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Tradicionalni običaji in obredi ob veliki
noči se vračajo in dobivajo svoj pomen. To
je pokazalo tudi Kulturno društvo Tuščak
z Bača, ki je na to temo v sodelovanju s
posamezniki, gostišči in šolami pripravilo
bogato velikonočno razstavo z naslovom
Velikonočna zapuščina naših prednikov

s pridihom sedanjosti. Obudili so stare
obrede in običaje ob največjem kršanskem prazniku in jim dodali pečat sodobnosti. Praznovanje velike noči, ki je tudi
pristen ljudski praznik, saj oznanja pomlad in novo življenje, so s svojimi izdelki
predstavili tudi otroci iz vrtcev in šol.

uvodnik
Kot smo najavili že v prejšnji številki, tokrat objavljamo posebno
prilogo z informacijami o vrstah
dejavnosti in različnimi oblikami
pomoči za starejše v ilirskobistriški občini, ki jih izvajajo različne
organizacije, zavodi in društva.
Objavljene so tudi telefonske
številke in urniki, kdaj se lako
o določeni temi pogovorite.
Upamo, da vam bodo objavljeni
podatki prišli prav in si jih boste
shranili.
Sicer pa je socialnemu varstvu
občanov posvečen kar nekaj
strani te številke; podrobneje
pišemo tudi o različnih vrstah
pomoči (neposrednih in posrednih), ki jih socialno ogroženim,
pa tudi ostalim občanom, nudi
Občina Il. Bistrica. Zanje je v
letošnjem proračunu namenjenih 1,3 milijona evrov. Območni
Rdeči križ in Društvo prijateljev
mladine pa v tednu Rdečega
križa vse otroke in mlade pozivata k dobrodelni akciji Kovanec
za otroke v stiski. Zbrana sredstva bodo namenili otrokom, katerih starši so izgubili službo.
Sicer pa bo mesec maj ponudil
pestro dogajanje. Med številnimi
jubilejnimi koncerti in prireditvami, ki se obetajo, bo še posebej slovesno ob praznovanju
140. obletnice tabora na Kalcu.
Prireditev se bo odvijala 9. maja
in jo združeno organizirajo vse
tri občine (pivška, postojnska in
bistriška). Lepo vabljeni!

UVO DNIK

Katja Kirn,
odgovorna urednica
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NA POSLANSKEM VEČERU O AVTOCESTi
Poslanski večer poslanke SD Brede
Pečan na temo avtocestne povezave
med osrednjo Slovenijo in Jelšanami prek Ilirske Bistrice je 6. aprila
v dvorano Doma na Vidmu privabil
številne občane, ki so od gostov želeli slišati, kakšne so možnosti za
izgradnjo avtoceste in kdaj jo sploh
lahko Bistričani pričakujemo.

Pred štirimi leti, ko so se začeli postopki, naj bi iskali rešitve za traso v
okviru koridorja »y«, ki bi Ilirsko Bistrico povezal z avtocestnim krakom
v Postojni ali v Divači. Kot je povedal
prometni minister Patrik Vlačič, sta
obe varianti še vedno odprti, hkrati
pa je poudaril, da pri odločitvi za
gradnjo nekega avtocestnega odseka vedno bolj prisluhne tistim, ki
ležijo dlje od avtocestnega križa, kot
tistim, ki sedijo na njem.
Okoljski minister Karl Erjavec je

Z desne: postojnski župan Jernej Verbič, bistriški župan Anton Šenkinc, minister
za okolje in prostor Karl Erjavec, poslanka Breda Pečan (SD), minister za promet
Patrik Vlačič, pivški župan Robert Smrdelj in divaški župan Matija Potokar

povedal, da so predhodne študije
posameznih variant pokazale, da
ni idealne rešitve, saj sta obe prej
omenjeni varianti bodisi ekonomsko
ali pa okoljsko nesprejemljivi. Zato
so se odločili za spremembo metodologije oz. kriterijev za vrednotenje
tras. V skladu z njimi bodo obnovili
študije in poskuskušali priti do optimalne rešitve, ki bo tako ekonomsko,
okoljsko kot razvojno sprejemljiva.
Kot je povedal Erjavec, postopki že
tečejo, trenutno na ministrstvu poteka postopek za izbor izdelovalca
študije variant in v prihodnjem letu
bi lahko prišlo do prve javne obravnave. »Če bi vse potekalo gladko, bi
leta 2011 prišlo do končne umestitve trase,« je pojasnil.
Poslanka Breda Pečan pa je ob tem
opozorila še na tretjo varianto, in
sicer možnost priključitve avtoceste
iz Ilirske Bistrice na Razdrto, ki bi po
njenih besedah manj prizadela zava-

VITEŠKI DAN GROFA DEVINSKEGA
s srednjeveško tržnico
na gradu Prem
31. maja med 12.00 in 19.00 uro



Bogat zabavni program
Otroške delavnice od 13. ure dalje
Srednjeveška zaroka
Ob 15. uri prihod grajske gospode
Srednjeveška tiskarna
Viteški boji
Trgovanje na srednjeveški tržnici






BREZPLAČEN VSTOP
Vljudno vabljeni!

rovana območja in je tudi približno
enako oddaljena tako od Postojne
kot od Divače, hkrati pa se priključi
na hitro cesto Razdrto-Nova Gorica.
Župan Anton Šenkinc je poudaril, da
je povezava občine z osrednjo Slovenijo nujna, saj se bodo le tako odprle
možnosti za razvoj in nove investicije. »Vendar pa postopki tečejo zelo
počasi in bojim se, da bomo lahko o
avtocesti govorili šele čez deset do
15 let,« je opozoril. Povedal je, da
želijo prav zato pospešiti tudi izgradnjo obvoznice skozi Ilirsko Bistrico,
saj se bojijo povečanja tovornega
prometa skozi Ilirsko Bistrico. Čez
mejni prehod Starod in Jelšane se letno namreč prepelje okrog 211.000
tovornjakov, ko bo Hrvaška vstopila
v Evropsko unijo pa lahko po besedah Šenkinca pričakujemo, da se bo
promet povečal za sto do dvesto odstotkov, in takrat lahko pričakujemo
prometni kolaps.
Glede rokov je Vlačič pojasnil, da
od priprave državnega prostorskega
načrta do pridobitve gradbenega
dovoljenja, nato javnih naročil in začetka same gradnje avtoceste lahko
mine tudi osem do deset let ali pa
še več. Nekatere strokovne vidike v
zvezi s postopki umeščanja avtoceste v prostor sta pojasnila tudi vodja
direktorata za ceste na ministrstvu
za promet Peter Gašperšič in vodja
direktorata za prostor na MOP Mitja
Pavliha. Slednji je poudaril, da gre
na tem območju za strateško zelo
pomemben prometni koridor, ki se
navezuje na tri pomembne jadranske luke – Reko, Koper in Trst – in
je zato gradnja avtoceste v tem koridorju še kako ekonomsko upravičena. III
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AKTUALN O

Na poslanskem večeru so sodelovali
župani vseh štirih občin, ki si prizadevajo za izgradnjo te avtoceste, in
sicer ilirskobistriški Anton Šenkinc,
pivški Robert Smrdelj, postojnski
Jernej Verbič in divaški Matija Potokar. Pričakovanja obiskovalcev ps so
bila še toliko večja, saj sta bila med
gosti tudi minister za promet Patrik
Vlačič in minister za okolje in prostor
Karl Erjavec. Vsi so se strinjali, da je
avtocestna povezava za to območje
nujna, tudi z razvojnega vidika. Obenem pa so poudarili, da je treba čim
prej najti rešitev, ki bo sprejemljiva
za vse štiri občine, in začrtati traso.
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VELIKONOČNA ZAPUŠČINA NAŠIH PREDNIKOV
KD Tuščak z Bača je ob finančni
podpori Občine Ilirska Bistrica med
4. in 13. aprilom pripravilo bogato
velikonočno razstavo z naslovom
Velikonočna zapuščina naših prednikov s pridihom sedanjosti, ki je
bila na ogled v župnišču v Knežaku.
Otvoritev razstave je spremljala
prireditev, v času velikega tedna pa
so obudili tudi vsto drugih dejavnosti.
Velika noč, ki je največji krščanski
praznik, je obenem tudi pristen ljudski praznik, s katerim je povezana
vrsta običajev, obredov in posebnih
jedi. Te je na bogati razstavi prikazalo in obudilo Kulturno društvo
Tuščak, ki se jim je pridružila vrsta
drugih razstavljalcev: posamezniki,
gostišča, bistriški vzgojno varstveni
center in osnovne šole z vrtci. Razstavili so pirhe, pletenice in druge
velikonočne jedi, čipke, slike in
druge predmete.

KD Tuščak z Bača je pripravilo zanimiv prikaz velikonočnih običajev in jedi

KD Tuščak pa je pripravilo tudi vrsto drugih dejavnosti, med katerimi
je bila še posbej zanimiva obuditev
starega običaja »rezetanje«. Na veliki četrtek, ko so utihnili vsi zvonovi
v cerkvi (pravijo, da »gredo v Rim«),
so se včasih oglašale le še raglje (rezgetulje). Poleg tega so v društvu
pripravili tudi pestro velikonočno
delavnico za otroke, na kateri so
barvali pirhe, krasili oljčne vejice in
izdelovali razne okraske.

AKTUALNO

Kot je ob otvoritvi razstave poudaril župan Anton Šenkinc, se tradicionalni običaji ob veliki noči zadnja
leta spet pojavljajo in dobivajo svoj
pomen. Zahvalil se je Kulturnemu
društvu Tuščak za njihov prispevek
k ohranjanju tradicije in kulturnega
utripa, ki ga dajejo krajem na Zgornji
Pivki in s tem tudi celotni občini.
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Prireditev je spremljal tudi bogat
kulturni program, ki sta ga povezovali Tanja Blažek in Špela Hostinger.
Ker je s praznovanjem velike noči
povezano tudi petje, so nekaj značilnih velikonočnih in ljudskih pesmi
zapeli: cerkveni mešani pevski zbor
iz Knežaka , otroški in mladinski zbor
OŠ Knežak, ženski pevski zbor KD
Tuščak in tri deklice, ki so po starem
običaju ob druženju zapele svojo
najljubšo pesem. III
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Bogate čipke in umetniško oblikovane pletenice s pirhi

Otroci so na delavnicah navdušeno barvali pirhe in krasili oljčne vejice

V KOSEZAH OBUDILI »ŽJGN KU KODA«
V Kosezah so tudi letos, že četrto
leto zapored, na veliko soboto obudili star običaj blagoslova velikonočnih jedi, ki je potekal pod naslovom
»Žjgn ku koda«.
Tako kot njihove prednice nekoč so
se članice KŠD Koseze zbrale v posebnih nošah (svetla bluza, dolgo temno krilo, čez ramena pa poveznjen
plet), ki so jih ženske v teh krajih
nosile ob svečanih priložnostih. Na
glavo so si posadile svitek in nanj položile pletenico z dobrotami , v roke
pa rožni venec, in se tako sprehodile
od začetka vasi do cerkve sv. Magdalene, kjer je potekal blagoslov velikonočnih jedi.
V pletene košare so na bel prt poleg tradicionalnih velikonočnih dobrot, kot so kruh, šunka, hren, pirhi,
mlada čebula in drugo, položili tudi
vodo, s katero bodo kasneje blagoslovijo dom, in sol za živino. Med
potjo do cerkve, ki jo je običajno
spremljala tudi molitev, pa so se jim
pridružili še ostali vaščani. »Žjgn ku

Članice KŠD Koseze so, oblečene v posebne noše in s pletenicami na glavi,
obudile star običaj blagoslova jedi

koda« članice KŠD Koseze obogatijo
tudi s krajšim kulturni program in
tako je letos v cerkvi zapela pevska
skupina Kalina.
»Na ta način želimo obuditi ta star in
lep običaj žegnanja, kakor so to počeli naši predniki, in to prenesti tudi

na mlajše generacije,« je povedala
predsednica KŠD Koseze Barbara
Kogovšek in dodala, da želijo običaj
ohranjati še naprej. Želijo pa si tudi,
da bi se jim pri tem pridružila tudi
druga društva. III

Na osrednji proslavi ob dnevu upora
proti okupatorju, ki je potekala v
petek, 24. aprila, v dvorani Doma na
Vidmu, so počastili vrednote boja za
svobodo in obudili spomin na pretekle dogodke, ki so pisali zgodovino
slovenskega naroda.
Ob dnevu upora proti okupatorju,
ki ga praznujemo 27. aprila, se spominjamo dogodkov iz leta 1941,

ko je bila ustanovljena vseljudska
množična organizacija Osvobodilna
fronta slovenskega naroda, ki je Slovence povedla v boj za osvoboditev
in družbeno preobrazbo. Pomen teh
dogodkov in samega praznika se je
skozi zgodovino spreminjal, danes
pa v njem vidimo predvsem simbol
in počastitev boja za svobodo slovenskega naroda in ozemlja.

Slavnostni govornik na prireditvi je bil župan Anton Šenkinc.

