektov je potrdil tudi
upravni odbor društva. Brez problemov pri ocenjevanju sicer ni šlo, saj
so bili projekti bolj slabo in različno
pripravljeni, tako da je bilo potrebno
precej dela za usklajevanje in prijavo
na MKGP. Zato so sklenili, da se bo

postopek priprav za leto 2010 odvijal bistveno drugače in bolj usmerjeno.
Vsekakor pa so v Društvu zadovoljni
z odzivom prebivalcev območja med
Snežnikom in Nanosom, saj je v LIN
uvrščenih kar nekaj zanimivih projektov, ki obetajo dodaten razvojni
potencial za to področje. Skozi program Leader bo v letu 2009 investirano na to območje skoraj 373.000
evrov. Od tega je iz programa Leader predvidenih 164.710 evrov, zasebnih sredstev pa 208.077 evrov.
Zaradi pozne odobritve lanskega načrta je večina projektov prenesena
v letošnje leto, tako da lahko govorimo o skupni vsoti skoraj 770.000
evrov, od tega je 314.185 evrov iz
programa Leader.
V letu 2008 se je namreč izvajal le
projekt »Organiziran nastop na trgu
in zagotavljanje ustrezne infrastrukture za trženje kmetijskih pridelkov«,
vsi ostali projekti pa se bodo pričeli
izvajati v letu 2009. Med njimi so
tudi projekti zunanje ureditve gradu
Prem in kulturne oživitve gradu Kalc,
izdelava spletne strani za turistične
kmetije, ureditev kolesarskih poti

ter kmetijska tržnica in Kindlerjev
botanični park v Ilirski Bistrici.
V letu 2009 bo Društvo prvič pričelo
tudi z izvajanjem projektov medregijskega in mednarodnega sodelovanja. S sosednjima LAS Krasa in
Brkinov iz Sežane ter LAS Kras iz Trsta (Nabrežine) se bo izvajal projekt
»Povežimo kmečke tržnice ob meji«,
s katerim želijo omogočiti kmetijskim proizvajalcem s tega območja
čim širši trg za njihove proizvode
in izdelke. V ta namen nameravajo
organizirati 12 tržnic letno na celotnem območju delovanja treh LAS.
Skupaj z LAS Krasa in Brkinov pa se
pripravlja še projekt »Promocija turističnih kmetij Brkinov in Krasa«,
katerega osnovni cilj je povezati turistične, izletniške in sadjarske kmetije na skupnem prostoru Brkinov in
Krasa. Oba projekta sta ovrednotena
na 26.980 evrov, od tega je predvidenih iz programa Leader skoraj
18.000 evrov, iz zasebnih oz. občinskih virov pa okrog 9.000 evrov. Vsi
projekti so v celoti predstavljeni na
spletni strani društva www.razvojpodezelja.si. III

VELIK PORAST DIVJIH PRAŠIČEV
Tako kot ima vsa Slovenija neobvladljive razmere z divjimi prašiči, jih
imajo tudi lovišča na območju naše
občine. V zadnjih treh letih je bila
obilna letina naravne hrane (želod,
bukovica, mokovnica itd.), kar je
vzrok za številno populacijo prašičev.
Statistika odstrela prašičev v zadnjih
treh letih kaže velik porast na našem
območju (leta 2006 38 prašičev, leta
2007 69 prašičev in leta 2008 121
prašičev).
Podgora je zelo slabo obdelana in
zaraščena v bližini vasi, kar omogoča idealne pogoje za kritje divjadi.
Pokošeni vrtovi v ozadju vasi so v
glavnem ograjeni in služijo za pašo.
Zaradi izobilja močno kalorične
hrane v preteklih treh letih so svinje
tudi dvakrat na leto polegale in že
po šestem mesecu starosti spolno
dozorele. Lovci se trudimo, da realiziramo strukturni odstrel prašičev,
ki ga od nas zahteva država, saj v

nasprotnem primeru sledijo visoke
denarne sankcije. Lansko leto so obrodila predvsem jabolka, zato prašiči
rijejo po travnikih in s tem povzročajo velike škode. Zaradi velike količine rastlinskih maščob se poruši
ravnovesje v organizmu in se pojavi
potreba po živalskih maščobah, ki

jih dobijo z zaužitjem ogrcev, glist,
črvov, ki so na gojenih travnikih in
pašnikih. Škode rešujemo po pravilih, ki nam jih dostavi Statistični
urad RS. Vsak primer moramo reševati na podlagi verodostojne prijave
oškodovanca. V letu 2009 bomo
opravljali cenitve z lastnikom ali pogodbenim najemnikom. Vsako parcelno številko bomo preverili. Vse
sklenjene prijave moramo vnesti v
bazo podatkov, ki služijo LZS, ZGS in
DURSU. Za neverodostojne podatke
sledijo kazni za oškodovanca in LD.
Preko celotnega meseca marca so se
na območju Podgore lovci v velikem
številu udeleževali delovnih akcij pri
odstranjevanju škode zaradi divjih
prašičev, za kar si člani LD Kozlek zaslužijo vso pohvalo. Lov na prašiče izvajamo čez vse leto v skladu z zakonom.
To leto pričakujemo precej manjšo reprodukcijo prašičev in ostale divjadi.
III Ivan Brožič, LD Kozlek
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gospodarstvo, kmetij stvo in turizem

Lokalna akcijska skupina (LAS)
Društvo za razvoj podeželja med
Snežnikom in Nanosom je konec
februarja prijavila na Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Letni izvedbeni načrt (LIN) za leto
2009. Gre za dokument, v katerem so določeni izvedbeni projekti
na območju LAS, ki jih sofinancira
MKGP skozi program Leader. Letošnji LIN zajema 15 izvedbenih projektov in 2 projekta sodelovanja v
skupni višini skoraj 400.000 evrov.
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KUHANJE NEKOČ
Na OŠ Antona Žnideršiča so 23.
marca pripravili prireditev in razstavo, s katero so zaključili projekt
»Kuhanje nekoč«, v katerega so se
vključili lani in je sestavni del sodelovanja v madnarodni mreži šol
Parka Škocjanske jame.
V okviru projekta, ki je nadaljevanje lanskega raziskovalnega dela
»Kuhinje nekoč«, so učenci zbirali
staro posodo in naprave za kuho
ter pripomočke za čiščenje, ki so jih
uporabljali nekoč. Zabeležili so stare
kuharske recepte, značilne za naše
kraje, in ugotavljali, katere jedi so
pripravljali ob različnih priložnostih
(praznikih, kmečkih opravilih, porokah ...). Zapisovali so tudi reke o
hrani in na to temo likovno ustvarjali. Obsežno zbrano gradivo so izdali
v bogatem šolskem glasilu Satje.
»Na ta način ohranjamo bogato kulturno dediščino naših prednikov in
jo prenašamo tudi na mlajše,« je cilj
projekta opisala ravnateljica Karmen

Šepec. Na prireditvi, ki so jo posvetili vsem mamam ob materinskem
dnevu, so predstavili tudi kratek film
o nevarnostih čipsa, ki so ga posneli
učenci, v kulturnem programu pa
so zaigrali, zapeli in zaplesali učenci
šole. Prireditev je spremljala tudi zanimiva razstava stare posode in drugih kuhinjskih pripomočkov. III

šolstvo in šport

SKUPAJ TUDI MED POČITNICAMI
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Na OŠ Rudija Mahniča Brkinca Pregarje so bile tudi letos v času zimskih
počitnic organizirane enodnevne
družabne aktivnosti in ustvarjalne
delavnice. Na prvi počitniški dan
v dopoldanskem času smo lahko
učenci in drugi otroci naredili svojo,
čisto pravo steno za pritrjevanje v
obliki sove. Odločili smo se lahko za
tako v večji ali manjši velikosti. Ker
smo želeli tudi mi počasi pregnati
BISTRIŠKI ODMEVI APRIL 2009

zimo in mrzle dneve, smo zato izdelali nekaj pustnih mask iz vrečk, iz
papirnatega krožnika ali pa klobuke
za male maškare, ki smo jih lahko
odnesli domov ali pa pustili v šoli na
ogled v našem večnamenskem prostoru. Komur ni bilo do ustvarjanja,
se je lahko s sošolci in prijatelji družil
ob družabnih igrah: šahu, človek ne
jezi se, namiznem tenisu ali kartah.
III Novinarski krožek OŠ Pregarje

uspešni lokostrelcI
Člani Lokostrelskega kluba Ilirska Bistrica smo uspešno nastopili na dveh
dvoranskih državnih prvenstvih.
Z državnega prvenstva v Šenčurju so
se naši lokostrelci vrnili s kar štirimi
medaljami in nekaj lepimi uvrstitvami. V kategoriji mlajši dečki je s
sestavljenim lokom drugo mesto dosegel Dejan Damiš; z enakim lokom,
vendar v kategoriji kadeti je zmagal
Patrik Ceglar, z ukrivljenim lokom
sta državni prvakinji postali deklica
Ana Penko in kadetinja Nina Vičič.
Kljub dobremu streljanju sta nehvaležni mesti zasedla Katja Firm (4.
mesto) in Luka Dekleva (5. mesto).
Med 235 tekmovalci so nastopili še:
Marko Vidmar, Andrej Prelog, Matej
Taškar in Lado Čeligoj.
Še enkrat smo dokazali, da v klubu
dobro delamo. Seveda bo treba še
zavihati rokave, da bomo dosegali rezultate, s katerimi bomo posegali po
medaljah tudi v drugih kategorijah.
Postojna je bila 14. marca gostitelj
državnega šolskega prvenstva. Tudi
od tam smo se vrnili z medaljami, ki
so jih pristreljali: Ana Penko, Luka
Dekleva, Dejan Damiš, Patrik Ceglar
in Osnovna šola Antona Žnideršiča
v ekipnem delu tekmovanja. Na
prvenstvu so nastopili še: Nina Vičič, Katja Firm, Andrej Prelog, Miha
Primc in Marko Vidmar.
Lokostrelci smo zaključili z zimsko
sezono. Komaj čakamo lepo vreme,
da se preselimo na zunanje strelišče
in se pripravimo na nove izzive, ki
nas čakajo na tekmovanjih. III Lado
Čeligoj

NABIRANJE ZVONČKOV IN SAJENJE DREVES
Na OŠ Dragotina Ketteja poteka
naravoslovno-kmetijski krožek pod
okriljem Društva za razvoj podeželja.
Ta mesec smo nadaljevali s spoznavanjem domačih živali. Obiskali smo
mlade kozličke, stare komaj štiri dni.
6. marca pa smo se z avtobusom
odpeljali v gozd. Kar dvajset se nas
je v spremstvu mentorice Tamare in
učiteljice Mojce odpeljalo na konec
Trnovega. Ob potoku smo nabirali
zvončke, bredli po vodi in uživali v
prelepem sončnem dnevu. Z nami
je bil tudi revirni gozdar Tiberij Weber. Spraševali smo ga, kako visoka
so drevesa, koliko so stara, kako se
skrbi za gozd, katere živali se vidijo
v bližini ...
Ko smo nabrali štiri velike šope
zvončkov, nas je avtobus zapeljal do
Doma starejših občanov. Stanovalkam smo tri šope zvončkov podarili
za 8. marec. Bile so tako vesele, da so
nam ob odhodu kar dvakrat pošteno
zavriskale. Obljubili smo, da bomo
naslednje leto spet prišli. Četrti šop
zvončkov smo izpulili s čebulicami
in smo jih posadili okrog spomenika
Dragotina Ketteja pred našo šolo.

Nabrane zvončke smo podarili stanovalcem Doma starejših občanov

Posadili pa smo tudi dve jablani
(Kanada in Krivopecelj), lešnik, črnoplodnato aronijo, črni bezeg ter
vrtnice.
18. marca pa nam je Ladislav Urbančič zoral vrt za šolo. Kaj vse

bomo posadili! Komaj čakamo na
lepše vreme. Obenem prosimo vse
sprehajalce psov, da ne sprehajajo
svojih ljubljenčkov po šolskih površinah, kajti za seboj puščajo iztrebke.
Hvala! III Mentorica Tamara Urbančič

PROJEKT COMENIUS – VTISI IZ ŠPANIJE

Izvedeli smo tudi, da v mesecu
aprilu praznujejo t. i. Fiesta de Abril,
ki je običajno v tednu po veliki noči.
V tem tednu se velik del prebivalcev
Seville, tudi najmlajši, oblečejo v
bogate obleke za flamenko in dneve
preživijo na ulicah mesta, kjer plešejo in pojejo skupaj z največjimi
umetniki te zvrsti plesa in glasbe.
V letošnjem šolskem letu OŠ Podgora
Kuteževo sodeluje v mednarodnem
projektu Comenius z naslovom Miti,
zgodbe in legende Evrope. V začetku
marca je bilo v Sevilli v Španiji organizirano 2. delovno srečanje, ki so

se ga udeležile mentorice iz Italije,
Portugalske, Slovenije ter seveda
Španije.
Najbolj zanimiv del obiska je bil
obisk šole, saj so nam tamkajšnji

Učenci na šoli so nam podarili tudi
več svojih risbic in ostalih izdelkov, ki
bodo na naši šoli na ogled junija, ko
bo predstavljeno prvo leto skupnega
projekta. III Nataša Zidar
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učenci, ki po starosti ustrezajo naši
razredni stopnji, na zelo slikovit način predstavili del svoje kulture. Tako
smo bili priča petju, plesu in igranju
flamenka, ki je močno zakoreninjen
v španskem vsakdanu. V Sevilli poznajo svojo različico tega plesa pod
imenom 'seviljana'.
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Obisk iz Doline na jelšanski šoli
18. marec 1944 po Jelšanah odmeva
smrtonosno orožje nemških okupatorjev. Borci Istrskega odreda ujeti v
obroč. Tretjo udarno četo vodi mlad
komandir Ljubomir Sancin - Stojan
iz Doline pri Trstu. Sam se je že prebil iz sovražnikovega oklepa. Ker so
pa nekateri njegovi tovariši ostali v
obroču, se vrne in jim skuša pomagati pri preboju. Žal omahne pod
streli nemškega mitraljeza.
65 let pozneje, 18. marca 2009, lep,
sončen pomladni dan. Vesel, brezskrben vrvež otrok na šolskem hodniku
OŠ Jelšane. Na tragičen dogodek, ko
je v boju za svobodo padel Ljubomir
in še 8 njegovih tovarišev, spominja
le devet kamnov, ki nemo stojijo ob
šoli. Obeležje redno obiskujejo Sancinovi sovaščani in sorodniki iz Doline tik ob italijansko-slovenski meji,
kjer že več kot 1000 let živijo Slovenci. Njihovi rojaki, ki prihajajo v
Jelšane, so s šolo stkali prisrčne vezi.
Leta 2004 je bila ob spomeniku tudi
skupna proslava obeh občin Ilirske
Bistrice in Doline.

telji so se poklonili padlim junakom
za svobodo. Učenci so s pomočjo
mentorice pripravili krajši program.
Gospod Švab, nekdanji dolinski župan in ravnatelj slovenskega dijaškega doma v Trstu, je imel kratek, a
ganljiv in poučen nagovor za učence.

Letos je šolo obiskala devetčlanska
delegacija, ki je k spomeniku položila
cvetje in sveče. Skupaj z učenci in uči-

Po končani komemoraciji je ravnateljica Branka Špende povabila
goste v šolo na prijeten klepet. Tri

članice delegacije, nekdanje učiteljice, pa so šle med učence in
jim pripovedovale o starih časih
in svojih izkušnjah iz 2. svetovne
vojne. Učnci so jih razveselili in
presenetili s svojimi pesmimi, ki so
jih sami napisali pri pouku slovenščine. Razšli smo se z željo, da bi nas
še kdaj obiskali ter da bi jih popeljali
po naši gozdni učni poti na Goliče. III
Marica Gaberšnik

OŠ PODGRAD NA DRŽAVNEM ČETRTFINALNEM TEKMOVANJU

šolstvo in šport

V sredo, 4. marca, se je nogometna
ekipa OŠ Podgrad prvič v zgodovini
šole uspela uvrstiti na četrtfinalno
državno prvenstvo. Skupaj s svojimi
navijači se je odpravila v Ljubljano,
kjer se je v dvorani Slovan pomerila
z OŠ Nove Jarše, z OŠ Koper ter OŠ
Šempeter.
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Naša ekipa je prvo tekmo odigrala z
OŠ iz Jarš. Kljub trdemu delu, požrtvovalnosti in vztrajnosti se je naša
mreža trikrat zatresla. OŠ Nove Jarše
je tako zmagala s 3 : 0.
Drugo tekmo so naši mladinci odigrali proti OŠ Koper. Dosegli niso

nobenega gola, Koprčani pa so zmagali s 5 : 0. Sledila je še ena tekma
in naši fantje se niso vdali. V tekmi
proti OŠ Šempeter so sicer izgubili,
a je Martin Šajina dosegel prvi zadetek na tem tekmovanju. Rezultat je
bil 4 : 1.
1. mesto je zasedla OŠ Nove Jarše,
drugi so bili nogometaši iz Šempetra,
tretje mesto so si priborili tekmovalci
OŠ Koper – naši nogometaši so pristali na 4. mestu. Čeprav so se strinjali, da bi lahko odigrali boljše, so bili
tako fantje kot trener zadovoljni, da
so s trdim delom prišli tako daleč.
Številni navijači smo jih ves čas
bučno vzpodbujali. Na poti domov
nismo bili niti najmanj žalostni in
naši fantje so v avtobusu glasno prepevali in se veselili. III Nina Mavrič
in Erika Božič, novinarski krožek OŠ
Podgrad
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ITALIJANŠČINA – DRUGI TUJ JEZIK NA OŠ PODGORA KUTEŽEVO
Naša šola je ena izmed 48 osnovnih
šol (prvih 10 % osnovnih šol v Sloveniji), ki od začetka šolskega leta
2008/2009 izvaja projekt Postopnega uvajanja obveznega drugega
tujega jezika v osnovne šole.
Za sodelovanje v projektu smo se
odločili, ker se zavedamo pomena
znanja tujih jezikov v današnjem
času in v prihodnosti ter sledimo
ciljem sodobne šole. Zaradi širitve
Evropske unije, enotnega trga, povečane mobilnosti znotraj Evropske
unije, ponovnega oživljanja regij,
priseljevanja v EU, globalizacije in
drugih dejavnikov se je razširila potreba po večjezičnosti in medkulturnosti v vseh evropskih državah.
Pred vključitvijo v omenjeni projekt
si je OŠ Podgora morala pridobiti
soglasje staršev učencev takratnega
6. razreda, soglasje sveta staršev
in sveta šole. Starši so se skupaj z
učenci odločili za pouk italijanščine.
Kasneje smo pridobili še sklep ministra za šolstvo in šport o določitvi
izbora osnovnih šol, vključenih v
postopno uvajanje drugega tujega
jezika v osnovni šoli.
Projekt izvajamo v sedmem razredu,
ki ga obiskuje 9 učencev: 3 fantje in
6 deklet (na sliki). Pouk poteka po

letnem delovnem načrtu, ki je primerno zasnovan, ni prezahteven,
teme so za učence zanimive in poznane.
Pri pouku se uporablja sodobne didaktične pristope, različne oblike
in metode dela. Pouk popestrimo z
igro, pesmijo, izdelovanjem plakatov in drugih izdelkov, otroci delajo
sami, v parih ali skupinah.
Prednost poučevanja na naši šoli
je, da je oddelek manj številčen in
delo poteka bolj kakovostno kot bi
v večji skupini. Otroci večinoma sodelujejo in jim je tak način dela tudi
všeč. Imam občutek, da učenci ita-

lijanskega jezika kot drugega tujega
jezika ne jemljejo kot učnega predmeta, ampak vse bolj dojemajo kot
igro. Učenje skozi igro je sicer prijetno in kakovostno, jim pa je na ta način težko privzgojiti delovne navade
ter pisanje domačih nalog, prinašanje potrebščin in sodelovanje pri
pouku.
Menim, da je projekt primerno zasnovan. Učne vsebine so za učence
zanimive in primerno zastavljene.
Večji poudarek bi bilo v bodoče potrebno dati na to, da je italijanski jezik kot drugi tuji jezik učni predmet.
III Katarina Weber, učiteljica italijanščine