Da svoboda ni samoumevna, ampak
se je treba zanjo neprestano zavzemati in žrtvovati, na kar nas opominjajo tudi dogodki z leta 1991, ko
smo se borili za samostojno državo,
je poudaril tudi župan Anton Šenkinc, ki je bil slavnostni govornik na
proslavi. Opozoril je na razne poskuse potvarjanja in zmanjševanja
pomena tako narodnoosvobodilnega boja kot tudi dogodkov leta
1991 in dejal, da je spoštovanje
zgodovine temelj, ki daje identiteto
in pomen slovenskemu narodu. Ob
tem je spomnil, da so prav razhajanja in interesi posameznikov, ki
smo jim priča tako znotraj Evropske
unije, države in tudi občine, v veliki
meri krivec za zaostajanje v razvoju
na gospodarskem, kulturnem kot
tudi socialnem področju.
V kulturnem programu, ki ga je povezoval Franc Gombač, so nastopili:
MePZ Tabor Kalc 1869 Knežak, MoPZ
Dragotin Kette iz Il. Bistrice, otroška
folklorna skupina Tuščak z Bača ter
Anka in Vojka na harmoniki. III
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AKTUALNO

proslava ob dnevu upora proti okupatorju
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OBNOVLJENA TANK IN TOP NA HRIBU SVOBODE

Fotografija iz leta 1985,ko se je ob praznovanju
40. obletnice svobode tanku pridružil še top

Po temeljiti obnovi sta se pred
dnevi na bistriški Hrib svobode vrnila pomembna muzejska eksponata - tank in top iz druge svetovne
vojne, ki bosta še naprej spominjala
na zgodovinske boje v teh krajih.

AKTUALN O

Tako tank kot top, ki so ju na Hrib
svobode postavili v letih 1981 in
1985, sta za Bistričane še posebej
pomembna, saj sta bila sestavni del
prekomorskih enot, ki so sodelovale
v zaključnih bojih za osvoboditev Ilirske Bistrice leta 1945. Tank z oznako
stewart so iz Vojaškega muzeja Slovenske vojske v Pivki, kjer so ga prebarvali in obnovili, že pripeljali in
postavili nazaj na staro mesto, medtem ko so top za nekaj časa nadomestili z drugim. Top, ki je stal na Hribu
svobode, je namreč eden redkih primerkov angleškega protitankovskega
topa iz druge svetovne vojne in so
ga zaradi njegove velike muzejske
vrednosti za določen čas odstopili
vojaškemu muzeju v Pivki. Na Hribu
svobode pa bo medtem stal nadomestni nemški protiletalski flak.
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Kot je povedal kustos v bistriški enoti
Pokrajinskega muzeja Koper Ivan
Simčič, ki je za bistriško občino tudi
vodil postopek obnove eksponatov,
ta zamenjava pomeni uresničevanje
in nadgradjo sodelovanja z muzejem vojaške zgodovine, o katerem
so se dogovorili skupaj Združenjem
borcev za vrednote NOB in Veterani
vojne za Slovenijo. Stroške prevoza
in obnove obeh orožij je pokril Vojaški muzej Slovenske vojske, Krajevna
skupnost Il. Bistrica pa je obnovila
betonska podstavka in uredila okolico. III
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Obnovljena tank in top bosta na Hribu svobode še naprej
spominjala na zgodovinske boje v naših krajih

taBOr na Kalcu
Občina Ilirska Bistrica,
Občina Pivka in
Občina Postojna

Vas vabijo na
osrednjo prireditev

OB 140. OBletnIcI
taBOra na Kalcu
v soboto, 9. maja ob 12. uri

pri gradu Kalc
Slavnostni govornik:

Dr. Danilo türk

Predsednik republike Slovenije

Vljudno vabljeni!
Anton Šenkinc

župan Občine Ilirska Bistrica

Robert Smrdelj
župan Občine Pivka
Jernej Verbič
župan Občine Postojna

Tiskarna Mljač, Divača

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA ZA LETO 2008
Občinski svet Občine Ilirska Bistrica
je na 24. redni seji 23. aprila obravnaval in sprejel zaključni račun proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto
2008.
Tekoči prihodki so bili realizirani v
višini 11.643.163 evrov oziroma v
višini 76,1 % v primerjavi z veljavnim
proračunom.
Tekoči odhodki so bili realizirani v
višini 11.968.391 evrov oziroma v
višini 62,8 % v primerjavi z veljavnim
proračunom.

V strukturi prihodkov predstavljajo
davčni prihodki 71 % delež oziroma
8.286.222 evrov in zajemajo prihodke iz naslova dohodnine, davkov
od premoženja in na blago in storitve.
Nedavčni prihodki delež v višini 11 %
oziroma v višini 1.213.285 evrov, in
sicer prihodke iz naslova presežka
prihodkov nad odhodki Kraških lekarn, obresti od vezanih sredstev, od
premoženja, taks in druge nedavčne
prihodke.
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev in zemljišč predstavljajo 2 %
oziroma 250.456 evrov. Transferni
prihodki predstavljajo 16 % delež v
strukturi celotnih prihodkov oziroma
1.879.804 evrov, od tega prejeta
sredstva iz državnega proračuna v
višini 1.297.176 evrov, iz občinskih
proračunov 6.848 evrov in iz državnega proračuna iz sredstev Evropske unije v višini 575.780 evrov. Iz
državnega proračuna so bila prejeta
sredstva za tekočo porabo v višini
196.813 evrov, za investicije pa v višini 1.100.363 evrov.
V strukturi odhodkov predstavljajo
tekoči odhodki 25 % delež oziroma
3.045.454 evrov, sredstva namenjena za tekočo porabo zavodom in
drugim institucijam predstavljajo 31
% delež oziroma 3.701.345 evrov.
Sredstva za investicije so bila po-

rabljena v višini 40 % načrtovanih
sredstev oziroma v višini 4.736.239
evrov. Izplačana sredstva zavodom
in ostalim institucijam za osnovna
sredstva predstavljajo 4 % delež oziroma 485.356 evrov.
Za posamezne programe oziroma
dejavnosti so bila namenjena sredstva v naslednjih višinah:
za delovanje lokalne samouprave
v višini 1.165.204 evrov (9,7 %), za
delovanje občinskega sveta, nadzornega odbora in župana v višini
216.554 evrov (1,8 %), za civilno zaščito, požarno varnost in prometno
varnost v višini 504.401 evrov (4,2
%), za zaposlovanje 19.044 evrov
(0,2 %), za kmetijstvo in gozdarstvo
v višini 202.016 evrov (1,7 %), za gospodarstvo 405.199 evrov (3,4 %),
za cestno infrastrukturo in komunikacije v višini 2.032.906 evrov (16,8
%), za kanalizacijo in čistilne naprave
ter za zbiranje odpadkov v višini
517.148 evrov (4,3 %), za prostorsko
planiranje, stanovanjsko in komunalno dejavnost v višini 2.012.498
evrov (16,7 %), za zdravstvo v višini
468.659 evrov (3,9 %), za kulturo,
šport in druge nevladne organizacije v višini 795.264 evrov (6,6 %),
za izobraževanje, ki vključuje predšolsko vzgojo, osnovno šolstvo, srednje šolstvo in glasbeno šolo v višini
2.941.166 evrov (24,4 %), za socialno
varstvo 447.686 evrov (3,7 %).

Za plačilo glavnice, obresti in ostalih
stroškov v zvezi z najetimi krediti
so bila koriščena sredstva v višini
200.901 evrov (1,7 %). V prejšnjem
letu so bila za sanacijo poljskih poti
in povračila dela škode po neurju v
mesecu avgustu 2008 namenjena
sredstva v višini 141.428 evrov (1,2
%).
Presežek prihodkov nad odhodki v
letu 2008 znaša 556.121 evrov. Zaključni račun proračuna Občine Il.
Bistrica za leto 2008 vsebuje tudi
bilanco stanja, ki zajema sredstva in
obveznosti do virov sredstev na dan
31.12.2008, ki znašajo 47.612.559
evrov. III
V Uradnemu listu RS št. 30/2009,
z dne 17.4.2009, na strani 878,
Razglasni del, je bil objavljen

JAVNI RAZPIS

za sofinancirnaje nakupa elektromrež in pašnih aparatov z namenom preprečevanja nadaljnje
škode, ki jo lahko povzročijo velike zveri (rjavi medved, volk, ris).
Sofinanciranjo se nakupi opravljeni med 09. 5. 2008 in 30. 7.
2009. Višina razpoložljivih sredstev za leto 2009 je 90.000 €.
Rok za oddajo vlog je 30. 7.
2009.
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O BČINSKI o dmevi

Eno od večjih odstopanj izkazujeta, tako pri prihodkih kot tudi pri
odhodkih, nerealizirani aktivnosti
zamenjave premoženja - vložek v
gimnazijo s premoženjem države
(2.052.965 evrov) in zamenjava nepremičnin v OIC Ilirska Bistrica s premoženjem v TOK-u (360.000 evrov).
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LANI V OKVIRU
RŠS PODELJENIH
58 ŠTIPENDIJ
V letu 2008 je bil v okviru Enotne regijske štipendijske sheme
(RŠS) Južna Primorska, ki deluje
pod okriljem Regionalnega razvojnega centra Koper, prvič objavljen
javni razpis štipendij za dijake in
študente. Podeljenih je bilo 58 štipendij, med njimi tudi ena za ilirskobistriško občino.
Na razpisu je sodelovalo 22 podjetij
iz regije, ki so preko tega instrumenta
želela pridobiti nov in kakovosten
kader za konkretna delovna mesta.
Skupaj je bilo razpisanih 124 štipendij, od tega 69 za srednješolske
programe, 54 za dodiplomske in ena
štipendija za podiplomski program.
Največ štipendij je bilo razpisanih za
programe tehničnih smeri (gradbeništvo, strojništvo, elektrotehnika),
gostinstva in turizma. Med delodajalci, ki so se prijavili na javni poziv,
so bili tako samostojni podjetniki kot
velika podjetja.

O BČINSKI o dmevi

Od 124 razpisanih štipendij je bilo
podeljeno 58 štipendij dijakom in
študentom, med njimi največ za dodiplomski študij tehničnih poklicev
ter za poklice s področja gostinstva
in turizma. Na območju bistriške
občine so bile podeljene štipendije
štirim štipendistom. Med štipenditorji, ki so na razpisu prejeli sredstva
za štipendije, pa je tudi eno podjetje
s sedežem v bistriški občini, ki mu je
bila podeljena ena štipendija.
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Nepodeljenih je ostalo kar 66 štipendij, med katerimi so bile predvsem
štipendije za pridobitev poklicne
izobrazbe (zidar, mizar, tesar, oblikovalec kovin, ipd.), za katere je prispelo zelo malo vlog ali celo nobena.
To so tudi najbolj deficitarni poklici v
regiji, za katere so potrebe podjetij
največje.
Štipendije so sofinancirane s sredstvi Evropskega socialnega sklada in
državnega sklada za razvoj kadrov in
štipendije (50 %), delodajalcev (40
%) ter občin, ki so vključene v štipenijsko shemo (10 %). Povprečna štipendija v okviru RŠS Južna Primorska
znaša 244 evrov. III
BISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2009

Regionalni razvojni center Koper je dne 20. 4. 2009 na svoji spletni strani
objavil

JAVNI POZIV
delodajalcem za vključitev v enotno Regijsko
štipendijsko shemo (RŠS Južna Primorska)
za šolsko/študijsko leto 2009/2010
Delodajalci z vlogo oddajo potrebe po štipendistih.
Poleg podjetij se na razpis lahko prijavijo tudi javne agencije, javni skladi,
javni zavodi in javni gospodarski zavodi ter druge osebe javnega prava, ki
so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti in ki imajo sedež ali poslovno enoto na območju razvojne regije.
Pogoji za vključitev, način prijave ter postopek izbire delodajalcev so natančno opredeljeni v javnem pozivu.
Štipendija iz RŠS je sestavljena iz treh delov:
• sredstva Evropskega socialnega sklada (50 % dodeljene kadrovske štipendije)
• sredstva občin (10 %)
• sredstva delodajalcev (40%)

Roka za oddajo vlog: 20. 5. 2009 in 20. 8. 2009.
Zainteresirane delodajalce vabimo, naj čim več prijav oddajo v prvem
roku (t.j. do 20. 5. 2009). V tem primeru bo štipenditor lahko zagotovil
boljšo, obsežnejšo in učinkovitejšo promocijo razpisanih štipendij med
dijaki in študenti še pred poletnimi počitnicami.
Delodajalci, ki so že vključeni v RŠS, vlogo oddajo le v primeru novih potreb po štipendistih.
Razpisna dokumentacija je dostopna na www.rrc-kp.si/rss. Dodatne informacije dobite na Razvojnem centru Il. Bistrica: Majda Sanabor, tel. št.
71 01 385, center.razvojni@siol.net, ali na RRC Koper: mag. Tina Jančar
Matekovič, tel. št. 05/66 37 586, tina.matekovic@rrc-kp.si.

POSOJILA IN GARANCIJE ZA RAZVOJ PODJETNIŠTVA
Regionalni razvojni center Koper je v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom v Uradnem listu Republike Slovenije št. 30 z dne 17. 4. 2009
objavil razpis za posojila ter garancije namenjene pospeševanju razvoja
podjetništva v Obalno-kraški regiji in Občini Ilirska Bistrica. Na razpis se
lahko prijavijo gospodarske družbe in samostojni podjetniki s sedežem v
občini Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran in Sežana.
Razpis je objavljen tudi na spletni strani RRC Koper: www.rrc-kp.si/garancijskashema/c8.
Podjetniki lahko pridobijo garancijo RRC Koper z garancijsko shemo do
80% vrednosti posojila. Za posojilojemalce iz Občine Ilirska Bistrica je možno pridobiti posojilo najmanj v višini 5.000 evrov in največ v višini 19.000
evrov (razpoložljiva sredstva Občine Ilirska Bistrica), oziroma največ 55%
vrednosti investicije. Obrestna mera znaša 3%. Občina Ilirska Bistrica subvencionira obresti v višini 2,5%.
Za dodatne informacije lahko pokličete Ireno Cergol na tel. št. 05/663
75 82 ali ji pošljete e-pošto irena.cergol@rrc-kp.si. Dobite pa jih lahko
tudi na Oddelku za gospodarstvo in finance Občine Ilirska Bistrica (tel. št.
05/714 13 61).

Na 24. seji občinskega sveta, ki je
potekala 23. aprila, so svetniki poleg
Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Il. Bistrica za leto 2008
obravnavali in sprejeli še Odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka o območju predkupne pravice
Občine Il. Bistrica in Odlok o razveljavitvi Odloka o spremembah in
dopolnitvah zazidalnega načrta za
območje obrtne cone Koseze. Razveljavitev odloka je bila predlagana,
ker je obstoječi zazidalni načrt, sprejet leta 1995, zastarel in ne ustreza
več razvojnim potrebam občine.
Interesa za gradnjo, kot jo določa ta
zazidalni načrt namreč ni, narašča
pa povpraševanje po parcelah za
gradnjo individualnih stanovanjskih
stavb. Do uveljavitve Občinskega
prostorskega načrta se bo to območje urejalo z Odlokom o prostorsko
ureditvenih pogojih za občino Il. Bistrica.
Izdano je bilo soglasje k spremembam Statuta Razvojnega centra
Il. Bistrica, in sicer zaradi selitve in
spremembe sedeža zavoda ter ureditve statusa prodajalne spominkov
na gradu Prem, zaradi česar je potrebno registrirati dve dodatni dejavnosti. Svetniki so imenovali Ines
Kvaternik za predstavnico lokalne
skupnosti v svet zavoda Centra za
socialno delo Il. Bistrica.
Med 11 predlogi za podelitev občinskih priznanj za leto 2009 je Komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja občinskemu svetu
predlagala podelitev šestih priznanj,
in sicer zlato, srebrno in bronasto
plaketo ter tri spomnske plakete. III

DOBITNIKI OBČINSKIH
PRIZNANJ ZA LETO 2009
• Franc Poklar – zlata plaketa,
• MePZ Avgust Šuligoj, DU Il.
Bistrica – srebrna plaketa,
• KD Grad Dolnji Zemon – bronasta plaketa ter
spominske plakete:
• OŠ Toneta Tomšiča Knežak,
• posthumno Vojko Štembergar
• Smučarski klub Snežnik.

OBVESTILO O ZDRAVSTVENI USTREZNOSTI
PITNE VODE NA VODOVODNIH SISTEMIH ILIRSKA
BISTRICA, KNEŽAK IN PODSTENJŠEK
Vodovodni sistemi Ilirska Bistrica, Knežak in Podstenjšek, s katerimi upravlja Komunalno podjetje Ilirska Bistrica, oskrbujejo s pitno vodo 11708
prebivalcev občine Ilirska Bistrica. Vodovodni sistem Ilirska Bistrica pa
deloma zagotavlja oskrbo s pitno vodo tudi v občinah Hrpelje – Kozina in
Pivka ter v sosednji državi Hrvaški.
V skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06 in
92/06) se na vodovodnih sistemih kontinuirano izvaja notranji nadzor
zdravstvene ustreznosti pitne vode, ki ga opravlja Zavod za zdravstveno
varstvo Koper ter monitoring pitne vode, ki ga izvaja Inštitut za varovanje
zdravja RS.
V okviru notranjega nadzora je bilo v letu 2008 na omrežju vodovodnega
sistema Ilirska Bistrica odvzetih 56 vzorcev pitne vode za redna mikrobiološka preskušanja in 54 vzorcev za redna kemijska preskušanja. Od tega
so bili 4 vzorci glede indikatorskih parametrov in en vzorec glede mikrobioloških parametrov neskladni z zahtevami iz Priloge I, Pravilnika o pitni
vodi.
Na omrežju vodovodnega sistema Knežak je bilo v letu 2008 v okviru
notranjega nadzora odvzetih 6 vzorcev za redna mikrobiološka preskušanja in 7 vzorcev za redna kemijska preskušanja. Dva vzorca sta bila glede
preskušanih indikatorskih parametrov neskladna z zahtevami iz Priloge I,
Pravilnika o pitni vodi.
V letu 2008 je bilo na omrežju vodovodnega sistema Podstenjšek v okviru
notranjega nadzora odvzetih 7 vzorcev pitne vode za redna mikrobiološka
preskušanja in 7 vzorcev pitne vode za redna kemijska preskušanja. En
vzorec je bil glede preskušanih mikrobioloških parametrov neskladen z
zahtevami iz Priloge I, Pravilnika o pitni vodi.
Vzroki neskladnosti so bili na vseh vodovodnih sistemih odpravljeni, kar
je bilo potrjeno s ponovnim preskušanjem pitne vode.
Na podlagi opravljenih laboratorijskih preskušanj in izvajanju HACCP sistema zaključujemo, da je pitna voda iz vodovodnih sistemov Ilirska Bistrica, Knežak in Podstenjšek zdravstveno ustrezna.
Direktor Igor Maljevac, ing.

KMEČKA TRŽNICA
Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom bo v okviru
projekta »Tržnice«

v soboto, 16. maja, prvič izvedlo Kmečko tržnico
v Il. Bistrici na Placu.
Na njej se bodo ponujali kmetijski proizvodi in izdelki članov društva
in kmetov z našega območja, postala pa naj bi redna sobotna tržnica
(vsaka druga sobota v mesecu). Lokacija tržnice bo na Placu, več informacij pa dobite na spletni strani www.razvoj-podezelja.si, kjer bodo objavljene tekoče informacije o poteku projekta.
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O BČINSKI o dmevi

24. SEJA
OBČINSKEGA SVETA
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OBVESTILA UPRAVNE ENOTE
Dokazilo o pravici
graditi – I. del
Dokazilo o pravici graditi je najpomembnejše dokazilo v postopku
izdaje gradbenega dovoljenja. Radi
bi vam predstavili vsa dokazila, ki
jih upravni organ lahko upošteva. V
današnjem članku vam bomo predstavili definicijo pojma »pravica
graditi« in pravno podlago, v naslednjih številkah pa bomo podrobneje
predstavili tudi stvarne pravice, ki jih
lahko posameznik pridobi na podlagi
pravnega posla.

O BČINSKI o dmevi

Pred izdajo gradbenega dovoljenja
mora upravni organ preveriti, ali ima
investitor pravico graditi. Dokazilo o
pravici graditi opredeljuje 56. člen
ZGO (Ur. list RS, št. 126/07), in sicer
določa:
Za dokazilo o pravici graditi po tem
zakonu velja:
- izpisek iz zemljiške knjige, iz katerega izhaja, da ima investitor na
določeni nepremičnini lastninsko ali
kakšno drugo stvarno oziroma obligacijsko pravico, ki mu omogoča gradnjo oziroma izvajanje del na takšni
nepremičnini,
- notarsko overjena pogodba z dokazilom o vložitvi predloga za vpis
pogodbe o pridobitvi lastninske ali
kakšne druge stvarne oziroma obligacijske pravice na določeni nepremičnini v zemljiško knjigo, ki investitorju
dovoljuje gradnjo oziroma izvajanje
del na takšni nepremičnini,
- pravnomočna sodna ali upravna
odločba, ki izkazuje pravico graditi
oziroma izvajati dela na nepremičnini, ali
- druga listina, ki v skladu z zakonom
izkazuje pravico graditi oziroma izvajati dela na določeni nepremičnini.
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Za dokazilo o vložitvi predloga za
vpis pogodbe v zemljiško knjigo iz
prejšnjega odstavka se šteje kopija
predloga za vpis pogodbe v zemljiško knjigo s podatkom o zemljiškoknjižni plombi, pod katero se vodi
predlog.
Ne glede na določbe prvega odstavka
tega člena pri nameravanih gradnjah
objektov gospodarske javne infrastrukture, pri odstranitvah objektov
in za zemljišča, na katerih je predvidena ureditev gradbišča samo za čas
gradnje, notarsko overjeni pogodbi
BISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2009

ni potrebno priložiti dokazila iz prejšnjega odstavka. Pri nameravani
gradnji objektov gospodarske javne
infrastrukture, ki se bo izvajala v cestnem telesu državne ali občinske
javne ceste, se ne glede na določbe
tega člena za dokazilo o pravici graditi šteje soglasje upravljalca javne
ceste za izvedbo takšne gradnje znotraj cestnega telesa.
V kolikor ima investitor lastništvo
nepremičnine že vpisano v zemljiško knjigo, ni potrebno upravnemu
organu dostaviti zemljiškoknjižnega
izpiska, saj si ga sam pridobi po uradni dolžnosti ali s vpogledom v e-zemljiško knjigo.
Na upravni enoti pa lahko izdamo
zemljiškoknjižni izpisek strankam,
tudi če ne vlagajo zahteve za izdajo
gradbenega dovoljenja, pač pa ga
potrebujejo za kakšne druge postopke.
Med stvarne pravice spada tudi
služnost. Med tipične služnosti pa
spadajo potne služnosti (služnost
peš poti, služnost vožnje z osebnimi
vozili, služnost vožnje z vsemi motornimi vozili ...). To stvarno pravico
vam bomo predstavili v naslednji
številki.

Potovanje otrok na Hrvaško
Mladoletni otroci, in sicer do 15 leta
starosti, ki potujejo na Hrvaško brez
spremstva zakonitega zastopnika,
ampak z drugo polnoletno osebo,
morajo imeti dovoljenje zakonitega
zastopnika (kartonček), ki ga izda
upravna enota.
Obvestiti pa želimo o novosti, da
od 23. 3. 2009, mladoletne osebe,
ki potujejo na Hrvaško brez spremstva zakonitega zastopnika, ne potrebujejo več overjenega soglasja
zakonitega zastopnika za prehod
meje, ker je s spremembo hrvaškega Zakona o tujcih, ta zahteva
odpravljena.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije priporoča, da se v primeru potovanja organiziranih skupin
(ekskurzije, organizirano letovanje,
udeležba na športnih ali kulturnih
prireditvah mladoletnikov) še vedno

pripravi seznam članov skupine in
podatki odgovorne osebe oz. spremljevalcev. Na ta način se omogoči
hitrejša mejna kontrola.

Ocenjevali boste kakovost
storitev v UE Il. Bistrica
Kakovostne upravne storitve ter zadovoljstvo strank in zaposlenih so
osnovna vodila dela Upravne enote
Ilirska Bistrica. K tem nas zavezujejo
tako določbe Uredbe o upravnem
poslovanju kot tudi Vaša visoka pričakovanja glede kakovosti našega
dela.
Upravna enota Ilirska Bistrica bo
v mesecu maju 2009 že osmo leto
zapored pristopila k ugotavljanju
kakovosti storitev z izvedbo projekta
Ocena zadovoljstva strank s ponujenimi storitvami na upravnih enotah. Letno ugotavljanje zadovoljstva
strank se izvaja v skladu s predpisano metodologijo in na podlagi
vnaprej pripravljenega vprašalnika.
Anketiranje je prostovoljno in anonimno, izvajali pa ga bodo zunanji
anketarji, ki Vam bodo po potrebi
priskočili na pomoč pri izpolnjevanju vprašalnika. Anketiranje strank
se bo izvajalo predvidoma en mesec
oz. do izpolnjene kvote, to je cca.
230 vprašalnikov.
V mesecu maju 2009 Vas bomo zato
ob obisku upravne enote povabili k
izpolnjevanju anketnega vprašalnika.
Vsem, ki si boste vzeli čas in nam v
tej obliki posredovali Vaše mnenje
oz. pričakovanja glede našega dela,
se že vnaprej lepo zahvaljujemo.
Le z Vašim sodelovanjem in danimi
konstruktivnimi predlogi bomo
lahko tudi v prihodnje izboljševali
kakovost našega poslovanja v obojestransko korist. III

Delovna sobota v
mesecu maju 2009
Cenjene stranke obveščamo, da
bo Upravna enota Ilirska Bistrica,
prvo soboto v mesecu maju, ki
pade na dan državnega praznika,
nadomestila z delom v soboto, 9.
maja 2009.

svet OE KGZS o problematiki odkupa mleka

Predvidene spremembe v ukrepih
Programa razvoja podeželja je nazorno prikazala svetovalka Kmetijskega Zavoda iz Nove Gorice ga.
Darja Zadnik, medtem ko je vodja
OE Postojna ZGS g. Anton Smrekar
podrobno predstavil Letni lovskoupravljalski načrt za LUO Notranjske
za leto 2009. Največ pomislekov je
bilo izrečenih glede ocenjevanja
škode po divjadi in planu odstrela
divjadi. Prisotni so se seznanili s
problematiko škode po divjadi in
pticah na njivskih površinah in dobili pojasnila glede povračila škode.
Če nastane škoda na lovni površini,

je zanjo odgovorna pristojna lovska
družina, za škodo na nelovnih površinah pa je odgovoren upravljavec
- država.
Pri obravnavi problematike odkupa
mleka na območju občin Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, pa so se razpravi pridružili še g. Kržič, direktor
Kmetijsko gozdarske zadruge Cerknica, g. Tomažič, direktor Kmetijske
zadruge Vipava in podpredsednik
KGZS, in g. Vitomir Bric iz KGZ Nova
Gorica. Predsednik je na kratko orisal
dejansko stanje na terenu in pri tem
ugotavljal, da se gospodarska kriza
že močno zajeda tudi v kmetijstvo.