TAKO SMO PUSTOVALI V GLASBENI ŠOLI ILIRSKA BISTRICA
tem smo se namreč naučili Zimsko
uganko. Otroci so se navduševali
nad ilustracijami klovnov in drugih
maškar, saj se je bližal čas pusta, in
me prosili, naj jim zapojem še druge
pesmi. Pa smo se odločili: Naučili se
bomo še pesmico Klovni in jo skupaj
z Zimsko uganko zapeli na pustnem
nastopu! Da bosta zveneli še lepše,
ju bomo spremljali z različnimi zvočili.
Tako smo se učili »peti« v jogurtove
lončke z delno odprtimi pokrovčki,
kar je slišati podobno kot igranje na
glavnik. Tudi na glavnik smo igrali,
pa z žlicami, kuhalnicami in frnikolami ropotali, stresali ropotulje,
napolnjene z najbolj nenavadnimi
predmeti, udarjali na pokrovke in
kovinske tulce, strgali po velikem
lesenem strgalu in sploh preizkusili

veliko zanimivih zvočil. Pika na i pa
je bil seveda nastop na pustni torek,
ko smo se, našemljeni učenci PREDŠOLSKE GLASBENE VZGOJE in GLASBENE PRIPRAVNICE, postavili na
stopnice ter veselo zapeli ob spremljavi kitare ter zaigrali na zvočila.
Nadaljevanje nastopa se je za starše
in ostale nastopajoče dogajalo v
dvorani šole. Nastopilo je kar 34
glasbenih maškar, ki so igrale klavir,
kljunasto in prečno flavto, saksofon,
klavirsko in diatonično kitaro, violino, violo in violončelo, solistično
ali v komorni skupini, nekatere ob
spremljavi namaškaranih učiteljev.
Dva učitelja sta se pomladila v glasbenika prvošolca in samozavestno
odigrala svojo skladbico za violino in
kitaro. Bravo! Vzdušje na nastopu je
bilo enkratno! III Elena S.
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»Kakšna pa je ta pesmica? Nam jo
lahko zapoješ?« me je vprašal eden
od učencev pri uri skupinskega pouka, ko smo listali po notni zbirki Pesmi za Nacka dr. Mirka Slosarja. Pred
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POMLADNI TRENDI V IZOBRAŽEVANJU
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V času prebujanja narave iz zimske
otopelosti je prav gotovo čas, da se
tudi ljudje zazremo vase. Daljši dnevi
kar kličejo po druženju z ljudmi, s
katerimi imamo skupne interese in
hobije. Marsikdo že razmišlja o atraktivnih destinacijah za preživljanje poletnih počitnic. Ker pa počitnice nikoli
niso vezane samo na uživanje, temveč
tudi na srečevanje in komuniciranje z
drugimi, je čas, da že sedaj pomislimo
na morebitne zadrege, do katerih nas
lahko privede pomanjkljivo znanje tujega jezika.
Za vse, ki bi radi preživljali sproščene
počitnice brez pogovornih zapletov,
organiziramo na OE Ljudska univerza osvežilne tečaje tujega jezika
– italijanščine in angleščine. Poudarek
20-urnih tečajev je na konverzaciji in
obnovitvi nekoč že usvojenih, sedaj
pa nekoliko pozabljenih znanj tujega
jezika. Skozi simulacijo vsakdanjih življenjskih situacij oživljamo predvsem
govorjeni jezik.
Za vse podjetnike in zaposlene, ki
želijo pridobiti uporabna jezikovna
znanja s tematskih področij, kot so
navezovanje stikov, telefoniranje, korespondenca, predstavitev podjetja,
sestanki, pogajanja ipd., bomo združili
prijetno druženje s koristnim pridobivanjem potrebnega jezikovnega znanja v poslovnem svetu. Tečaj obsega
20–30 pedagoških ur.
Za vse tiste, ki se s tujimi jeziki šele
seznanjajo, organiziramo 60–80-urne
jezikovne tečaje na različnih stopnjah.
Udeleženi se celostno usposabljajo
za sporazumevanje v tujem jeziku in
skladno razvijajo vse jezikovne spretnosti: slušno, govorno, bralno in pisno. Tečaji potekajo dvakrat tedensko
po 3 pedagoške ure v popoldanskem
času.
Ker pa je mnogo takih, ki svoj čas težko
uskladijo z urnikom rednih tečajnih
oblik, smo jim namenili individualno
obliko izobraževanja. Učitelj se tu povsem prilagodi udeležencu, njegovemu
jezikovnemu predznanju, specifičnim
željam in potrebam. Udeleženec tako
lahko zelo hitro napreduje.
V naši ponudbi jezikovnih znanj pa nismo pozabili tudi na najmlajše. Nadobudni malčki ob spremljavi angleško
govorečih risanih junakov že v domačem okolju pridobivajo potrebna in
dragocena predznanja. Pouk na tečajih, kjer ta znanja poglobimo, je organiziran v majhnih skupinah in poteka
BISTRIŠKI ODMEVI APRIL 2009

na podlagi glasovnega in slikovnega
gradiva. Otrokom omogočimo prijazen začetek spoznavanja njihovega
prvega tujega jezika na postopen in
starosti prilagojenem pridobivanju
jezikovnega znanja ter razvijanja jezikovnega čuta. Tečaj obsega 20 pedagoških ur.
V času informacijske tehnologije je
poznanje dela z računalnikom nujnost. Tem potrebam sledimo z vrsto
računalniških izobraževanj (Word,
Excel, Power Point …).
V jesenskih mesecih smo pričeli z izvajanjem 60-urnih javno veljavnih
tečajev Računalniška pismenost za
odrasle. Tečaji so namenjeni odraslim, predvsem tistim z osnovnimi in
nižjimi poklicnimi kvalifikacijami, v
starostni skupini od 25 do 64 let, brezposelnim in upokojencem. Temeljni
namen programa je popularizirati in
spodbuditi splošno računalniško pismenost med odraslimi, omogočiti
vsem kar najbolje uporabljati osebni
računalnik in spoznati prednosti njegove uporabe ter ponuditi osnovno
računalniško usposabljanje, ki bo
omogočilo aktivno vlogo v informacijski družbi vsem, ne glede na starost
ali doseženo izobrazbo. Udeleženci
spoznajo teoretične osnove računalništva, naučijo se delati z datotekami
in urejevati besedila ter uporabljati
internet in elektronsko pošto. Ker so
tečaji sofinancirani s strani Ministrstva
za šolstvo in šport ter Evropskih socialnih skladov, so za udeležence brezplačni.
Iz istih virov se financira tudi program
Usposabljanja za vseživljenjsko uspe-

šnost – Beremo in pišemo skupaj.
Program je namenjen staršem otrok
in otrokom v nižjih razredih osnovne
šole (1.–4. razred osemletke ali prvo
triletje devetletke).
Cilj programa je razvijanje temeljnih
spretnosti na ravni, ki ustreza potrebam staršev v vsakdanjem življenju
in za pomoč otroku pri opismenjevanju. Usposabljanje traja 50 ur po
vnaprej pripravljenih projektih. Le-ti
zajemajo različna področja: govorne,
bralne, pisne in računske spretnosti,
rabo informacijske tehnologije, splošno poučenost, medčloveške odnose,
komunikacijo, aktivno državljanstvo,
vseživljenjsko učenje in socialne spretnosti.
Vsebine projektov so izbrane glede na
življenjske okoliščine ciljne skupine in
prilagojene udeležencem, da bi zadostile njihovim potrebam po temeljnih
znanjih in spretnostih. Program pomeni za otroka kakovostno popotnico
za nadaljnje šolsko delo, saj spodbuja
razvijanje njegove samostojnosti, zaupanje v svoje sposobnosti in iznajdljivost pri iskanju potrebnih virov
znanja.
Naše delo in ponudbo spremljajo
štiri Unescovi stebri izobraževanja:
Učiti se, da bi vedeli. Učiti se, da bi
znali živeti, delati in razumeti druge.
Spremlja pa nas tudi želja, da se vsi,
ki se nam pridružijo, pri nas počutijo
prijetno in sproščeno. Učenje namreč
ni samo pridobivanje novih znanj. Je
dosti več kot to. Je druženje, zabava in
predvsem zadovoljstvo pri razvijanju
lastnih potencialov. III Romana Morano

Vabljeni na odprtje razstave

MOSTOVI PRIJATELJSTVA

Utrinki iz slovensko-francoskih odnosov od 18. stoletja do danes
v četrtek, 2. aprila 2009 ob 19. uri
v Knjižnici Makse Samsa
Na otvoritvi bodo sodelovali:
• župan Občine Ilirska Bistrica, g. Anton Šenkinc
• veleposlanica Francoske republike v Sloveniji, nj. eksc. ga. Chantal de
Bourmont
• kustos – zgodovinar, g. Ivan Simčič
• direktorica knjižnice, ga. Damijana Hrabar
• glasbeni gostje – pevska skupina Vasovalec
Razstava bo na ogled do 18. aprila 2009.

SREČANJE MLADIH PLANINCEV
Na planincah sončece sije, na planincah luštno je … Tako pravi besedilo slovenske ljudske pesmice.
In sončno je bilo tudi v soboto, 14.
marca, na »naši« Planini (1169 m)
nad Koritnicami, kjer se je odvilo
srečanje mladih planincev iz Planinskega društva Snežnik Ilirska Bistrica
in Planinskega društva Postojna. To
je bilo že drugo srečanje mladih planincev iz obeh društev. Prvo se je
namreč odvilo že aprila lani na Tuščaku nad Bačem.
V jutranjih urah omenjenega dne se
nas je pri odcepu za Devin na glavni
cesti Koritnice–Mašun zbralo kar
140. Po uvodnem pozdravu gostiteljev – mladih planincev iz OŠ Knežak
– smo se počasi odpravili proti našemu cilju – vrhu Planine. Vreme je
bilo kot naročeno, saj so nas na poti
greli sončni žarki, na vrhu pa se nam
je odprl prelep razgled na okoliške

vasi (Koritnice, Bač, Knežak, Zagorje).
Po zasluženi malici, počitku in medsebojnem druženju smo se odpravili
proti lovski koči na Devinu, kjer nas
je pričakalo posebno presenečenje,
saj so nam članice KD Tuščak Bač
pred kočo pripravile sladko pojedino
in pijačo. Številčnost udeležencev in
odlično vreme sta bila razloga, da

se je daleč naokoli v gozdu slišal odmev smeha ter vzdihov zadovoljstva
nad lepim izletom. Čeprav smo v takem vzdušju neskončno uživali, pa
je kmalu prišel trenutek, ko smo se
morali odpraviti na izhodišče izleta,
od koder so nas avtobusi odpeljali
proti domu. III Vanja Delost, načelnica MOPD Snežnik Ilirska Bistrica

VRHUNSKI RAFTING TEKMI V ORGANIZACIJI
DOMAČEGA KLUBA MRZLA UODA

Tekmovanje bo tako potekalo v
Tacnu, ki je že dolga leta znan po
svoji atraktivni umetni progi na reki
Savi, ki s svojo zahtevnostjo zagotavlja temeljne pogoje za izpeljavo
tekme najvišjega ranga. Na umetni
progi bomo izvedli tri discipline, in
sicer slalom, klasičen sprint in tekmo
v sprintu na izločanje.
Slalom in sprinti na reki Savi bodo
na sporedu v soboto, 4. aprila. S tekmovanjem bomo sicer začeli že dan
prej, ko bo na sporedu uradni trenig
slaloma in sprinta. Glede na dane pogoje pričakujemo napeto tekmo.