CVETJE ZA VSA GOSPODINJSTVA

V okviru projekta Moja dežela lepa
in gostoljubna je Občina Ilirska Bistrica tudi letos vsem gospodinjstvom v občini podarila cvetje.
Vsako gospodinjstvo je prejelo dva
lončka viseče pelargonije, s katerimi
so občani okrasili svoje domove.
Cvetje so 21. in 22. aprila razdeljevale krajevne skupnosti.

Občina je za izpeljavo tega dela
projekta v letošnjem letu namenila
10.500 evrov proračunskih sredstev.
V prihodnjih mesecih pa bo občinska komisija v okviru projekta Moja
dežela lepa in gostoljubna, katerega
namen je skrb za čisto in urejeno
okolje ter razvoj turizma, ocenila
tudi najlepše hiše, kmetije, zavode
in vasi. III

Kot je povedal, je na trgu opaziti nenehen padec cen kmetijskim pridelkom. Slovenske kmetijske proizvode
na policah veleblagovnic pogosto
nadomeščajo tuji cenejši kmetijski
proizvodi. Posledico tega pa že čutijo
slovenski kmetje. Ker je proizvodnja
mleka na kmetiji gotovo temeljna
kmetijska panoga, na kateri temeljijo tudi druge dejavnosti na kmetiji,
in ker bi opustitev odkupa pomenila
v marsikaterem primeru tudi opustitev kmetovanja, je zelo pomembno,
da se poišče rešitev, ki bo zagotovila
ohranitev mlečne proizvodnje na
tem področju.
Predsednik je povedal, da potekajo
pogovori med Kmetijsko zadrugo Ilirska Bistrica, ki je zašla v finančne težave, KGZ Cerknica, ki naj bi vstopila
na to področje, in županom Občine
Ilirska Bistrica g. Antonom Šenkincem, ki je izrazil pripravljenost in ponudil aktivno pomoč pri reševanju
problematike odkupa mleka, za kar
se mu še posebej zahvaljujemo. Svoj
pogled na problematiko so predstavili tudi vsi povabljeni. Razprava je
pokazala, da so prizadevanja za rešitev nastale situacije pravilna, da pa
bo potrebno vložiti veliko naporov,
da se prebrodi nastalo krizo in s časoma tudi obrne trend v smer rasti
oz. razvoja.
Svetniki so se seznanili tudi s sklepi
Odbora za razvoj podeželja in dopolnilne dejavnosti in pobudo g.
Janežiča za skupno srečanje članov
omenjenega odbora s člani sveta
območne enote KGZS Postojna.
Dogovorili so se, da bi bilo tako srečanje dobrodošlo in ga bodo organizirali za eno od prihodnjih sej sveta.
III Janez Okoliš in Tonjo Janežič
BISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2009

gospodarstvo , kmetijstvo in turizem

V začetku aprila so se v Postojni sestali na 5. seji člani Sveta območne
enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) Postojna. Pod
vodstvom predsednika sveta Janeza
Okoliša so med drugim obravnavali spremembe Uredbe o ukrepih
Programa razvoja podeželja, predstavljen je bil tudi Letni lovskoupravljalski načrt za Notranjsko za
leto 2009, obravnavali pa so tudi
problematiko odkupa mleka na območju Ilirske Bistrice, Pivke in Postojne.
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BISTRIŠKI GASILCI SVEČANO PREVZELI VOZILO
Člani Prostovoljnega gasilskega
društva (PGD) Ilirska Bistrica so 18.
aprila svečano prevzeli in uradno
predali v uporabo novo gasilsko
vozilo z oznako GVC 16/25, ki ga je
društvo pridobilo na podlagi predloga sedemletne strategije razvoja
javne lokalne gasilske službe v ilirskobistriški občini.
Na podlagi te strategije je bila v letu
2007 podpisana tudi pogodba o sofinanciranju gasilskega vozila z Občino
Il. Bistrica, ki je prispevala večji delež
sredstev. »Gasilsko vozilo je velika
pridobitev za društvo, saj pomeni
veliko posodobitev našega voznega
parka. Opremljeno je z najsodobnejšo gasilsko opremo, ki bo služila
gašenju požarov in reševanju v naravnih nesrečah,« je povedal predsednik PGD Il. Bistrica Primož Križaj.

PGD Knežak in PGD Podgrad.

Župan Anton Šenkinc je pojasnil, da
naj bi v skladu s sedemletno strategijo, ki je bila sprejeta leta 2004, vsa
prostovoljna gasilska društva v občini
opremili z novimi vozili do leta 2013,
vendar pa pričakujejo, da se bo ta
plan skrajšal za dve leti, saj so v proračunu za leto 2009 že predvidena
sredstva za nakup še preostalih štirih
vozil. Novi gasilski vozila sta poleg bistriškega gasilskega društva že dobila

tovljena večja varnost gasilcev kot
tudi občanov,« je dejal župan.

Kot je povedal župan, bodo konec leta 2009 z društvi verjetno že
podpisali pogodbe za nadgradnjo,
tako da bi predvidoma v začetku
prihodnjega leta vsa društva dobila
osnovno vozilo. V letu 2011 pa načrtujejo še nabavo osebne zaščitne
opreme za gasilce. »To je tudi priznanje in podpora društvom za njihovo
delo in pomoč pri naravnih nesrečah
in požarih. Hkrati pa bo s tem zago-

Novo vozilo je blagoslovil duhovnik
Marijan Križaj. Po končani slovesnosti, ki sta se je udeležila tudi podžupan Vladimir Čeligoj in predsednik
bistriške gasilske zveze Anton Frank,
so člani PGD Il. Bistrica nadaljevali z
rednim občnim zborom, na katerem
so obravnavali poročila o delu v preteklem letu in sprejeli plan dela za
leto 2009. III

Na svečanem prevzemu novega gasilskega vozila (z leve): predsednik PGD Il.
Bistrica Primož Križaj, župan Anton Šenkinc in poveljnik društva Primož Baša

odmevi i z naši h krajev

19. TEKMOVANJE V RIBOLOVU NA NAJVEČJO POSTRV
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1. aprila je Ribiška družina Bistrica
ob otvoritvi ribolovne sezone že
19. zapored priredila tradicionalno
tekmovanje v ribolovu na največjo
postrv, ki je potekalo na akumulacijskem jezeru Klivnik. Tekmovanja
se je udeležilo okrog 150 ribičev iz
vse Slovenije in obmejnih krajev
sosednje Hrvaške, ki pa so zaman
čakali na največjo postrv.
Ribičem, ki so se na Klivniku zbrali
že zgodaj dopoldne, je do 13. ure
uspelo na trnke uloviti le šest postrvi
in nekaj manjših, ki jih niso sploh
tehtali. Razlog za slab ulov je bila
po besedah predsenika tekmovalne
komisije Borislava Zejnuloviča predvsem mrzla in kalna voda, ki ji ribiči
pravijo tudi snežnica.
O tem, da je bil letošnji ulov res bolj
mizeren, priča tudi podatek, da je
BISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2009

lanska največja postrv tehtala 4,6
kilograma, predlani pa skoraj devet
kilogramov, medtem ko je letošnja
največja postrv tehtala komaj slab
kilogram. Ujel jo je Todor Ilič, član
ribiške družine Renče, ki je pridružena bistriški družini. Pokal za drugo
mesto si je prilovil Marjan Mihelič,
tretje pa Zmagoslav Žnidaršič. Med
mladinci pa si je zmago prislužil Mi-

ran Volk iz bistriške ribiške družine.
Vsako leto na tekmovanju posebno
priznanje podelijo tudi najstarejšemu ribiču, to je 86-letni Vladimir
Kravos iz Ribiške družine Postojna,
ki tekmuje že od leta 1957, v tem
času pa je zbral že 50 pokalov. Letos
pa so na Klivniku podelili še prav posebno nagrado za otvoritev kopalne
sezone, in sicer ribiču, ki se je s čolna
prevrnil v jezero.
Kot je povedal Leon Skok, gospodar bistriške ribiške družine, ki šteje
okrog 210 članov, bosta otvoritvi
ribolovne sezone na postrv sledila
maja še otvoritev ribolova na ščuko
in junija na smuč. Čeprav je bilo letos
tekmovalcev nekoliko manj kot lani,
so ribiči na Klivniku preživeli prijeten
dan, ki so ga zaključili z druženjem
ob hrani in pijači. III

PO POTEH PARTIZANSKE BOLNICE ZALESJE
Krajevna skupnost Ostrožno Brdo in
zelo aktivna krajanka Ines Krebelj
sta v začetku februarja dali pobudo
in idejo o organiziranju Pomladanskega pohoda po poteh partizanske
bolnice Zalesje ob 45. obletnici delovanja za Brkine zelo pomembne
bolnice. K organizaciji so povabili
tudi Območno organizacijo borcev
za vrednote NOB Ilirska Bistrica, ki
se je vabilu z veseljem odzvala.
Priprave na pohod so potekale zelo
intenzivno in z nestrpnostjo smo pričakovali odziv na naša vabila in obvestila v sredstvih javnega obveščanja,
ki so z razumevanjem sprejela našo
pobudo in temu primerno seznanila
širšo javnost z načrtovanim pohodom. Lepo vreme je v soboto, 4.
aprila, pripeljalo na Ostrožno Brdo
nepričakovano veliko število pohodnikov. Več kot 200 pohodnikov iz
cele Slovenije, pa tudi Slovencev iz
Italije, so našteli organizatorji.
Pokrovitelj akcije župan Občine Ilirska Bistrica, g. Anton Šenkinc, je v

uvodnem nagovoru pozdravil vse
udeležence in na kratko predstavil
namen pohoda. Pohodnike sta pozdravila tudi Ines Krebelj v imenu
krajanov in Lado Čeligoj v imenu
združenja borcev za vrednote NOB.
Še posebej toplo so pohodniki pozdravili v svoji sredi dr. Gadžijeva,
sina legendarnega dr. Miša, ki je de-

loval v bolnici Zalesje.
Pohodniki so imeli na izbiro dve poti.
Večina se je odločila za daljšo pot, ki
je vodila od Ostrožnega Brda mimo
bolnice Zalesje v Šmagur, od tam na
Prelože in naprej na Ostrožno Brdo.
Krajša pot je v Šmagurju zavila proti
Ostržnemu Brdu. Utrujeni, vendar
polni dobre volje, so pohodniki na
koncu poti poskusili dobrote domačih žena, prisluhnili so igrici, ki so jo
pripravili otroci z Ostrožnega Brda. Z
veseljem so si ogledali priložnostno
razstavo o bolnici Zalesje v prostorih
krajevne skupnosti, ki so jo krajani
postavili tudi s pomočjo Osnovne
šole Rudija Mahniča Brkinca iz Pregarij.
Pohodniki so si bili enotni, da je bil
pohod lepo organiziran, pohvalili so
domačine za topel sprejem, prijetno
druženje in seveda za vse dobrote, ki
so jih pripravile domače gospodinje.
Soglasno so sklenili, da bodo na tak
pohod še prišli, kar predstavlja nov
izziv marljivim krajanom Ostrožnega
Brda. III Lado Čeligoj

Čeprav vremenska napoved za nedeljo, 19. aprila, ni obetala sončnega dneva, se je na štartu pred
osnovno šolo Dragotina Ketteja v Il.
Bistrici zbrala stotnija razpoloženih
pohodnikov odločenih, da kljub prvim dežnim kapljam v obeh smereh
prehodijo devet kilometov dolgo
Kettejevo pot med Ilirsko Bistrico in
Premom. Pohodniki so bi večinoma
iz domače občine pa tudi iz Trsta.
Pohodnike je pot vodila skozi Trnovo, mimo stare »deške šole«, kjer
je nekoč poučeval pesnikov oče Filip, mimo trnovskega samostana, ki
je povezan s Kettejevo družino in
mimo Jejčkovih, kjer je bila rojena
pesnikova mama Ana. Tu je pohodnike prijetno presenetila pesnikova
sorodnica Majda in jim postregla s
šipkovim in brkinskim napitkom. Pot
so nadaljevali do Rečice in Zarečja
ter sledili strugi Reke do Novakovega mlina, kjer je medicinska ekipa
vsem udeležencem drugič izmerila
krvni tlak in stopnjo slakorja v krvi.
Sledil je le še zadnji strmejši del poti
skozi Smrje, najstarejšo vas v občini,

do slikovitega Prema in cilja poti,
stare šole, muzejsko urejene rojstne
hiše pesnika Dragotina Ketteja. Pohodnikom so tu zaželele dobrodošlico članice premskega kulturnega
društva in jim postregle s kavo, nato
pa so si ogledali pesnikov dom in se
spomnili letošnje 110-letnice smrti
mladega pesnika.
V povratku so se pohodniki ustavili še na turistični kmetiji Pri Ivankotovih pod premskim gradom in
se okrepčali z joto. Gotovo so vsi
udeleženci zadovoljni preživeli pol
dneva v naravi in v aktivni rekreaciji. Najstarejši udeleženec pohoda,
83-letni Ludvik Jenko iz Tominj, je z
veseljem prejel še knjižno nagrado
Oče in sin in zagorski zvonovi avtorja
Silva Faturja.
Organizatorji vseh dosedanjih pohodov po Kettejevi poti so bili tudi
tokrat Občinski odbor Rdečega
križa, Društvo diabetikov, Društvo
invalidov, Društvo Kettejeva pot
in nepogešljiva medicinska ekipa
Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica,
ki je tudi letošnji pohod povezala s
Svetovnim dnevom zdravja. Vsi po-

Medicinska ekipa je vsem
udeležencem pohoda izmerila krvni
tlak in stopnjo sladkorja v krvi

hodniki so bili zavarovani pri Zavarovalnici Adriatic Slovenija, ki je pohod
tudi podprla.
Kettejevo spominsko pot je doslej
prehodilo nad tisoč pohodnikov, bodisi v organiziranih pohodih ali posamič, saj je pot dobro označena in
natančno opisana v posebnem vodiču. III Vojko Čeligoj
BISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2009
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ČETRTIČ PO KETTEJEVI POTI
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10 let gozdne učne poti na Sviščakih

odmevi i z naši h krajev

Sredi leta 1999 je bila na Sviščakih in
ob veliki skupini ljubiteljev narave,
posebej Snežnika in njegovih mogočnih gozdov, svečano odprta nova gozdna učna pot. Njen avtor Ivan Česnik,
dolgoletni revirni gozdar na tem gozdnem prostoru, si je učno pot zamislil na zanimivem delu med dvema
ledeniškima dolinama Sviščakov in
nižje Grde drage ob južnem pobočju
Snežnika. Pot je dolga 4300 m in nam
v desetih določenih točkah na poti z
informativnimi tablami predstavi geološke, hidrološke, gozdne, živalske,
rastlinske in številne kraške posebnosti območja. Opis gozdne učne poti
je Ivan Česnik objavil tudi v Knjigi o
Snežniku, ki jo je leta 2000 izdalo PD
Snežnik Ilirska Bistrica.
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Ivanu Česniku je bila gozdarska učna
pot Snežnikom tudi tema diplomske
naloge na fakulteti. Njegovo zamisel,
da učno pot prenese v naravo in jo
obogati z elementi naravnega okolja, so podprli tudi njegovi strokovni
sodelavci v Zavodu za gozdove Slovenije OE Postojna, na Gozdnem gospodarstvo Postojna in v Gozdarskem
društvu Postojna. Prevzeli so stroške
za nabavo informativnih tabel, za njihovo namestitev in izdajo vodnika po
tej zanimivi poti. Česnikovo gozdno
učno pot je v desetih letih obiskalo
vsaj nekaj sto obiskovalcev, predvsem
šolarjev. Posebej pa je obisk poti dragocen članom številnih botaničnih
krožkov in njihovim mentorjem. Nič
koliko skupin mladih je revirni gozdar
in avtor poti Ivan Česnik sam popeljal po trasi poti. Sledili so oznaki poti
»medvedje šape« in mladini odkrivali
mnoge skrivnostne kotičke tega gozdnega in gorskega sveta.
Ivan Česnik je bil nepogrešljiv tudi v
vrstah bistriških planincev. Ljubezen
do narave, gozdov in Snežnika mu
je v srce vsadil že njegov oče, tudi
sam gozdar. Zato ni čudno, da se je z
bratom in sestro planinsko kalil že v
šolski skupini mladih planincev na OŠ
Dragotina Ketteja v llirski Bistrici, kasneje v mladinskem odseku PD Ilirska
Bistrica, med mladimi društvenimi
alpinisti in na tečajih mladinske komisije pri PZS. Ni bilo večje društvene
aktivnosti, da ne bi Česnik prevzemal
odgovornejše naloge, pa naj si bodo
to društveni izleti, zimski vzponi na
Snežnik, nadelava planinskih poti ali
težaška dela pri dolgoletnem obnaBISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2009

Organizatorji ob prvi informativni tabli na odprtju Gozdne učne poti 15. junija
1999. Z desne: Vitomir Dekleva, tedanji podžupan bistriške občine, dr. Marjan
Rožič, predsednik Turistične zveze Slovenije, Špela Habič, Ivan Česnik, Janez
Fabec, Frenk Prelec iz Krajevne enote Ilirska Bistrica in Jože Sterle, tedanji vodja
območne enote Zavoda za gozdove Slovenije

vljanju zavetišča na Velikem Snežniku.
Leta 1983 ga je planinska organizacija
odlikovala z bronastim častnim znakom PZS. Svojo bogato poklicno in
planinsko pot je Ivan Česnik sklenil
po težki bolezni leta 2002, star komaj
44 let.
Prav ob izteku prvega desetletja Gozdne učne poti so organizatorji pot

znova uredili in nadomestili nekoliko
zbledele table z novimi. Na prvo informativno tablo, ki stoji na samem
začetku poti ob robu doline Sviščakov,
so Česnikovi delovni tovariši zapisali
še hvaležno sporočilo obiskovalcem
poti o svojem pokojnem sodelavcu in
avtorju te Gozdne učne poti. III Vojko
Čeligoj

ZNANEC S SOSEDNJE ULICE: Frane Sila
Frane Sila o sebi pove, da je bil pevec od mladih nog, še od predšolskih let. Pri štirih je že pel s pevci in
še danes, kmalu bo praznoval svoj
85. rojstni dan, bi prepeval, če bi mu
zdravje dopuščalo.
V rosnih najstniških letih ob začetku
druge svetovne vojne je že igral na
harmoniko in prepeval v svojem rojstnem kraju – Vremah. Pod vodstvom Albina Morgana so v cerkvi peli
mašo v latinščini. Spominja se vizite
v Sežani, kje je bila tudi pesem.
V času povojne obnove je pesem
vodila delovne brigade; prepeval je
na sanitetnem tečaju, pa v različnih
skupinah predvsem moških glasov,
na gostovanju v Furlaniji, v Kastvu
… “Ah, toliko je bilo vsega,” pravi,
“da sem veliko tudi že pozabil…”
Gledava slike, prepoznavava “stare
Bistričane” in pevce ter modrujeva,
kako čas hitro beži.
Malokdo verjetno ve, da je g. Sila zapel tudi v zboru reške opere. Tako kot
se največ dogodkov v naših življenjih
zgodi naključno, je tudi njega v reški
zbor pripeljalo naključje. Po operaciji bezgavk (mandljev) je ležal v

reški bolnici zraven pozavnista iz
opere. Že po treh dneh je g. Sila v
kopalnici prepeval in glasbenik, pozavnist, je kaj hitro sprevidel, kako
dobro poje. Nagovoril ga je, naj gre
na avdicijo. Po avdiciji ga je direktor
opere sprejel v zbor, kjer je pel drugi
tenor. Sopevci so ga spraševali, v katerem zboru je pel pred tem. “Pel
sem kravam,“ jim je odgovoril.
Zapel je v operi Pietra Mascagnija
Cavalleria rusticana, v operi Car-

men (Georges Bizet) in v opereti
Clivia avstrijskega skladatelja Nica.
Kljub (ali navkljub) letom nasmejan
in dobre volje v prijetnem domačem
okolju piše pesmi in se spominja
svojega bogatega življenja. Pri Silovih sem naletela na prisrčen sprejem. Lahko sem samo občudovala
vedrino in življenjski optimizem g.
Sile in njegove življenjske sopotnice,
ki je imela vedno veliko razumevanja
za “veselo delo” svojega moža. Pevci
smo pač ljudje dobre volje, kajne?
Ob koncu mojega obiska (čas je vse
prehitro tekel) je g. Sila napovedal
knjižico svojih pesmi. Pa tudi svojo
zgodovino bo napisal, je obljubil. Ko
sem odhajala, sem razmišljala, koliko
talentiranih samoukov je med nami.
Čudovitih ljudi, ki bi bili ob ustrezni
izobrazbi lahko dosegli veliko več,
kot so. Ne smete me razumeti napak. Veliko so dosegli, občudovanja
veliko, vendar kot je zapisano v njegovi pesmi:
Če bi še enkrat se rodil,
živel sodobne čase,
petja, glasbe bi se izučil,
pustil naj drugi krave pase. III Mirjam Derenčin

za besedilo. Debeluška na PIV 2007
je bila samo podlaga za zdajšnjo absolutno dvojno zmago z Žlindro, da
Malibuja in Maribora 2007 niti ne
omenjamo, kakor tudi ne ostalih
festivalov. Z vsem tem sem se lahko
spoprijel samo zaradi mojih staršev,
ki so itak vsa leta vlagali samo vame
in v mojega brata. Vse, kar bo, kar je
bilo in kar je, je v prvi vrsti samo zaradi »brezposelne«Vidke in »šišota«
Jožeta! Seveda sem tudi svoj način
življenja in tveganje vsega že davno

postavil na minimum. Z »minimalcem« veliko drugače niti ne gre.
»Kolko keša je iz tega?«, me sprašujejo. Nekaj je, vsekakor pa tisočkrat manj, kot si vi predstavljate. (Za
ilustracijo: za minulo dvojno zmago
na PIV sem dobil le eno rožico kot
avtor, komad sem pa tudi podaril
ansamblu zavoljo dobrega minulega
sodelovanja.) Tako da se aamo zaradi denarja tega ne lotevajte.
Kakorkoli; hvala vsem za glasove. III
M. V.

… IN, RATALO JE …

Leta 2005, ko se je moj prvi komad
uvrstil na festival Vurberk 2005 in je
moj ata Jože v svoji škodi peljal Matjaža na festival, takrat je bil postavljen temelj vsega, kar je sledilo.
Kakor včeraj se spominjam tistega
lepega sobotnega junijskega popoldneva, ko smo parkirali pod gradom
in sem sam z vabilom tekel v grad
po VIP karte in darilno-promocijsko
vrečko. Na stopnišču sem se ozrl po
pakatu nastopajočih in videl pod
»mojim« komadom napisano: M.
Urh. Organizatorja sem poprosil za
svinčnik in popravil U v V. Ta napaka
se ni nikoli več nikjer potem ponovila!
Sledili so še nadaljnji uspehi: čez tri
leta sem se vrnil tja in dobil nagrado

BISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2009

odmevi i z naši h krajev

Začetki mojega pisanja segajo že
precej let nazaj; v čase, ko je večina
slovenskega prebivalstva Il. Bistrico
poznala samo po »Globovniku in
smradu«, enako kot Idrijo poznajo
vsi samo po »griču«, čipke in rudnik
pa so postranskega pomena.
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AKTIVNOSTI KNJIŽNICE MAKSE SAMSA
V Knjižnici Makse Samsa se čez celo
leto odvijajo najrazličnejše dejavnosti. Za mladino organizirajo: dopoldanske in popoldanske ure pravljic,
mesečne knjižne uganke in mladinske kvize, počitniško bralno značko,
projekt Moja najljubša knjiga in
projekt Rastem s knjigo, ustvarjalne
delavnice, bibliopedagoške ure za vrtec, osnovne šole in gimnazijo, razne
prireditve, lutkovne igrice, priložnostne razstave in drugo. Za odrasle pa
pripravljajo: literarne večere, potopise, slikarske razstave, predavanja,
razne delavnice, počitniško bralno
značko, priložnostne razstave, predstavitve domoznanskega oddelka in
gradiva ...
O aktivnosti domače knjižnice pa veliko povedo tudi naslednji podatki:
knjižnica je v letu 2008 kupila 5617
knjižničnih enot, trenutni knjižnični
fond tako znaša 82539 enot; v knjižnico je včlanjenih 5258 občanov;
v letu 2008 je knjižnico obiskalo
108.771 uporabnikov, ki so si izposodili 208.206 knjižničnih enot; za
uporabnike je knjižnica poslovala
56 ur tedensko oz. 14,23 sekund na
vsakega občana (standard določa
8-10 sekund na občana).

Knjižničarke so otroke razveselile z lutkovno igrico Prva znanilka pomladi

V letošnjem letu so se skupaj s primorskimi knjižnicami vključili tudi v
projekt PRIMORCI BEREMO, s katerim so kandidirali na razpisu Ministrstva za kulturo in upajo, da bodo
dobili nekaj sredstev za izvedbo.
»Vse bralce bomo pozvali, da se
temu projektu pridružijo. Potrebno
bo prebrati pet knjig proze in eno
pesniško zbirko, nato pa na posebnih obrazcih podati oceno knjige.
Vsak udeleženec bo ob zaključku

šolstvo in šport

ZNANI PODATKI O VPISU
NA srednje šole
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23. marca se je zaključil rok za zbiranje prijav za vpis v srednje šole
za šolsko leto 2009/10. Na bistriški
gimnaziji, ki se ji bo v prihajajočem
šolskem letu pridružil tudi program
tehnik računalništva, je bilo razpisanih 30 mest za program gimnazije in
32 mest za program tehnik računalništva. Po 14. aprilu, ko je bil še čas
za prenos prijav na drugi program,
so znani tudi končni podatki o številu prijav za oba programa.
Za program gimnazije so na šoli prejeli 36 prijav, zato lahko učenci pričakujejo omejitev vpisnih mest, ki
jo potrdi ministrstvo za šolstvo, saj
mora biti nekaj mest na voljo tudi za
morebitne ponavljalce, ki imajo pri
vpisu prednost. Za program tehnik
BISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2009

računalništva pa je prispelo 30 prijav, kar pomeni, da sta na voljo še
dve prosti mesti, za kateri se lahko
učenci prijavijo do 5. junija.
Učenci si lahko informacije o prostih mestih in trenutno stanje vpisa
v srednjih šolah ogledajo na spletni
strani ministrstva za šolstvo, na spletni strani bistriške gimnazije (www.
ilb.scpo.si) pa so objavljeni podatki
o trenutnem stanju prijav na šoli.
Kot je povedala vodja bistriške gimnazije Bojana Rosina Simonič, so
šolske svetovalne službe učence obvestile o stanju prijav na šoli še pred
zaključkom prenosa prijav, tako da
so ti prijave lahko še pravočasno
prenesli na druge programe oziroma
šole. III

prejel knjigo, pripravili pa bomo tudi
srečanja s slovenskimi avtorji. Več o
samem projektu pa, ko bodo znana
prejeta finančna sredstva,« je povedala direktorica Knjižnice Makse
Samsa Damijana Hrabar.