Po tekmah v Tacnu se bomo nato v
popoldanskih urah preselili na reko
Sočo, ki v svojem zgornjem toku
predstavlja idealno lokacijo za izpeljavo spusta na divji vodi. Tekma
na Soči se bo odvijala v nedeljo, 5.
aprila. Sam spust bo izveden na delu,
ki je namenjen tudi turističnemu raftingu, potekal pa bo od vasi Srpenica
do vasi Trnovo ob Soči. Trasa spusta
je dolga okrog 6 km in v večjem delu
poteka v precej ozkem kanjonu, kar
samo reko dela hitro in privlačno.
Glede na letni čas predvidevamo,
da bo Soča v tem času precej visoka
in hitra, kar pomeni, da bodo ekipe
za premagovanje trase potrebovale
okrog 20 minut. Ob koncu spusta, ki
bo v Trnovem ob Soči, bomo organizirali še podelitev priznanj najboljšim v vseh disciplinah.
Tekmovalci se bodo v ekipah po šest
članov pomirili na enakih čolnih, kar
je zagotovilo za enakopravne boje.
Za natančnost meritev bo skrbelo
podjetje, ki že vrsto leti opravlja elektronske meritve časov na različnih
športnih prireditvah. Zavedamo se,

da je pomembna tudi varnost, tako
nastopajočih kot samih tekmovalcev, zato bodo na obeh tekmah prisotni usposobljeni reševalci iz divje
vode in reševalno vozilo z osebjem.
Glede na že omenjeno prepoznavnost obeh rek predvidevamo, da se
bo tekme udeležilo do 30 ekip. Iz
Slovenije pričakujemo 4 do 5 ekip,
ostale pa iz Nemčije, Italije, Slovaške, Češke, Madžarske, Hrvaške,
Avstrije in od drugod. Zagotovilo za
nastop vrhunskih ekip sta predvsem
obe trasi tekmovanja in pa tudi izkušnje iz lanskoletne tekme, ki smo jo
organizirali. Na tekmi tako pričakujemo večino najboljših ekip iz prej
omenjenih držav in hkrati najboljših
reprezentanc v raftingu na svetu.
Upamo, da se vidimo na brzicah
Save in Soče! III Ekipa Rafting kluba
Mrzla uoda
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V rafting klubu Mrzla uoda iz Ilirske
Bistrice smo se drugo leto zapored
odločili, da organiziramo rafting
tekmo, ki bo štela za Evropski pokal,
Regionalno ligo in Slovensko državno
prvenstvo. Glede na to, da nam naravne danosti v domačem okolju ne
dajejo pogojev za izvedbo tekme na
takšni ravni, smo se odločili tekmo
izpeljati na dveh slovenskih rekah, ki
omogočata izpeljavo rafting tekme
na divji vodi.
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Tječe, tječe TD BISTRC
Tekaško društvo Bistrc bo po
lanskem uspešno izvedenem 1.
Bistriškem teku letos 27. junija organiziralo 2. Bistriški tek, ki bo štel za
točkovanje v tekih Primorskih novic
in tudi za točkovanje v Slovenskem
pokalu v rekreativnih tekih. Letos
bo tekmovala tudi mladina.
TD Bistrc je bilo ustanovljeno leta
2007 na pobudo bistriških tekačev
rekreativcev, ki so začutili potrebo
po ustanovitvi društva, s katerim se
je odprla možnost promocije teka in
sorodnih športnih aktivnosti v bistriški občini in njeni okolici. Društvo, ki
šteje blizu 50 članov, svoje cilje uresničuje v organizirani vadbi teka, z
udeležbo na tekaških prireditvah, s
širjenjem športne kulture in popularizacijo teka, nordijske hoje in drugih sorodnih športov ter strokovnih
izobraževanj za svoje člane in druge
zainteresirane.
Takoj po ustanovitvi društva smo se
spoprijeli z izzivom organizacije tekaške prireditve in junija 2008 izvedli 1. Bistriški tek na Črnih njivah nad
Ilirsko Bistrico. Organizacija teka je

lepo uspela, med sponzorje smo pritegnili večino manjših podjetnikov,
ki so prispevali vsak po svojih zmožnostih, za kar se jim še enkrat zahvaljujemo in jih hkrati naprošamo
za sodelovanje tudi v bodoče.
Treningi za člane bodo organizirani
dvakrat tedensko z začetkom v mesecu marcu. Seveda se treningom

šolstvo in šport

Rekreacijski turnir futsala
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Novoustanovljeno društvo Krt je v
nedeljo, 1. marca, organiziralo svoj
prvi turnir v telovadnici OŠ Antona
Žnideršiča. Udeležile so se ga tri
ekipe in se pomerile po sistemu
vsak z vsakim. Po izjemno izenačenih tekmah, v katerih je vsaka ekipa
dosegla po eno zmago, je bil vrstni
red sledeč: 1. mesto SLADKI BAR,
2. mesto AVTOSHOP, 3. mesto KŠIB.
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Največ zadetkov sta dosegla S. Dekleva in A. Kalc.
V aprilu se bodo člani bistriškega
kluba pomerili na treh futsal tekmah U 21, in sicer 11. aprila proti
Gorici, 25. aprila proti Ajdovščini in
28. aprila proti Divači. Vse tri tekme
bodo na sporedu ob 19. uri. III Za
društvo Krt – Vojko Kalc

lahko pridružijo vsi ljubitelji teka in
narave. Profesorici športne vzgoje
Vesni Boštjančič pomagajo Drago
Seizović, Roman Javornik in Uroš
Štemberger. Nekaj članov društva bo
v kratkem opravilo izpite za atletske
sodnike. V sodelovanju z atletskim
trenerjem Urbanom Praprotnikom
izvajamo tudi tekaške tečaje, ki so
namenjeni tako popolnim začetnikom kot tudi izkušenim tekačem.
Veliko pozornost v društvu namenjamo delu z mladimi. V ta namen
deluje Atletski krožek za osnovnošolce. Treningi, ki potekajo dvakrat
tedensko na OŠ Antona Žnideršiča,
mlade navajajo na zdravo, športno
življenje ter delo v skupini in nudijo
pogoje za vsestranski telesni razvoj
otrok. Otroci se trudijo za osvojitev
višje ravni gibalnih izkušenj, ki omogoča nadgrajevanje različnih športnih znanj.
V društvu so poskrbeli tudi za označitev tekaških prog. Izhodišče je
brunarica na Črnih njivah, od koder vodijo proge različnih dolžin, ki
so označene z zastavicami različnih
barv. V načrtu je ureditev atletske
steze na stadionu v Trnovem, za pomoč pri projektu smo zaprosili AZ
Slovenije in Občino Ilirska Bistrica.
Vse informacije o dejavnosti društva
so dostopne na spletni strani društva http://tdbistrc.org/. Rekreativci
se lahko včlanijo na sedežu društva v
trgovini Kosič na Cankarjevi ulici 18
v Ilirski Bistrici. III Tekaško društvo
Ilirska Bistrica

ZA KULTURO ČEZ 200.000 EVROV

V proračunu občine za leto 2009 je za
programe kulture namenjeno skupaj
nekaj manj kot 218.000 evrov. Od
tega je dobrih 120.000 evrov namenjenih ljubiteljski kulturi, preostalih
skoraj 100.000 evrov pa ohranjanju
kulturne dediščine.

Ljubuteljska kultura
Za ljubiteljsko kulturo in druge kulturne programe je v letošnjem proračunu zagotovljenih kar 103.700
evrov. Od tega je največ sredstev
(51.450 evrov) namenjenih sofinanciranju programov kulturnih društev
(pevskih zborov in skupin, gledaliških, folklornih in instrumentalnih
skupin, likovnih in fotografskih društev, literarnih in drugih skupin),
ki delujejo na območju bistriške
občine. Ostalo je namenjeno sofinanciranju gostovanj domačih in
tujih društev (14.406 evrov), nabave
opreme in rekvizitov (4.373 evrov),
sofinanciranju kulturnih prireditev
v javnem interesu, kot so Premska
srečanja, na katerih se podeljuje
nagrada za najboljše literarno delo
(10.290 evrov), prireditev ob državnih praznikih in drugih svečanostih
(9.980 evrov) ter sofinanciranju izdaje publikacij (7.203 evrov).
Ta sredstva se razdelijo na podlagi
javnega razpisa. Na letošnji razpis,
ki se je zaključil 2. marca, je prispelo
37 prijav, med katere bo komisija
v skladu z merili razdelila 97.702
evrov. Občina vsako leto posebej
objavi tudi razpis za sofinanciranje
prireditev ob občinskem mesecu
kulture. Letos je bilo za ta namen
na voljo 3.320 evrov. V proračunu za
leto 2009 je zagotovljenih tudi dobrih 16.000 evrov za sofinanciranje
programov in delovanja območne
izpostave JSKD Il. Bistrica, 2.750

evrov pa je namenjenih sofinanciranju Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper, ki s potujočo knjižnico
pokriva 6 naselij v naši občini.

Kulturna dediščina
Na področju ohranjanja kulturne dediščine je za sofinanciranje obnove
in vzdrževanja spomenikov v proračunu za letošnje leto namenjenih
26.580 evrov. Ta sredstva se bodo
razdelila na podlagi razpisa, ki je bil
zaključen 30. marca in na katerega
so se lahko prijavili lastniki ali upravljalci spomenikov in drugih kulturnih objektov na območju bistriške
občine.
Lani je na razpis prispelo pet prijav, med katere so razdelili 25.830
evrov. S temi sredstvi so posamezne
krajevne skupnosti obovile streho
župnijske cerkve na Premu, streho
cerkve na Brcah, ostrešje cerkvice sv.
Ivana na Baču in spomenik žrtvam 2.
svetovne vojne na Topolcu. V letošnje leto pa so prenešena sredstva

za obnovo cerkve v Podbežah. Za
obnovo spomenika padlim v 1. svetovni vojni, ki se nahaja pod Hribom
svobode, je občina zagotovila 8.500
evrov.
Velik delež proračunskih sredstev je
namenjenih tudi programom in delovanju bistriške enote Pokrajinskega
muzeja Koper z muzejsko zbirko na
premskem gradu, in sicer dobrih
52.400 evrov. V letošnjem letu naj bi
se nadaljevalo z restavriranjem muzealij, ki jih hrani Notranjski muzej
Postojna, in odkupom predmetov,
ki so bili najdeni na našem območju.
Načrtuje se tudi ureditev steklenih
vitrin za potrebe muzejske zbirke, na
premskem gradu pa naj bi obogatili
tudi prostore srednjeveške orožarne
in obnovljene slavnostne dvorane s
predmeti, ki so se tu nahajali na začetku 20. stoletja. Dodatnih 2.000
evrov je namenjenih za tehnično
varovanje vojaške muzejske zbirke
Oj ta vojaški boben, ki se nahaja v
prostorih nekdanje vojašnice v Il. Bistrici. III