April – mesec knjige
V mesecu aprilu, ki je tudi mesec
knjige, se je v domači knjižnici zvrstilo kar nekaj dejavnosti, s katerimi
so na različne načine obeležili tri
pomembne praznike: 2. april - Mednarodni dan knjig za otroke, 20. april
- Dan slovenske knjige in 23. april Svetovni dan knjige.
V knjižnici je bilo v mesecu knjige
organiziranih kar 6 ustvarjalnih delavnic za 3 predšolske skupine otrok
in 7 razredov osnovnošolskih otrok,
na katerih so izdelovali velikonočne
izdelke. Organizirali pa so tudi velikonočne ustvarjalne delavnice za
otroke, ki obiskujejo ure pravljic
in za vse otroke, ki radi ustvarjajo.
S knjižno nagrado so razveselili tri
izžrebane učenke (med 143 prispelimi rešitvami), ki so sodelovale v
reševanju mega kviza Znameniti slovenci in njihove spominske hiše. Na
dan slovenske knjige so knjižničarke
otrokom v knjižnici organizirali POMLADNE USTVARJALNE DELAVNICE,
na katerih bodo otroci odigrale lutkovno igrico Prva znanilka pomladi.
V času prvomajskih šolskih počitnic
pa bodo izdelovali razne izdelke, ki
označujejo ta prelepi čas. III

NAGRADA ZA NAJBOLJŠE PROZNO DELO
Vsako leto Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, območna izpostava Celje (koordinator je Živko
Beškovnik) in Osnovna šola Frana
Roša Celje organizirata literarni
natečaj za osnovnošolce, ki poteka
pod imenom Roševi dnevi. Tematsko so mladi avtorji povsem svobodni, prav tako lahko sodelujejo s
poezijo ali prozo.

Pa to še ni vse. Nagrajenci so se
lahko 26. marca udeležili literarnih delavnic v Celju, kjer so bili
primerno počaščeni. Najprej so si
skupaj s svojimi mentorji ogledali
zgodovinsko bogato mesto Celje ter
obiskali pokrajinski muzej. Vodili so
jih predstavniki OŠ Frana Roša Celje
ter JSKD. Na ogledu Roševe hiše so
nagrajenci spoznali hčer in vnukinjo
pisatelja in pesnika Frana Roša. Po
kosilu so imeli učenci ustvarjalno
likovno delavnico s pisateljico prof.
Aksinjo Kermauner, njihovi mentorji pa literarno delavnico na temo
šolskih glasil s prof. Miho Mohorjem. Vsi udeleženci so bili prisotni
na otvoritvi razstave izbranih literarnih glasil osnovnih šol, kjer so podelili nagrade najboljšim. Na koncu
so nagrajenci prejeli še nagrado ter
literarni večer, ki ga je njim v čast
odlično zrežiral Miha Alujevič.

Učenka OŠ Knežak Ana Sedmak (prva z desne) je prejela nagrado za najboljše
prozno delo

Ana Sedmak je takole izrazila svoja
občutja: »Biti nagrajen na natečaju
Roševi dnevi je eden največjih dosežkov v mojem življenju. /Pa jih
ni malo. Op. a./ Ko sem izvedela,
da sem nagrajena, mi je zmanjkalo
sape. Mislim, da mi je dan minil zelo

hitro, predvsem v sproščeni družbi
in prijetnem vzdušju. Še posebej pa
sem zadovoljna z zvočnim odlomkom moje zgodbe. Upam, da bo v
prihodnjem šolskem letu še kdo iz
naše šole dosegel to, kar sem jaz.«
III Olga Novak, mentorica

9. MAJ - DAN DRUŽENJA TREH GENERACIJ
Na OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica se drugo leto zapored vključujemo v vseslovensko akcijo »ŠPORT ŠPAS – II. DAN DRUŽENJA TREH GENERACIJ«.
Prireditev bo 9. maja 2009 na športnem igrišču ob šoli in bo potekala po
naslednjem programu:
• od 9.00 do 9.30 - zbor udeležencev, podelitev priponk
• od 9.30 do 10.30 - pohod ob reki Reki
• od 10.30 do 11.30 - različne dejavnosti: škrebanje, košarka, FIT čutna
pot, demonstracija nordijske hoje, stare igre (zemlja, zbijanje koze …)
• ob 11.30 - zaključek prireditve z glasbenimi in plesnimi nastopi ter s
podelitvijo nagrad najmlajšemu in najstarejšemu udeležencu, najštevilčnejši družini
Spremljajoče dejavnosti:
• zbiranje starega papirja
• srečelov
• meritve krvnega pritiska in srčnega utripa
Izkupiček akcije zbiranja starega papirja in srečelova bomo nakazali v šolski sklad, zbrana sredstva bomo namenili sofinanciranju dejavnosti socialno šibkim učencem ter nakupu garderobnih omaric za učence. Denarne
prispevke za šolski sklad lahko posamezniki ali podjetja nakažejo na podračun 01238-6030653312 s pripisom »za šolski sklad«.
Vabimo občane in občanke na prireditev – za zdravje in za medgeneracijsko sodelovanje!
Učenci in delavci OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica
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šolstvo in šport

Tudi letos je bila med petimi nagrajenci učenka OŠ Toneta Tomšiča
Knežak, Ana Sedmak iz 9. razreda.
S knjižno nagrado je bila nagrajena
za najboljše prozno delo z naslovom
Ponovno rojstvo Romea in Julije, ki
je nastalo po Williamu Shakespearu.
Ana je zgodbo seveda posodobila,
pri čemer je uporabila svoje književno in drugo znanje, znanstveno
fantastiko ter ogromno njene lastne
domišljije. David Bedrač je v svoji
oceni zapisal, da »/s/ takšnim odnosom do lastnega pisanja, kot ga je
ubrala Ana, ji je najbrž namenjeno,
da še kdaj in še kje kaj napiše. In
seveda tudi navduši!« (Zbornik Odletiva tja v višave, pustiva ves svet
za seboj, 2009, 54). Poleg petih najboljših učencev je bilo nagrajenih
še dvajset drugih iz vse Slovenije.
Vsa njihova besedila so objavljena
v zborniku Odletiva tja v višave, pustiva ves svet za seboj.
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PREDSTAVITEV PROJEKTA VODNE UČNE POTI
9. aprila je skupina učencev OŠ
Pregarje odšla v Novo Gorico na turistično tržnico Turizmu pomaga lastna glava. Na tej turistični tržnici,
ki je bila v tamkajšnjem Mercatorjevem centru, je sodelovalo dvanajst osnovnih šol iz Primorske.
Predstavili smo se s projektom vodne učne poti, ki smo jo poimenovali
Poti do vode. Učna pot je skorajda
v celoti speljana po Pregarjah. Na
njej spoznavamo vire pitne vode ter
obiščemo kale z njihovimi značilnimi
rastlinskimi in živalskimi vrstami. Pri
pripravi tega projekta smo se povezali s Turističnim društvom Pregarje.
V sodelovanju z njimi nameravamo
tudi urediti vodno učno pot za vse,
ki se bodo želeli podati po njej.
V Mercatorjevem centru smo pripravili stojnico, kjer so se mimoidoči
lahko seznanili z našim projektom.
Predstavili smo zemljevid učne poti,
makete kala, korit ter vodnjakov. Kot
pravi Brkinci smo obiskovalcem v
pokušnjo ponudili tudi nekaj brkinskih dobrot (suhe slive, jabolka). Turistična tržnica je bila obiskovalcem

na ogled v popoldanskem času od
14. do 18. ure. V tem času je potekalo tudi ocenjevanje komisije, na
katerem smo se učenci predstavili
še s kratkim kulturnim programom.
Zaigrali smo kratek skeč v domačem
narečju. Turistična tržnica se je zaključila s podelitvijo priznanj. Naša
šola si je prislužila srebrno priznanje

in za nagrado dobila košaro Mercatorjevih dobrot.
Tak način promoviranja naše šole
in turizma nasploh se nam zdi zanimiv, zato si želimo, da bi se v projekt vključili tudi naslednje leto. III
Učenke novinarskega krožka OŠ
Pregarje

OD ZRNA DO KRUHA

šolstvo in šport

cepcem omlatili snope, v pajklju ločili zrnje od plev in mleli zrnje.
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Ko smo imeli zmleto moko, smo si
nadeli predpasnike, rutke in klobuke, si dobro umili roke in se odpravili v črno kuhinjo. Tu smo si ogledali
ognjišče in različne predmete, ki so
jih nekoč uporabljali v kuhinji. Gospodinja nam je povedala, kaj vse
potrebujemo poleg moke, da lahko
zamesimo kruh. Zamesila je testo in
vsak je dobil svoj košček, iz katerega
je oblikoval hlebček kruha. Vsak je
svoj hlebček tudi označil.
V torek, 7. 4. 2009, smo se odpeljali
v Narin. V letošnjem šolskem letu
smo si namreč zastavili izpeljavo
projekta »Od zrna do kruha«.
Že v septembru smo v večji lonec
posejali pšenico in opazovali, kako
je rasla. Nadaljevali smo z obiskom
BISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2009

kmetije pri Petrovih v Narinu. Tu
smo se najprej okrepčali s potico in
čajem, nato pa nas je čakalo delo.
Pogovorili smo se o pridelovanju
pšenice od setve do peke kruha.
Ogledali in poimenovali smo vsa
orodja in pripomočke, ki so jih pri
delu uporabljali nekoč. Sami smo s

Kruh smo spekli v stari krušni peči.
Ko se je kruh pekel, je v kuhinji lepo
dišalo. Spečen kruh smo spravili v
vrečke in ga odnesli domov, kjer so
ga poleg nas poskusili tudi naši domači. Bil je odličen. Projekt »Od zrna
do kruha« bomo nadaljevali do žetve. III Učenci 2. a in 2.b razreda OŠ
Dragotina Ketteja

POMEMBNEJŠE DEJAVNOSTI IN
OBLIKE POMOČI STAREJŠIM V
OBČINI ILIRSKA BISTRICA
KAJ vam nudi
OBČINA ILIRSKA BISTRICA,
Bazoviška cesta 14, Ilirska
Bistrica

CENTER ZA SOCIALNO DELO
ILIRSKA BISTRICA,
Bazoviška cesta 32, Ilirska
Bistrica

VRSTA DEJAVNOSTI IN POMOČI

KDAJ se o tem lahko
pogovorite

- subvencioniranje stanarin,
- financiranje družinskega pomočnika,
- (so)financiranje oskrbnin v domovih starejših občanov oz.
zavodih,
- (so)financiranje plačil uporabnikov storitve »Pomoč na
domu«,
- sofinanciranje programov društev na področju kulture,
športa ter humanitarne dejavnosti (na podlagi razpisa).

v času uradnih ur:
v PONEDELJEK in PETEK
od 8.00 do 11.00 ure,
v SREDO
od 8.00 do 11.00 in
od 12.00 do 16.30 ure
                        

Javna pooblastila:
- VARSTVO OTROK IN DRUŽINE (statusna razmerja,
razmerja med starši in otroki, posebno varstvo otrok in
mladostnikov),
- VARSTVO ODRASLIH (obravnava odraslih storilcev kaznivih
dejanj, priznanje statusa odrasle invalidne osebe, pomoč
ostarelim, skrbništvo, uporabniki s težavami v duševnem
zdravju),
- MATERIALNE POMOČI (denarne socialne pomoči, pravice
iz naslova starševskega varstva in družinskih prejemkov,
državne štipendije).

v času uradnih ur:
v PONEDELJEK
od 8.00 do 12.00 in
od 13.00 do 15.00 ure,
v SREDO
od 8.00 do 12.00 in od
13.00 do 17.00 ure,
v PETEK
od 8.00 do 13.00 ure

Socialno varstvene storitve:
- prva socialna pomoč,
- osebna pomoč,
- pomoč družini (za dom in na domu).

KAKO – osebno ali
po telefonu
(05) 714 13 61
(oddelek za družbene
dejavnosti)
E-pošta:
obcina.ilirska-bistrica@ilirskabistrica.si
Spletni naslov:
www.ilirska-bistrica.si
(05) 711 01 40

Prva socialna pomoč
deluje vsak dan ves
poslovni čas.