RAZSTAVA NAMIBIJA 2008

V gostilni Štirna v Knežaku, ki je stalni
razstavni prostor članov foto kluba
Sušec, je od 26. marca na ogled
nova zanimiva razstava fotografij z
naslovom Namibija 2008. Tokrat sta
jo pripravila avtorja Katja Mihelj in
Rok Godec.
Avtorja sta v objektiv ujela nekaj
čudovitih utrinkov iz popotovanja

po Namibiji, ki leži na JZ delu Afrike.
Otvoritev razstave, ki so jo pripravili
v sodelovanju z društvom PIŠKOTEK
iz Knežaka, je spremljal tudi izčrpen
potopis z diaprojekcijo. Razstavo si
lahko ogledate do konca aprila, za
pokušino pa objavljamo fotografijo,
ki je bila posneta v vasi plemena
Himba (avtor je Rok Godec). III
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kultura

Da je kulturna dejavnost na Bistriškem zelo razširjena in cenjena,
priča tudi podatek, da si je prireditve ob občinskem mesecu kulture
– v februarju se jih je zvrstilo kar
16 - ogledalo skupaj preko 1.500
obiskovalcev. Prav zato tudi Občina
Ilirska Bistrica velik delež proračunskih sredstev namenja področju
kulturnih dejavnosti in ohranjanju
kulturne dediščine.
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RAZSTAVA AKVARELOV JOŽETA ŠAJNA
V okviru 32. meseca kulture na Bistriškem je 26. februarja v Knjižnici
Makse Samsa potekala otvoritev
likovne razstave uveljavljenega bistriškega slikarja Jožeta Šajna, ki
se je tokrat predstavil v svoji priljubljeni in žlahtni tehniki akvarela.
Za razstavo je izbral 25 akvarelov,
s katerimi je ponazoril dve zgodbi:
Zgodbo o mlinskem kolesu in Zgodbo
o šopku. Slikar Jože Šajn je nazadnje
razstavljal pred letom in pol, ko je
izdal obsežno likovno monografijo,
ki jo je spremljala tudi razstava likovnih del na več prizoriščih po mestu. »Šajnova 55-letna ustvarjalna
pot je izjemno bogata. Skozi desetletja je pustil neizbrisen pečat na
vsesplošni kulturni podobi ne samo
na Bistriškem, ampak tudi v širšem
slovenskem prostoru,« je slikarjev
bogat opus opisala likovna kritičarka
Polona Škodič, ki je na otvoritvi tudi
predstavila razstavljena dela.
Zgodbi, ki ju je tokrat upodobil in
predstavil, sta tako ali drugače povezani z vodo in minevanjem, večnim
začetkom in koncem. Zgodbo o mlinskem kolesu, ki je nekoč poganjalo
mline in žage, je slikar predstavil z
nizom impresionističnih podob vrte-

čega se kolesa, ki ga poganja voda.
Barvita igra lis daje vtis, kot da bi
bilo kolo živo in bi se obračalo. Voda
je vedno bolj močna, kolesa pa se
vrtijo hitreje in hitreje. Kolo se proti
koncu zgodbe raztaplja, ostajajo le
še lise, do skoraj čiste abstrakcije, ko
se kolo dokončno potopi pod vodno
gladino. S tem je slikar ustvaril prispodobo človeškega življenja.
Motiv za drugo zgodbo o šopku je
Šajn našel kar v domačem ateljeju,
kjer je opazoval, kako veni cvetje,
ki ga je shranil v v kozarcu z vodo.
Tako je nastala serija slik, na katerih

je slikar ekspresionistično upodobil
razpadanje šopka, ki je vedno bolj
izgubljal svojo svežino in barvitost,
dokler se kozarec ni prevrnil, voda
se je razlila in od šopka je ostalo komaj še kaj. Tudi to minevanje šopka
je simbolično in kaže na minevanje
življenja in njegovo ponovno porajanje, je simbol večnega.
Odprtje razstave, ki sta jo omogočila
Knjižnica Makse Samsa in bistriška
območna izpostava JSKD, sta popestrila nastopa kitarskega tria bistriške
glasbene šole in Šajnove vnukinje, ki
je zaigrala na violino. III

RAZSTAVA SLIKARKE Z USTI DRAGICE SUŠANJ

kultura

Postavitev razstave v klubu 60+ v
Opatiji je nov, pomemben korak v
dolgoletnem sodelovanju med organizacijama Rdečega križa iz Hrvaške in Slovenije in uvod v letošnje
srečanje prostovoljcev in krvodajalcev iz obeh občin, ki bo potekalo v
mesecu maju v Ilirski Bistrici.
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Otvoritev razstave v petek, 6. marca,
je bila posvečena praznovanju mednarodnega dneva žensk. Slikarka
Dragica Sušanj je v prostorih Kluba
60+ postavila na ogled 22 olj na
platnu. Zbrane goste sta pozdravila
podpredsednik RK Opatija dr. Ivan
Kuzmić, ki je pred 26 leti podpisal
listino o pobratenju z bistriško organizacijo, in predsednica OZ RK Ilirska Bistrica Nadja Baša. O slikarski
poti Dragice Sušanj in njenih delih je
spregovoril slikar in likovni pedagog
Frane Dolgan, prijetno vzdušje pa
BISTRIŠKI ODMEVI APRIL 2009

je popestrila ženska pevska skupina
Kluba 60+ iz Opatije.

Slikarka Dragica Sušanj na otvoritvi
razstave v Opatiji

Dragica Sušanj, doma iz Dolnjega Zemona, se je leta 1994 poškodovala
v prometni nesreči in postala tetrapleginja. Čeprav jo je kruta usoda
prikovala na invalidski voziček, se
je z neustavljivo voljo in pogumom
podala na pot slikarstva. Na različnih
likovnih delavnicah in tečajih je spoznala slikarske osnove in je z veliko
dela in volje, predvsem pa talenta,
hitro napredovala. Največ ustvarja v
tehniki olja na platnu, motivno pa jo
najbolj pritegne narava v vsej svoji
lepoti. Leta 2006 je bila sprejeta v
mednarodno združenje slikarjev, ki
slikajo z usti ali nogami. Sodelovala
je že na številnih skupinskih razstavah društva po vsej Sloveniji, tokrat
pa se je že osmič predstavila na samostojni razstavi. III

PRIMORSKA POJE NA BISTRIŠKEM

Mešani pevski Čepovan na koncertu v Knežaku

Na Bistriškem smo v marcu gostili
dva koncerta jubilejne, 40. revije
Primorska poje, prvega v Knežaku,
drugega pa v Kuteževem.
Na koncertu v OŠ Knežak, ki ga je
organizirala bistriška izpostava JSKD
in MePZ Tabor Kalc 1869 Knežak,
je nastopilo šest zborov: MoPZ Ciril
Kosmač, Koper (zborovodja Miran
Zadnik), MoPZ Jezero, Doberdob
(Zulejka Devetak), KUD oktet Sotočje iz Črnič (Ana Jerkič), MePZ Seno-

Moški zbor Matajur iz Špetra na koncertu v Kuteževem

žeče (Ada Škamperle), MePZ Canto
ergo sum, Tolmin (Matej Kavčič) in
MePZ Čepovan (Maja Klajnšček).
Številno občinstvo je nagovoril tudi
predsednik Zveze pevskih zborov
Primorske Rudolf Šimac.
OŠ Podgora Kuteževo pa je gostila
drugi koncert, na katerem se je prav
tako predstavilo šest zborov: MePZ
Maestral, Koper (Danijel Puklavec),
MoPZ Vinograd, Vrtovin (Stanko
Benko, eden od treh dirigentov, ki

so nastopili na vseh 40 revijah), dekliški zbor Kraški slavček iz Nabrežine (Mirko Ferlan), ŽePZ Rože iz
Nove Gorice (Ivan Mignozzi), MoPZ
Matajur, Špeter (David Kladič) in
MePZ Planinska roža iz Kobarida
(Mirjana Antih Čebokli). Prisotne je
nagovoril tajnik Zveze pevskih zborov Primorske Ivan Tavčar. Koncert
je organizirala bistriška izpostava
JSKD v sodelovanju z MePZ Ahec iz
Jasena. III

Na RTV Slovenija smo 4. januarja
lahko videli dokumentarni film
Jelenk – sveta gora starovercev.
Nekaj časa zatem pa mi je prišel v
roke tudi članek iz Primorskih novic
O času, ko je Bela kača še stanovala
pri nas.

In kje so ta verovanja ohranjena
pri nas? Sama sem jih zasledila pri
mnogih ljudeh, ki sem jih intervjuvala v času priprave diplome,
najzanimivejše podatke pa sem izvedela na Zemonu, v Jasenu, Vrbovu
ter v Novokračinah.

Obe deli govorita o starih verovanjih v Posočju, ki jih je zabeležil Pavel
Medvešček, ki je mogoče najbolj
znan po knjigah z ljudskimi pripovedkami. Ob tej priliki pa želim bralce
opozoriti na zanimive podatke iz
naših krajev, ki ravno tako odslikujejo starodavna verovanja.

Zapestnica v obliki kače iz zgodnjega
srednjega veka (vir: knjiga Zgodnji
Slovani, Narodni muzej Slovenije,
2002, str. 66)

Dobro je znano, da so nam prazgodovinski prebivalci teh krajev – Iliri
– zapustili mnogoštevilna gradišča,
manj znano pa je dejstvo, da lahko
najdemo njihove ostanke tudi v naši
duhovni kulturi, ki pa v zadnjih desetletjih nezadržno tone v pozabo,
čeprav je preživela tisočletja. Kult

kače, o katerem želim napisati nekaj
besed, je na Balkanu prisoten že od
mlajše kamene dobe, največji pomen
pa dobi s pojavom Ilirov na tem prostoru. Kača se tu pojavlja kot čuvajka
ognjišča, simbol plodnosti, zemeljsko
božanstvo, žival za odvračanje nesreč,
totem in demon vode.

Na zemonskem gradišču naj bi živela
velika kača, ki žvižga, varovalka vode.
Ni naključje, da je bila stara dolnjezemonska cerkev posvečena sv. Kocjanu, priprošnjiku za dež oziroma za
odvrnitev poplav. V Vrbovem so verjeli v gruntno kačo, ki je niso smeli
ubiti, ravno tako so v Jasenu ščitili
kačo, ki je bila pri hiši kot varuhinja
le-te. V Novokračinah so na dveh
ledinah gojili kače do italijanske
okupacije. Tristo let so živele tam,
hranili so jih z mlekom, vse dokler
niso Italijani zida, kjer so se skrivale,
podrli. III Sabina Pugelj
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kultura

NAŠA DEDIŠČINA: STARA VERA IN ILIRI
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PODARIMO PESEM

ŠTIRI PREDSTAVE
Minuli mesec so se v dvorani Doma
na Vidmu zvrstile kar štiri gledališke predstave. V okviru območnega
srečanja otroških gledaliških skupin
so se pod mentorstvom Irene Rep
predstavili učenci gledališke skupine
OŠ Miroslava Vilharja iz Postojne.
Odigrali so dve predstavi: Miši v
operni hiši in Servus, petelinček.

Na OŠ Podgora Kuteževo so v sodelovanju z KTŠD Prem pripravili prireditev Podarimo pesem, s katero
so 20. marca obeležili mednarodni
dan žena in materinski dan.
V bogatem kulturnem programu so
nastopili: pevska skupina Hrušiški
fanti, Andreja in Jadranka Boštjančič, članici dramske skupine KTŠD
Harije, nekdanja učenka šole Tadeja
Logar, ki je recitirala nekaj svojih
pesmi, Helena Strle iz bistriškega
literarnega društva, učiteljici Jerica
Strle in Magdalena Logar sta ubrano
zapeli, zapeli, zaplesali in zaigrali pa

so tudi učenci šole in otroci iz vrtca.
Ob koncu prireditve se je vsem zahvalila tudi ravnateljica Mirjam Vrh,
ki je povedala, da so ravno ta dan
pred šolo v Kuteževem posadili prvo
sadno drevo, ki je le eno izmed desetih, ki jih bodo še posadili v okviru
projekta »10.000 sadnih dreves«,
ki ga organizira nacionalni program
Ekošola kot način življenja. »Tako
bomo skupaj pripomogli k ohranjanju slovenskih avtohtonih sadnih
vrst in na šolskih vrtovih jeseni pobirali sadove našega dela,« je povedala ravnateljica. III

Otroke, ki so si ogledali predstave,
so nasmejali tudi člani gledališkega
kluba OŠ Toneta Tomšiča iz Knežaka,
ki so se pod mentorstvom Olge
Novak predstavili z igro Družina Viharnik. Igro v narečnem jeziku je napisala učenka 7. razreda Kaja Bevčič.
Selektor bo med vsemi predstavami
v regiji, ki zajema območja izpostave
JSKD v Postojni, Sežani, Kopru in Il.
Bistrici, izbral najboljše, ki se bodo
uvrstile na državno tekmovanje.
Četrta predstava, namenjena bolj
odraslemu občinstvu, pa je že dobro poznana komedija iz vaškega
življenja Ohcet bo v izvedbi članov
KD Grad Dolnji Zemon. Zemonski
igralci, ki so s to igro nastopili že nekajkrat in vsakič poželi dolg aplavz
občinstva, so se tokrat potegovali za
nastop na Linhartovem srečanju slovenskih amaterskih gledališč. III

Občni zbor Društva diabetikov lirska Bistrica
Marec je čas, ko zima počasi, a
vztrajno predaja življenjsko silo pomladi. To je tudi čas, ko veliko društev na svojih rednih občih zborih
pregleda svoje delo in začrta smernice za novo pot. Društvo diabetikov
(DD) Ilirska Bistrica je to opravilo
v soboto, 7. marca, v jedilnici TIB
Transport.
Občnega zbora se je polg članov domačega društva udeležilo tudi veliko
gostov: Janko Kušar, predsednik
Zveze društev diabetikov Slovenije,
župan Anton Šenkinc in Zdenka Tomažič z Občine Il. Bistrica, Marica
Šlenc - Zver, direktorica Doma starejših občanov Il. Bistrica in predsednica Univerze za tretje življensko
obdobje IB, Pavel Škamperle, podpredsednik DD Sežana, Nina Šuštar, predstavnica Društva invalidov,
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Momčilo Popovič, predsednik DD
Postojna, Franc Gombač, predsednik
DU II. Bistrica, in Andreja Rebec,
predstavnica referata za zdravstveno
vzgojo v ZD Il. Bistrica.
Predsednik bistriškega DD Ivan Bergoč je izčrpno predstavil bogato poročilo o delovanju društva v letu 2008.
Ker so člani finančno poročilo za leto
2008 in plan za leto 2009 prejeli z vabilom, je sledila razlaga le v pomembnejših točkah. Po poročilu Odbora za
društveno kontrolo, ki v poslovanju
društva ni ugotovila kršitev, je delovni predsednik ponudil vsa poročila
v razpravo; ta so bila brez pripomb v
celoti sprejeta. Predsednik društva je
nato podal predlog finančnega načrta in zelo smelo zastavljen program
dela za leto 2009, ki ga bo odbor po
potrebi še uskladil z vsemi društvi v

občini. Oba predloga smo člani soglasno potrdili in sprejeli.
Prisotne so nagovorili tudi gosti, ki
so društvu čestitali za uspešno delo
in zaželeli, da bi bilo še naprej tako
dejavno in ne bi pozabilo na medsebojno sodelovanje. Predsednik ZDDS,
g. Janko Kušar, ki se vedno rad odzove našemu vabilu, je poleg pohvale
vodstvu društva za uspešno izveden
program namenil posebno zahvalo
DD in OŠ Antona Žnideršiča za vzorno
organizacijo 10. Državnega tekmovanja iz znanja o sladkorni bolezni.
Ker je bil občni zbor na predvečer
mednarodnega dneva žena, je skupina »fantov« ženskam podarila
rdeč nagelj. Fantje, prisrčna hvala.
Sledilo je druženje ob zvokih ansambla Snežnik. III Zofi

PROGRAM DELA RDEČEGA KRIŽA ZA LETO 2009

Vabimo vse občane in občanke,
ki bi želeli postati prostovoljci
rdečega križa in pomagati soljudem, da se oglasijo na našem
sedežu.
Naše društvo je bilo ustanovljeno
zato, da pomaga ljudem, ki se znajdejo v kakršnikoli stiski in potrebujejo
pomoč. Vse aktivnosti in programi,
ki jih izvajamo, sledijo temu osnovnemu cilju. Skozi celo leto poteka
vrsta dejavnosti na področju:
• splošnih humanitarnih programov: varovanje in krepitev zdravja
(pohodi, predavanja, delavnice,
meritve holesterola, sladkorja ipd.),
socialna dejavnost (zagotavljanje
materialne in finančne pomoči,
skrb za starejše), delo z mladimi,
ranljive skupine prebivalstva, letovanje socialno ogroženih starejših
in otrok, prostovoljstvo itd.;
• javnih pooblastil: aktivnosti službe
poizvedovanja, prva pomoč, krvodajalstvo, motiviranje ljudi za darovanje organov, pripravljenost in
ukrepanje v primeru nesreč;
• širjenje znanj o mednarodnem gibanju Rdečega križa in promocija
(predavanja, delavnice, sodelovanje z mediji ipd.);
• mednarodni odnosi in sodelovanje
(dolgoletno sodelovanje z Rdečim
križem iz Opatije, Reke in sosednje
Italije).
V letu 2008 je bila naša organizacija na veliki preizkušnji, ko smo se
soočili s posledicami neurja v naši
občini. Uspešno smo izpeljali razdeljevanje humanitarne pomoči, tako
finančne kot tudi materialne.
Pri našem delovanju so nam v preteklem obdobju veliko pomagali z oblačili, obutvijo in s finančnimi sredstvi:
Podjetje SPORTINA GROUP, Lesce,

Program dela po mesecih
mesec

aktivnosti po programu

Januar

Seja območnega odbora OZ RK Il. Bistrica • Regijski posvet na Transfuziji v
Izoli

Februar

Ureditev novega skladišča pod Gimnazijo ( preselitev) • Tečaj in izpit prve
pomoči za gimnazijce • Regijska tiskovna konferenca

Marec

Prireditev ob 8. marcu – namesto cvetja bomo kupili hrano • Razdelitev
cvetja, ki ga podari župan in obisk starostnic nad 80 let • Postavitev in
otvoritev razstave slikarke - tetrapleginje v Opatiji • Seja OO OZ RK Ilirska
Bistrica

April

1. april – krvodajalska akcija • Skupščina OZ OZ RK Ilirska Bistrica • 7.
april – Svetovni dan zdravja – Pohod po Kettejevi poti (meritve) • Regijsko
tekmovanje osnovnošolskih ekip prve pomoči • Predavanje – Živimo zdravo

Maj

8. do 15. maj – Teden rdečega križa (Kovanec za sošolca, predavanja,
delavnice …), meritve • 29. maj -Srečanje krvodajalcev in prostovoljcev iz
Ilirske Bistrice in Opatije • Letovanje otrok na Debelem rtiču

Junij

4. junij – Dan krvodajalcev in 14. junij – svetovni dan krvodajalcev – Dan
odprtih vrat (meritve)

Julij

Zdravstveno letovanje otrok v Pacugu (od 22. julija do 1. avgusta 2009)

Avgust

3. avgust – krvodajalska akcija • Tuš počitnice za otroke iz socialno šibkega
okolja • Razdeljevanje bonov za šolske potrebščine

September

Seja OO OZ RK Ilirska Bistrica • Formiranje in usposabljanje Ekipe PP na OZ RK

Oktober

16. oktober – Pohod za zdravje, Drobtinica (meritve) • Predavanje –
preprečevanje raka

November

Letovanje starejših, bolnih in invalidnih oseb na Debelem rtiču • Seja OO
OZ RK Il. Bistrica • FIHO programi – prijave na razpis programi Srečanja
starostnikov, Medgeneracijsko druženje, Skupina za samopomoč, Postaje.. •
Predavanje o krvodajalstvu za srednješolce

December

1. december – Dan boja proti aidsu – delavnice, predavanja, osveščanje,
razdeljevanje rdečih pentelj …. • 4. december – krvodajalska akcija •
Letovanje otrok na Debelem rtiču • Srečanje starostnikov po občini, obiski
starostnikov ob novem letu • Zbiranje sredstev - 0,5% od dohodnine za
donacije

Opomba: razdeljevanje hrane in oblačil ter tečaji in izpiti prve pomoči za voznike motornih vozil potekajo
skozi celo leto.