Dodatni programi:
- pomoč na domu,
- dnevni center Sonček,
- program socialna vključenost žensk.
DOM STAREJŠIH OBČANOV
ILIRSKA BISTRICA,
Kidričeva ulica 15, Ilirska
Bistrica

Za oskrbovance doma:
- bivanje z oskrbo, zdravstveno nego in varstvo,
fizioterapevtske storitve, rekreacijsko-okupacijske
dejavnosti, kulturne in družabne prireditve.
Za druge občane nudi:
- dnevno varstvo,
- prehrano,
- dostavo hrane na dom,
- pranje in likanje,
- izposojo pripomočkov za nego,
- svetovanje o negi.

vsak DELOVNI DAN
od 7.00 do 15.00 ure

(05) 714 12 44,
(05) 714 10 35,
(05) 714 15 75 ali
(05) 714 15 07
E-pošta:
info@dso-ilb.si
Spletni naslov:
www.dso-ilb.si
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KAJ vam nudi

VRSTA DEJAVNOSTI IN POMOČI

KDAJ se o tem lahko
pogovorite

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
ZAVAROVANJE SLOVENIJE,
Območna enota Koper,
Izpostava Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 25 a, Ilirska
Bistrica

Dejavnost oz. vrste postopkov:
- ureditev obveznega zdravstvenega zavarovanja (prijava,
odjava in sprememba podatkov, za posamezne kategorije
zavarovancev istočasno tudi ureditev pokojninskega
zavarovanja),
- pravica do storitev v osnovni zdravstveni dejavnosti,
specialistični dejavnosti in zobozdravstveni dejavnosti,
- pravica do zdraviliškega zdravljenja,
- pravica do prevoza z reševalnimi vozili,
- pravica do zdravil na recept,
- pravica do medicinsko tehničnih pripomočkov,
- pravice med potovanjem in bivanjem v tujini (uveljavljanje
nujne zdravniške pomoči),
- pravca do zdravljenja v tujini,
- pravica do nadomestila plače med začasno zadržanostjo od
dela,
- pravica do pogrebnine in posmrtnine,
- pravica do povračila potnih stroškov,
- ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo,
- izbira osebnega zdravnika,
- pravno varstvo pravic v zvezi z izvajanjem zdravstvene
dejavnosti pri izvajalcih zdravstvenih storitev.

v času uradnih ur:
v PONEDELJEK in TOREK od
8.00 do 12.00 in
od 13.00 do 15.00 ure,
v SREDO
od 8.00 do 12.00 in od
13.00 do 17.00 ure,
v PETEK
od 8.00 do 13.00 ure

(05) 710 13 77,
(05) 710 13 75 ali
(05) 710 13 74
(v času uradnih ur)

ZDRAVSTVENI DOM
ILIRSKA BISTRICA,
Gregorčičeva cesta 8, Ilirska
Bistrica

- zdravstvene in zobozdravstvene storitve na primarnem
nivoju,
- specialistične ambulante (ortoped, okulist, psihiater, RTG,
antikoagulantna ambulanta, medicina dela ...),
- nujna medicinska pomoč,
- patronažna služba in zdravstvena nega na domu,
- zdravstvena preventiva in vzgoja (razne delavnice).

vsak DELOVNI DAN
od 7.00 do 15.00 ure oz.
v delovnem času vašega
izbranega zdravnika

Najboljše osebno po
predhodnem naročilu,
izjemoma po telefonu
(05) 711 21 00 ali
(05) 711 21 40

OBMOČNO ZDRUŽENJE
RDEČEGA KRIŽA
ILIRSKA BISTRICA,
Bazoviška cesta 28, Ilirska
Bistrica

- osebni pogovor
- socialna pomoč (hrana, oblačila, obutev),
- skrb za zdravje (pohodi, meritve, predavanja),
- srečanja starostnikov,
- medgeneracijsko druženje,
- letovanje starostnikov,
- obiski na domu,
- skupina za samopomoč.

v PONEDELJEK in PETEK
od 9.00 do 13.00 ure,
v SREDO
od 9.00 do 12.00 in od
13.00 do 15.00 ure

(05) 711 07 90
041 233 194

DEKANIJSKA KARITAS
ILIRSKA BISTRICA,
Jurčičeva 29, Ilirska Bistrica

- obiski starejših na domovih ob božičnih in velikonočnih
praznikih s skromno obdaritvijo (sodelujejo tudi mladi –
birmanci),
- župnijska srečanja za stare, bolne in invalide (srečanje ima
duhovni, kulturni in družabni del, sodelujejo gospodinje,
otroci, mladi, pevci),
- materialna pomoč – paketi hrane v skladišču ali peljemo na
dom,
- individualni obiski na domovih, sodelavci Karitas nudijo
pomoč, spremljanje in duhovno oporo starejšim,
- obiski, skromna obdaritev in sodelovanje pri prazničnih
sv. mašah v Domu starejših občanov (sodelujejo pevci
župnijskih pevskih zborov),
- skupaj s skavti poskrbimo za obisk Miklavža v Domu starejših
občanov,
- srečevanje z oskrbovanci Doma starejših občanov v
molitveni in pevski skupini.

vsako SREDO v zimskem
času od 16.00 do 18.00
ure, v poletnem času od
17.00 do 19.00 ure

Voditelji/-ce župnijskih Karitas:
Franc RASPOR,
Jelšane 55,
tel.: (05) 788 50 09,
041 933 580,
Bernard BAŠA,
Podbeže 41,
tel.: (05) 78 35 391,
041 363 368,
Božidara ČESNIK,
Gregorčičeva 8 d, Il. Bistrica,
tel.: (05) 71 41 725,
031 281 682,
Marica UDOVIČ,
Jelšane 29a,
tel.: (05) 788 55 46,
Majda TURK,
Knežak 132,
tel.: (05) 788 00 98,
031 357 572.

II
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KAKO – osebno ali
po telefonu

Spletni naslov:
www.zzzs.si

Klici v nujnih primerih - vsak
dan 24 ur po telefonu 112 ali
(05) 71 12 112

Skladišče dekanijske
Karitas se nahaja na
Ulici IV. armije (garaža
nekdanje bistriške
vojašnice).

E-pošta:
obmocno.zrk@siol.net

KAJ vam nudi
DRUŠTVO UPOKOJENCEV,
Bazoviška cesta 28, Ilirska
Bistrica

VRSTA DEJAVNOSTI IN POMOČI
Za člane društva organizira:
- zanimive izlete,
- obiske kulturnih prireditev,
- športna tekmovanja in različne oblike rekreacije,
- pomaga pri razreševanjusocialnih problemov in materialnih
stisk starejših.

DRUŠTVO UNIVERZA ZA
- organizira in izvaja izobraževanje odraslih (od učenja jezikov
TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE, do pridobivanja praktičnih znanj za vsakdanjo rabo),
s sedežem v Domu starejših
- skrbi za zdravo življenje in ohranjanje psihosocialnih
občanov Ilirska Bistrica,
sposobnosti,
Kidričeva ulica 15
- ohranja kulturno dediščino,
- razvija umetniške in kulturne dejavnosti,
- skrbi za spoznavanje bližnjega okolja.

KDAJ se o tem lahko
pogovorite

KAKO – osebno ali
po telefonu

vsako SREDO
od 9.00 do 12.00 ure in
vsak PETEK
od 9.00 do 12.00 ure

(05) 714 55 98

vsak DELOVNI DAN
od 7.00 do 15. ure

(05) 710 03 45
041 738 927
E-pošta:
marija.slenc-zver@dso-ilb.si

Druženje in delo v skupinah poteka tedensko od oktobra do
maja.
DRUŠTVO INVALIDOV,
Gregorčičeva cesta 8 d, Ilirska
Bistrica

Za člane društva organizira:
- celoletno izvajanje posebnih socialnih programov, ki
so organizirana oblika socialne in zdravstvene pomoči
invalidom,
- šport in rekreacija,
- izleti in srečanja,
- brezplačna pravna pomoč s področja delovno-pravne
zakonodaje,
- ustvarjalne delavnice,
- delavnice za izboljšanje zdravja,
- tedenska telovadba z merjenjem krvnega tlaka,
- vsakoletna pedagoška akcija,
- informiranje o pravicah invalidov in konkretna pomoč pri
izpolnjevanju obrazcev.

vsako SREDO
žod 9.00 do 12.00 ure in
vsak ČETRTEK
od 17.00 do 18.00 ure

(05) 71 42 147
Jožica Žibert

DRUŠTVO DIABETIKOV,
Levstikova 5, Ilirska Bistrica

Za člane in diabetike, ki še niso člani društva, organizira:
- preventivna okrevanja v izbranem zdravilišču po posebnem
programu za diabetike,
- učne delavnice in predavanja za preprečevanje posledic
sladkorne bolezni,
- merjenje krvnega sladkorja, krvnega tlaka in holesterola,
- socialno pomoč diabetikom z obdaritvami in delnim kritjem
preventivnih okrevanj,
- program športa, ki obsega telovadbo, balinanje in pohode
po vsako leto sprejetem programu,
- organizirana druženja, kot so: športno in družabno srečanje
diabetikov Slovenije, srečanje članov društva in sosednjih
društev pri Novakovem mlinu, pohod na Snežnik ter izleti,
martinovanje in prednovoletno srečanje.

vsako SREDO
od 11.00 do 12.00 ure
in NA SEMANJI DAN
med 10.00 in 12.00 uro

041 726 036
Ivan Bergoč

- Poslanstvo društva je ustanavljanje in vzdrževanje skupin
starih ljudi za samopomoč v naravnem okolju in v Domu
starejših občanov,
- temeljna dejavnost je pogovor, vzporedne dejavnosti so
petje, branje, telovadba, izleti, srečanja z gosti, molitve,
ples, ustvarjalne delavnice, pohodi ...,
- cilj skupine je zadovoljevanje nematerialnih potreb po
temeljnem medčloveškem odnosu, doživljanju smisla
starosti in povezanosti vseh treh generacij.

Vsi zainteresirani občani
in občanke, ki bi se želeli
vključiti v skupino ali v
društvo, naj pošljejo dopis
na naslov: Društvo Jesen
Il. Bistrica, Levstikova 5, ali
pa pokličejo po telefonu
organizatorko mreže
Marijo Primc.

(05) 710 05 12
Marija Primc
ali
070 550 579
Jasmina Tomažič
(vsako sredo dopoldan)

DRUŠTVO JESEN,
Levstikova 5, Ilirska Bistrica

E-pošta:
dibistrica@volja.net

E-pošta:
drustvo.diabetikov@kabelnet.
net

Skupina šteje največ deset oseb in se srečuje enkrat tedensko.
Delo organizira in vodi usposobljen voditeljski par.
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št. 91 IIIIleto
leto21
Ilirska Bistrica,
29.4.2009
31.12.2008
Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 110/02) in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št.
31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006), je
Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 24. seji dne 23.4.2009
sprejel:

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
Odloka o območju predkupne
pravice Občine Ilirska Bistrica
(Uradne objave Občine Ilirska Bistrica, Bistriški odmevi št.
1/2008)

1. člen
V 2. členu se točka 1.) spremeni in dopolni tako, da se
glasi:
»1.) območje IB1-29S, namenjeno za predvideno obrtno
cono, ki obsega nepremičnine v k.o. Podgrad, parc. št. 693/2,
693/4, 693/5, 695, 696, 810, 812, 814, 816, 820, 822, 823,
824, 825, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 839, 840,
841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852,
853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860/1, 860/2, 861, 862, 863,
864/1, 864/2, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871/1, 871/2, 872,
873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 885,
886, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 895, 900, 901, 920, 926,
928, 934, 938, 939, 968/1, 968/2, 969/1, 969/2, 970, 1003,
1004/1, 1004/2, 1005, 1006, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012,
1013, 1020/1, 1020/2, 1021/1, 1021/2, 1022, 1023/1, 1023/2,
1024, 1025, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032/1, 1032/2, 1032/3,
1032/4, 1032/5, 1032/6, 1032/7, 1032/8, 1032/9, 1032/10,
1032/11, 1032/12, 1032/13, 1032/14, 1032/15, 1033, 1034,
1035, 1036, 1038/1, 1038/2, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044,
1045, 1046/1, 1047, 1048/1, 1048/4, 1049/1, 1052/2, 1052/1,
1053/1, 1053/2, 1054/1, 1054/2, 1056, 1057, 1060, 1061,
1062, 1063/1, 1063/2, 1064, 1065, 1066, , 1067, 1080, 1081,
1082, 1085, 1086, 1087/1, 1087/2, 1094/1, 1094/2, 1095,
1096, 1145/2, 1156/4, 1156/19.
Območje se ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 17/94;
Uradni list RS, št. 70/05).«
2. člen
V 2. členu se točka 3.) spremeni in dopolni tako, da se
glasi:
»3.) območje IB5-C5-PUP, IB5-C3-PUP, IB5-C2-1- PUP, IB5C6-PUP, namenjeno za centralne dejavnosti, ki obsega nepremičnine v k.o. Ilirska Bistrica, parc. št. 649/9, 651, 653/2,
654/4, 654/5, 1827/2, 1828/2, 1834/1, 1837, 1838.
Območje se ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 17/94;

Uradni list RS, št. 70/05).«

3. člen
V 2. členu se točka 4.) spremeni in dopolni tako, da se
glasi:
»4.) območje IB5-Z4–1-PUP, IB5-Z4-2-UN/1, IB5-S5-PUP
namenjeno za širitev pokopališča v Ilirski Bistrici, ki obsega
nepremičnine v k.o. Trnovo, parc. št. 58/5-del in 65/2 ter nepremičnine v k.o. Ilirska Bistrica parc. št. 925/1, 925/2, 925/3,
925/4, 926, 929/2, 929/3, 929/4, 935/3, 937, 942-del, 993/1,
993/2, 995/1, 997/1, 1051/1, 1051/3, 1058/2, 1059, 1060/1,
1060/2, 1060/3.
Območje se ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 17/94;
Uradni list RS, št. 70/05) in Odlokom o ureditvenem načrtu za
cono Z4-2/1 razširitev pokopališča v Ilirski Bistrici (Uradni list
RS, št. 41/04).«

4. člen
V 2. členu se točka 10.) dopolni tako, da se pri navedbi območja doda območje »IB5-S8-PUP, namenjeno pretežno za
stanovanja«.