PAMI, d. o. o., Nova Gorica, LIBURNIA, d. o. o, Ilirska Bistrica, KIRN, d.
o. o., Ilirska Bistrica, BANKA Koper,
KOSIČ, d. o. o., Ilirska Bistrica, AVTO
MARTINČIČ, d. o. o., Ilirska Bistrica,
in številni posamezniki, organizacije
in podjetniki, ki ste darovali finančno
ali materialno pomoč.
Velik finančni delež za naše delo in
programe, ki jih izvajamo, prispeva
Občina Ilirska Bistrica, brez katere bi
naše društvo težko opravljalo svoje
poslanstvo.
Pozabiti ne smemo Rdečega križa
Slovenije, ki nameni velik delež
sredstev, pridobljenih s prispevki
državljanov in državljank, ki prispevajo za različne humanitarne akcije,
kot so Peljimo jih na morje, Teden
rdečega križa, Ujma 2008, in z med-

narodnimi sredstvi (npr. FIHO), iz
katerih smo pridobili sredstva za humanitarno pomoč za neurje 2008, za
prehranske pakete RKS in za intervencijske zaloge hrane, za izvajanje
programov, kot so Srečanja starostnikov, Medgeneracijska srečanja,
Postaje in podobno. III Območni
odbor OZ RK Ilirska Bistrica
Prostovoljci, podporni člani
ter zaposleni na Rdečem križu
bomo tudi v bodoče delali po
svojih najboljših močeh, da
med nami ne bi bilo lačnih, osamljenih in socialno izločenih ter
da bi vsem zagotovili osnovne
pogoje za človeka dostojno življenje.
TO NAM BO USPELO SAMO Z
VAŠO POMOČJO!
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SO CIALNO V ARSTVO IN z dravj e

OZ RK Ilirska Bistrica deluje na območju vse občine s pomočjo prostovoljcev v posameznih vaseh in krajevnih
skupnostih. Danes ima naše društvo
približno 150 članov oziroma nekaj
manj prostovoljcev. Tudi v našem
okolju je veliko ljudi, ki potrebujejo
različne vrste pomoči, zato nas je še
vedno premalo.
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o PREPREČEVANJu NASILJA V DRUŽINI
Na Centru za socialno delo (CSD)
Ilirska Bistrica so 16. marca organizirali posvet na temo preprečevanja
nasilja v družini, ki je bil namenjen
predstavitvi novih pristopov in pravil pri sodelovanju centra za socialno delo z zavodi, organizacijami
in pristojnimi organi na tem področju.
Posveta so se poleg direktorice bistriškega CSD Mirande Vrh in Gabrijele Berne, ki je na bistriškem CSD
pristojna za obravnavanje nasilja
nad mladoletnimi osebami, udeležili
tudi Dragica Fojan, regijska koordinatorka za preprečevanje nasilja v
družini, ravnateljice in svetovalne
delavke na osnovnih šolah in v vrtcih
v občini ter kriminalist Franc Bavec
in policist Bojan Škarja iz Policijske
uprave Postojna.
Direktorica bistriškega CSD Miranda
Vrh je uvodoma predstavila novosti,
ki jih prinaša leta 2008 sprejeti Zakon
o preprečevanju nasilja v družini,
ki določa vlogo in naloge ter nujno
medsebojno sodelovanje med centrom in ostalimi organizacijami pri
obravnavi nasilja v družini. Novost
v zakonu je določilo, ki pravi, da je
otrok žrtev nasilja tudi, če je priso-

Na posvetu (z leve): direktorica bistriškega CSD Miranda Vrh, Dragica Fojan,
regijska koordinatorka za preprečevanje nasilja v družini in Gabrijela Berne

ten pri izvajanju nasilja nad drugim
družinskim članom. Glede dolžnosti
prijave nasilja pa zakon navaja, da je
mora vsakdo, zlasti pa strokovni delavci v zdravstvu in v vzgojno-izobraževalnih zavodih, takoj obvestiti CSD
ali policijo, kadar sumi, da je žrtev
nasilja otrok.
CSD mora po prejemu take informacije preučiti okoliščine primera
ter po potrebi izdelati načrt za pomoč žrtvi ter oblikovati multidisciplinarni tim, v katerega so poleg

strokovnih delavcev centra vključeni
tudi posamezni organi in organizacije. Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve je na podlagi tega
zakona pripravilo tudi osnutek Pravilnika o postopkih medsebojnega
obveščanja in nudenja pomoči med
subjekti, ki delujejo na področju
nasilja v družini. Vlada pa je sprejela tudi predlog Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja
nasilja v družini za obdobje od leta
2009 do 2014. III

SOC IALNO V ARSTV O IN zdravje

DRUŠTVo INVALIDOV z novo predsednico
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Bistriško Društvo invalidov, ki šteje
dobrih 600 članov, ima od februarja
novo vodstvo. Na rednem zboru članov društva je bila za predsednico
izvoljena Jožica Žibert, tudi dosedanja gonilna sila in podpredsednica
društva.
Društvo invalidov ima status invalidske organiracije, ki deluje v javnem
interesu na področju invalidskega
varstva, in status društva, ki deluje
na področju socialnega varstva. Statusa društvu omogočata, da se svojimi programi prijavlja na razpise za
finančna sredstva iz javnih virov. Kot
je povedala Jožica Žibert, so v letu
2008 izvajali pet posebnih socialnih
programov, in sicer: skrb za neodvisno življenje težkih in nepokretnih
invalidov, prva osebna in socialna pomoč invalidom ter informiranje, pomoč pri ohranjanju zdravja po težkih
operativnih posegih ali po nastanku
invalidnosti, ohranjanje psihovizičnih
sposobnosti skozi rekreacijo in šport
ter intergriranje invalidov v kulturno
in družbeno življenje.
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Jožica Žibert, nova predsednica
bistriškega Društva invalidov

V okviru teh aktivnosti obiskujejo starejše in osamljene invalide, vsako leto
pa organizirajo tudi izlete in tradicionalno družabno srečanje invalidov.
Socialno šibkim za premostitev hude
ekonomske stiske pomagajo tudi z
neposredno denarno pomočjo. Sicer
pa v društvu invalide redno informi-

rajo o njihovih pravicah in jim nudijo
tudi konkretno pomoč pri izpolnjevanju obrazcev. Za zaposlene in brezposelne invalide, ki so združeni v Aktivu
delovnih invalidov, organizirajo tudi
pravno svetovanje v društvenih prostorih, nudijo pa jim tudi rehabilitacijski program v zdraviliščih.
V društvenih prostorih organizirajo
tedensko telovadbo, 17. aprila pa vabijo na pohod na sv. Katarino. Vsako
leto prirejajo tradicionalno tekmovanje v balinanju. Pomembna pa je
tudi skrb za kulturno in družabno
udejstvovanje invalidov. V ta namen
prirejajo razne ustvarjalne delavnice
(izdelava pirhov, kvačkanih in papirnatih rož ipd.). V sodelovanju z Zdravstvenim domom bodo letos izvajali
tudi delavnice za izboljšanje zdravja,
in sicer: Premagovanje stresa, Več
znanja manj raka, Dejavniki tveganja
za zdravje, Gibanje za zdravje, Zdrav
življenjski slog in Zdrava prehrana.
Vse vabijo, da se jim pridružijo v društvenih prostorih na Gregorčičevi 8 d
v Il. Bistrici, ob sredah med 9. in 12.
uro in četrtkih med 17. in 18. uro. III

PUSTNO RAJANJE V SKUPINI ČEBELICE

RAZISKOVALNI IZLET NA PREMSKI GRAD

OBISK V DOMU STAREJŠIH OBČANOV

Sončni žarki so že prijetno ogreli sobotno jutro, ko je živahna skupina
otrok, staršev in vzgojiteljic bistriškega vrtca, vzela pot pod noge. Bilo
nas je veliko, kakih šestdeset, in naš
cilj kristalno jasen. Premski grad.
Po začetnem vzponu, ki je dokončno
predramil in ogrel otroška lička, smo
pokukali v rojstno hišo pesnika Dragotina Ketteja. Sprehod skozi vas
smo zaključili ob grajskem vodnjaku,
kjer nas je pričakal prijazni gostitelj,
zgodovinar Ivan Simčič. Pripovedoval nam je zgodbice o gradu in njegovih prebivalcih, ter nas popeljal
na ogled grajskih prostorov.
Naša naloga je bila v živo poiskati
predmete, fotokopirane na delovnih
listih. Pozorno poslušanje in opazovanje sta bila nagrajena s prijetnim
darilom in sončno malico na grajskem dvorišču. Počutili smo se kot
pravi raziskovalci! III Ingrid Fatur

Otroci iz Enote vrtca pri osnovni šoli
Antona Žnideršiča smo že v jesenskem času obiskali varovance doma
starejših občanov. Takrat smo jim
obljubili, da pridemo ponovno. Držali smo obljubo in se v začetku meseca marca spet odpravili na obisk.
Dan smo jim polepšali z nastopom
v glasbeni pravljici »Živali pri babici
Zimi«. Zapeli smo jim tudi nekaj
otroških pesmic in ugotovili, da so
jim nekatere znane. Zaključili smo
s pesmijo » Mi se imamo radi«. Še
malo smo posedeli z varovanci, ki so
bili našega obiska zelo veseli. III Za
otroke iz skupine Medvedki – Helena in Miranda
BISTRIŠKI ODMEVI APRIL 2009

naši mladi in najmlajši

»Piščali naj zapiskajo, fidel fidel da
in šeme naj zavriskajo ju ju juhuhu
…«, se je slišala pesem na dan pusta
v skupini Čebelice v vrtcu pri OŠ Antona Žnideršiča. Otroci in vzgojiteljici
smo se našemili v pustne kostume in
se zavrteli ob poslušanju vesele, razigrane glasbe. Ples smo popestrili s
spremljanjem na male inštrumente.
Kasneje smo zakorakali v pustni
sprevod po mestu.
V predpustnem času smo se pogovarjali o pomenu pusta, poimenovali
tradicionalne slovenske šeme, izdelovali pustna očala in prepevali vesele pesmi. Pustne želje Čebelic so,
da bi nas tudi v prihodnje spremljali
razigranost, nasmeški in želja po
skupnem druženju. III Tamara Vičič
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učenci oš podgora obiskali UPRAVNo ENOTo IN OBČINo
V petek, 6. 3. 2009, smo se učenci
7. in 8. razreda OŠ Podgora Kuteževo
odpravili na obisk Upravne enote in
Občine Ilirska Bistrica. Tam nas je pričakala načelnica ga. Kristina Valenčič
in njeni sodelavki Tanja in Zdenka.
Najprej smo odšli v sejno sobo, kjer
smo se posedli okrog velike mize in
se počutili kot politiki. Ga. Valenčič
nam je na izviren in zanimiv način
predstavila delo in naloge upravne
enote, občine, vlade in parlamenta,
vodenje države in načela demokratičnosti. Ko smo obdelali vse teme,
je sledil kviz, v katerem smo zmagale
punce in bile tudi nagrajene. Sledila
je že težko pričakovana malica.
Ko smo pregnali lakoto, smo odšli na
ogled oddelka za okolje in prostor,
in sicer v urad za gradbene zadeve,
ki se nahaja v stavbi Banke Koper.
Tam smo izvedeli, da obstaja program, ki najde nezazidana zemljišča
v trenutku. Smejali smo se ob izjavi
g. Vinka, da potrebujemo gradbeno
dovoljenje celo za pasjo uto, če je velika več kot 4 x 4 m. Nato smo odšli

na prometni urad, ki leži v stavbi Občine. Tam smo izvedeli vse podatke o
registracijah vozil. Najbolj zanimivo
se nam je zdelo, da na tablico lahko
napišemo poljubne številke in črke,
vendar pa je to seveda dražje.
Po končanem obisku tega oddelka,
smo odšli na matični urad, kjer nam
je ga. Majda prijazno prikazala način

KOŠARKARSKA ŠOLA ZA NAJMLAJŠE

zapisov v rojstne knjige nekoč. Bili
smo presenečeni, saj so bili tam zapisi iz naših krajev. Na obisku smo izvedeli veliko novega, zato se vljudno
zahvaljujemo osebju Upravne enote
in Občine Ilirska Bistrica, ker so si
vzeli čas in nas seznanili s svojim delom. III Uška, Rebeka in Andreja, 7.
razred OŠ Podgora

APRILA V KNJIŽNICI

naši mladi in najmla jši

Mesec pomladi - april je zelo pomemben za našo ustanovo, saj je v
tem mesecu praznujemo kar nekaj
pomembnih praznikov: Mednarodni
dan knjig za otroke, Dan slovenske
knjjige in Svetovni dan knjige.
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Zato bomo na mladinskem oddelku
naše knjižnice za šolske in predšolske otroke organizirali kar nekaj dejavnosti. Otrokom, ki nas bodo v tem
času obiskali, bomo predstavili našo
knjižnico, organizirali ustvarjalne delavnice...

Izbrana ekipa najmlajših košarkarjev KK Plama Pur

Po večletnem mirovanju je uprava
bistriškega drugoligaša KK Plama
Pur v sodelovanju z osnovnimi šolami na novo organizirala šolo košarke. V redno tekmovanje so se
poleg generacije U-10 in U-14 vključili tudi najmlajši iz U-8.
Generacija, ki obeta, kot pravi trener Uroš Jenko, je nedavno v Pivki
na tekmi proti ekipi iz Postojne dožiBISTRIŠKI ODMEVI APRIL 2009

vela ognjeni krst. »Treniramo trikrat
tedensko. Napredek je viden, plodovi našega dela pa šele prihajajo,«
pravi Jenko in doda: »Veliko zaslug
pri tem, da so malčki zagrizeni za
košarko, imajo tudi starši, ki pomagajo pri vzgoji mladih košarkarjev. Za
strokovno delo z njimi pa so zaslužni
tudi učitelji in vodstva osnovnih šol
na Bistriškem, ki so odobrila dvorane za treninge.« III Petar Nikolič

Ker v tem mesecu praznujemo tudi
Velikonočne praznike bomo 7. aprila
ob 10. uri za otroke, ki obiskujejo
ure pravljic in za vse ostale otroke,
ki radi ustvarjajo organizirali velikonočno ustvarjalno delavnico,na
kateri bomo izdelovali izdelke, značilne za ta čas.
20. aprila na Dan slovenske knjige
pa bosta knjižničarki mladinskega
oddelka pripravili otrokom lutkovno
igrico z naslovom »PRVA ZNANILKA
POMLADI«. III Vlasta Kirn, Knjižnica
Makse Samsa

za
vas sije
sonce

redna cena

1,89

¼

Sadika solate
9 kosov v kultipaku
32114

Klub Kalia

prihranek

Begonija Zmajeva
krila
balkonsko cvetje

cena s popustom samo
za imetnike kartice Kalia

1,59
prihranek

Tkanina za
zaščito
Valentin letna
15 m2

40%

2,16

Art: 36497

¼

20 %

redna cena

¼
Želite kupovati ugodneje?
Obiščite našo prenovljeno spletno
stran na www.kalia.si , kjer boste
našli veliko uporabnih nasvetov in
kupon za popust!

3,60

Semenski krompir za cvrtje,
pečenje, kuhanje, solate
1 kg
Art: 20563, 20560, 20640

¼

2,99

prihranek 24 %

Vsak mesec, vsak teden.

EC
R
VZO
Univerzalna
zemlja
za presajanje
in sajenje
Blumenerde
40 lit
Art: 43609

redna cena

¼

2,95

redna cena

¼

4,45
U
Univerzzalna
ttravna
mešanica
m
1 kg
Art: 23880
A

Posebna ponudba velja v maloprodajnih enotah Kalia po vsej Sloveniji od 2. do 30. aprila 2009, oziroma do prodaje
zalog. Izdelki so iz naše redne
ponudbe. Posamezna prodajalna ima v ponudbi akcijske artikle v obsegu svojega prodajnega programa. Pridržujemo si
pravico do sprememb. Nekatere slike so simbolne, dekorativni material ni vključen v ceno. Popusti se ne seštevajo.
Za morebitne napake v tisku se opravičujemo in vas prosimo, da nas o njih obvestite na tel. št. 01/ 475 93 51. Cene vseh
artiklov so v EUR in vključujejo DDV.

%,675,6.,2'0(9,;BDSULOL

VRTNI CENTRI KALIA
Ilirska Bistrica, Vojkov drevored 28
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VABIMO VAS NA NEPOZABNI VELIKONOČNI KONCERT

ALFI NIPIČ IN MARJAN ZGONC
Z GOSTI

DOM NA VIDMU
NEDELJA, 12.APRIL 2009
OB 18.00 URI
PREDPRODAJA VSTOPNIC:
TURISTIČNA AGENCIJA OAZA
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

ZAHVALA
Ob boleči izgubi ljubega moža in očeta

Antona Brožiča
(1945–2009) iz Ilirske Bistrice
se iskreno zahvaljujemo za trud dr. Sonji Lovrić in ekipi urgence ZD, za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in prispevke pa: zaposlenim v podjetju Javor Pohištvo, Papirnici Vevče, G. G. Postojna, Zdravstvenemu domu Il.
Bistrica, Domu starejših občanov Il. Bistrica, podjetju Transport in ZŠAM Il.
Bistrica.
Zahvala vsem sorodnikom, sosedom, znancem in prijateljem, njegovim bivšim sodelavcem, vaščanom Jablanice in vse Podgore ter vsem ostalim, ki
ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala dr. Rafku Valenčiču in kaplanu
župnišča Il. Bistrica za pogrebni obred, pevskemu zboru MPEZ Ahec in oktetu
Jasenski pevci za petje.
Še enkrat vsem iskrena hvala.

Žalujoči: žena Tončka, hči Jana in sin Sandi
Ilirska Bistrica, 9. 3. 2009
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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 !!!

SUPERMARKET TUŠ
Bazoviška 32 ILIRSKA BISTRICA
TEL. 070-879-906

Rešitev 10. nagradne križanke pošljite na naslov: Bistriški odmevi, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, s pripisom »nagradna križanka«, najkasneje do 20. aprila 2009.
Med prispelimi pravilnimi rešitvami bomo izžrebali 2 nagradi:
1. KNJIGO O SNEŽNIKU
2. 2 vstopnici za ogled gradu Prem z muzejsko zbirko in Kettejeve spominske sobe
Geslo 9. nagradne križanke: TRNOVO
Na uredništvo je prispelo 43 pravilnih rešitev. Nagrado – BON ZA 2 PICI, ki ga podarja Picerija PARK prejme:
STANO KALUŽA, Šercerjeva 7, 6250 Ilirska Bistrica.
BISTRIŠKI ODMEVI APRIL 2009

razv edri lo

VELIKONOČNA NAGRADNA KRIŽANKA
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Prireditve v APRILU 2009
KAJ

KJE

KDAJ

KDO

INFO

Otvoritev razstave Mostovi
prijateljstva, Utrinki iz slovenskofrancoskih odnosov od 18. stoletja
do danes

Knjižnica Makse Samsa,
Ilirska Bistrica

2. april ob 19.00

Občina Ilirska Bistrica,
Knjižnica Makse Samsa in
JSKD Ilirska Bistrica

Dobrodelni koncert Marijana Novine
in Družinskega tria Novina

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

3. april ob 19.00

Humanitarno društvo M&V
Novina

Spomladanski in spominski pohod
v Brkine (65 let partizanske bolnice
Zalesje)

Zbiranje udeležencev pri 4. april med 9.00 in 10.00
cerkvi na Ostrožnem Brdu

KS Ostrožno Brdo

Otvoritev velikonočne razstave;
Otroška delavnica

Župnišče v Knežaku;
Gasilski dom Knežak

4. april ob 15.00;
od 17.00 do 19.00

KD Tuščak Bač

Gledališka predstava Kdo vam je pa
to delu??; izvedba: Cafe teater, igra
Boris Kobal

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

4. april ob 20.00

Studio Lazarus organizacija
dogodkov

Poslanski večer poslanke SD Brede
Pečan na temo avtocestne povezave
Lj-Il. Bistrica-Reka;
osrednja gosta: dr. Patrik Vlačič,
minister za promet in zveze, in Karel
Erjavec, minister za okolje in prostor

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

6. april ob 18.00

OO Socialnih demokratov
Ilirska Bistrica

Naša pomlad (območno srečanje
otroških pevskih zborov)

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

7. april ob 18.00

JSKD Ilirska Bistrica

05/711 00 90
Igor Štemberger

Velikonočna ustvarjalna delavnica

Knjižnica Makse Samsa,
Ilirska Bistrica

7. aprila ob 10.00

Knjižnica Makse Samsa,
Ilirska Bistrica

05/714 41 88

Žjgn ku koda

Cerkev Sv. Magdalene v
Kosezah

11. april ob 16.00

KŠD Koseze

Velikonočni koncert: Alfi Nipič in
Marjan Zgonc z gosti

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

12. april ob 18.00

Revija naših najboljših skečev;
izvedba: Gledališka skupina Dekani

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

17. april ob 20.00

JSKD Ilirska Bistrica

05/711 00 90
Igor Štemberger

Srečanje folklornih skupin južne
Primorske

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

19. april ob 17.00

JSKD Ilirska Bistrica

05/711 00 90
Igor Štemberger

Lutkovna igrica “Prva znanilka
pomladi”

Knjižnica Makse Samsa,
Ilirska Bistrica

20. april

Knjižnica Makse Samsa,
Ilirska Bistrica

05/714 41 88

Proslava ob dnevu upora proti
okupatorju

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

24. april ob 19.00

JSKD Ilirska Bistrica

05/711 00 90
Igor Štemberger

Šolanje psov

vadbišče Črne njive

vsako nedeljo ob 10.00

Kinološko društvo Ilirska
Bistrica

014/714 386
Marko Šenkinc

041 646 259
Vladimira Novina

040 306 981
Nataša Žitko

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

OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA
ILIRSKA BISTRICA

napovednik

VAS VABI NA
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KRVODA JALSKO AKC I J O
V SREDO, 1. APRILA 2009

BISTRIŠKI ODMEVI APRIL 2009

CENIK OGLASNEGA PROSTORA
V GLASILU BISTRIŠKI ODMEVI
Cena v EUR

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

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

V GIMNAZIJI ILIRSKA BISTRICA

DDV ni vključen v ceno.

SKUPAJ REŠUJEMO ŽIVLJENJA!

Oglaševanje ni možno na naslovni in zadnji strani glasila.