5. člen
V 2. členu se točka 11.) spremeni in dopolni tako, da se
glasi:
»11.) območje IB5-S1-ZN/2 in IB5-S2-PUP, namenjeno pretežno za stanovanja, območje IB5-SO2-PUP, namenjeno pretežno za stanovanja in oskrbne dejavnosti, območji IB5-C5-PUP
in IB5-C6-PUP, namenjeni pretežno za centralne dejavnosti ter
območje IB5-Z6-PUP, namenjeno za zelene površine, ki obsegajo nepremičnine v k.o. Ilirska Bistrica, parc. št. 681/1, 681/2,
682/1, 682/2, 683/1, 683/2, 684, 686, 687/1, 687/2, 687/3,
688/2, 689, 690, 692/1, 692/2, 692/4, 692/5, 692/8, 692/9,
694/5, 694/6, 695/2, 733/1, 733/2, 735, 738/1, 738/2, 740,
746/1, 1094/2, 1094/7, 1095/21, 1109/5, 1662, 1663, 1664,
1665, 1666, 1668/1, 1668/2, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675,
1676, 1094/6, 1094/8, 1948, 1952, 1963.
Območja se do izdelave OPPN za IB5-S1-ZN/2 ureja s 15.
členom Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino
Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 17/94; Uradni list RS, št.
70/05) in Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino
Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 17/94; Uradni list RS, št.
70/05).«

6. člen
V 2. členu se točka 13.) spremeni in dopolni tako, da se
glasi:
»13). območje IB5-P1-1-PUP, namenjeno za proizvodne dejavnosti dejavnost, ki obsega nepremičnine v k.o. Topolc, parc.
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št. 1696/1, 1698/1, 1698/2 in k.o. Trnovo, parc. št. 291/18,
790/1-del, 790/4-del, 922/4, 922/5, 923/1, 924, 925/1, 925/2,
927, 928, 929/1, 929/2, 930/2, 930/3, 933, 936/1, 1960,
1971/6, 1971/11.
Območje se ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 17/94;
Uradni list RS, št. 70/05).

7. člen
V 2. členu se točka 14.) spremeni in dopolni tako, da se
glasi:
14). območje IB5-O1-1-PUP, IB5-IO1-LN/1, IB5-O1-2-ZN/2,
namenjeno za oskrbne dejavnosti in infrastrukturo, ki obsega
nepremičnine v k.o. Ilirska Bistrica, parc. št. 201/6, 201/7,
201/15, 201/16, 201/17, 201/18, 201/20, 206, 208, 209, 210,
211, 212/1, 213/1, 213/18, 213/19, 213/21, 213/23, 213/24,
213/32, 213/33, 213/34, 213/35, 228/1, 228/2, 228/3, 231/1,
231/2, 232, 234, 236, 237, 238, 240, 241, 377/1, 377/4,
1114/1, in nepremičnine v k.o. Koseze, parc. št. 555, 556, 557,
558, 559, 560, 561, 562/1, 562/2, 566/1, 567, 568, 569/1, 575,
576/1, 577/1, 1550/8.
Območje se do izdelave OPPN za O1-2 ureja s 15. členom
Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 17/94; Uradni list RS, št. 70/05) in
Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 17/94; Uradni list RS, št. 70/05).«
8. člen
V 2. členu se točka 15.) dopolni tako, da se dodata nepremičnini parc. št. 1426 in 1430/1 k.o. Trnovo.
9. člen
V 2. členu se točka 16.) spremeni in dopolni tako, da se
glasi:
»16.) območje, namenjeno za turistično rekreacijsko dejavnost (Mašun), ki obsega nepremičnine v k.o. Snežnik: parc. št.
1665/1-del, 1669/1-del, 1744-del, 1853, 1856/4, 1857, 1858,
1859, 1865, 1866/1, 1866/2, 1868 , 1871, 1854, 1856/3, 1855,
1856/1, 1856/2, 1873-del, 1869/2, 1869/1, 1665/4, 1870,
1665/1-del in k.o. Koritnice: 68*, 1369/170-del, 2020/1-del,
2020/2, 2020/3, 2023/2.
Območje se ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 17/94;
Uradni list RS, št. 70/05).«
10. člen
V 2. členu se točka 17.) spremeni in dopolni tako, da se
glasi:
»17.) območje IB5-C5-PUP, IB5-C6-PUP, namenjeno za centralne dejavnosti, ki obsega nepremičnine v k.o. Ilirska Bistrica,
parc. št. 6/3-del, 664, 676/6, 1677, 1682, 1683, 1790, 1795,
1839, 1849, 1902 in območje IB5-S5-PUP, namenjeno za stanovanja, ki obsega nepremičnino v k.o. Ilirska Bistrica, parc. št.
22/2, 27/3, 31/4, 32, 50, 6/1, 6/3-del.
Območje se ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 17/94;
Uradni list RS, št. 70/05).«
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11. člen
V 2. členu se točka 18.) popravi tako, da se glasi:
»18.) območje IB5-C8-PUP, namenjeno za centralne dejavnosti in območje IB5-S9-PUP, namenjeno za stanovanjsko
namembnost, ki obsegata nepremičnine v k.o. Trnovo, parc.
št. 29/3, 34/1, 34/2, 48/1, 48/2, 48/3, 49/1, 49/2, 50, 3109,
3364/1, 3364/2,
Območje se ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 17/94;
Uradni list RS, št. 70/05).«
12. člen
V 2. členu se točka 19.) popravi tako, da se črta parc. št.
1971/13 in doda pravilna parc. št. 1917/3 k.o. Trnovo.
13. člen
V 2. členu se točka 21.) spremeni in dopolni tako, da se
glasi:
»21.) območje naselja Prem IB1-36S- PUP, namenjeno pretežno za stanovanja, ki obsega nepremičnini v k.o. Prem, parc.
št. *56/4, 1490/2-del,
in območje kmetijskih zemljišč, ki obsega nepremičnine v
k.o. Prem, parc. št. 1486/1, 1486/2, 1490/2-del, 1490/3.
Območje se ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 17/94;
Uradni list RS, št. 70/05).«
14. člen
V 2. členu se točka 22.) dopolni tako, da se doda nepremičnina parc. št. 1112 k.o. Novokračine.

15. člen
V 2. členu se točka 26.) dopolni tako, da se doda nepremičnina parc. št. 2142/2 k.o. Trpčane.

16. člen
V 2. členu se točka 31.) dopolni tako, da se doda nepremičnina parc. št. 584/4 k.o. Pregarje.
17. člen
V 2. členu se točka 34.) dopolni tako, da se dodata nepremičnini parc. št. 149/2 in 150/2 k.o. Trnovo.
18. člen
V 2. členu se točka 37.) dopolni tako, da se dodajo nepremičnine parc. št. 3747/1, 3750/1, 3749/4 k.o. Podgrad.
19. člen
V 2. členu se na koncu doda nova točka 38.), ki se glasi:
»38.) območje IB5-C7-PUP in IB5-C1-ZN/2, namenjeno
pretežno za centralne dejavnosti, in območje IB5-S5-PUP, namenjeno pretežno za stanovanja, ki obsegajo nepremičnine v
k.o. Ilirska Bistrica, parc. št. 67/2, 67/3, 67/6, 67/7, 86/2, 89/1,
91/1, 1759, 1764, 1765, 1766, 1767, 1807, 1808 ter parc. št.
3138 k.o. Trnovo.
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Del območja se ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih
pogojih za Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 17/94;
Uradni list RS, št. 70/05).
Del območja se do izdelave OPPN za IB5-C1-ZN/2 ureja s
15. členom Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino
Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 17/94; Uradni list RS, št.
70/05).«

20. člen
V 2. členu se na koncu doda nova točka 39.), ki se glasi:
»39.) območje naselja Podgrad IB1-29S-PUP, namenjeno
pretežno za stanovanja, ki obsega nepremičnine v k.o. Podgrad, parc. št. 183/2, 183/3, 183/42-del, 204/1-del, 204/2,
205-del, 206, 207/1-del, 207/2, 208, 211/1, 211/2, 211/3,
212/1, 212/2, 213/1, 213/2, 214, 215/1, 215/2, 215/3, 216/1,
216/2, 217, 218/1, 218/2, 219/1, 219/2, 220/1, 220/2, 221/1,
221/2, 221/3, 221/4, 222/1, 222/2, 222/4, 223/1, 223/5,
223/6, 223/7, 223/8, 223/9, 224/1, 224/2, 225/1, 225/2,
227/1, 227/2, 227/3, 229, 230, 231/1-del, 232/1-del, 271/7del, 271/8-del, 271/10-del, 278/1-del, 278/6-del ter območje
kmetijskih zemljišč, ki obsega nepremičnine v k.o. Podgrad,
parc. št. 183/42-del, 204/1-del, 205-del, 207/1-del, 231/1-del,
231/2, 232/1-del, 232/2, 233, 234/2, 236/2, 237/1, 239/3,
240/3, 268/1, 268/2, 269/1, 269/2, 269/3, 270/1, 270/2,
270/3, 271/1, 271/2, 271/3, 271/4, 271/5, 271/6, 271/7del, 271/8-del, 271/9, 271/10-del, 271/11, 271/12, 271/13,
271/14, 271/15, 271/16, 271/17, 271/18, 272/1, 272/2, 272/3,
278/1-del, 278/6-del.
Območje se ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 17/94;
Uradni list RS, št. 70/05).«
21. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnih objavah
Občine Ilirska Bistrica.
Številka: 46501-14/2005
Ilirska Bistrica, dne 23.4.2009
ŽUPAN
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. člena
Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95,
18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave
časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006), in na predlog sklepa Odbora za stavbna zemljišča stanovanja in poslovne prostore,
sprejetega na 18. seji z dne 21.04.2009, na svoji 24. seji dne
23.04.2009 sprejel naslednji

SKLEP
I.
Zemljišča parc. št. 1636/6 - neplodno v izmeri 415 m2,
parc. št. 1636/5 – neplodno v izmeri 94 m2 in parc. št. 1636/4
– pot v izmeri 262 m2 vse k.o. Velika Bukovica, se izloči iz jav-

nega dobra in se vpišejo v nov vložek, pri njem pa lastninska
pravica na Občino Ilirska Bistrica.

II.
Sklep stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnih objavah
Občine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški odmevi.
Številka: 430-83/2008
Datum: 23.04.2009
ŽUPAN
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc

Na podlagi 16. člena Statuta občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št.
31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) je
Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na24. seji dne 23.4.2009
sprejel

ODLOK O RAZVELJAVITVI
Odloka o spremembah in dopolnitvah
zazidalnega načrta za območje obrtne
cone KOSEZE (Uradne objave PN št. 4/95)
1. člen
(uvodne določbe)
S tem odlokom se razveljavi Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje obrtne cone Koseze, ki je bil sprejet na seji Občinskega sveta Občine Ilirska
Bistrica, dne 22.3.1995 (Uradne objave PN št. 4/95).

2. člen
(1.) Po prenehanju veljavnosti Odloka o spremembah in
dopolnitvah zazidalnega načrta za območje obrtne cone Koseze (Uradne objave PN št. 4/95) se območje ureja z Občinskim prostorskim načrtom.
(2.) Do uveljavitve Občinskega prostorskega načrta se območje ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za
občino Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorske novice št.
17/94, Uradni list RS, št. 70/05).
3. člen
(prehodne in končne določbe)
Ta odlok se objavi v Uradnih objavah Občine Ilirska Bistrica
v glasilu Bistriški odmevi in začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 3505-1/2009
Ilirska Bistrica, dne 23.4.2009
ŽUPAN
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc
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PROJEKT PASAVČEK NA OŠ KNEŽAK
V četrtek, 9. aprila, je na OŠ Knežak potekala sklepna prireditev ob
zaključku mednarodnega projekta
Pasavček.
Sodelujoče so pozdravili ravnateljica šole Tea Gustinčič, predsednik
občinskega SPV-ja Dušan Iskra ter
mentorica prometne vzgoje in koordinatorica projekta Anica Prosen.V
svojo sredino smo povabili policiste,
reševalce in gasilce, ki so še kako pomembni pri reševanju ljudi v prometnih nesrečah. Učencem in otrokom
iz vrtca so gostje povedali, na kakšen
način pomagajo pri nesrečah, pokazali so jim pripomočke in vozila, ki
jih uporabljajo pri svojem delu. Vsi
so bili zelo navdušeni nad njimi, še
posebno nad policijskim motorjem.
Dan so nam popestrili tudi demonstratorji iz Ljubljane, ki so pokazali
pravilno velikost in uporabo otroških sedežev in varnostnih pasov v
avtomobilu. Otroci so zelo pozorno
opazovali in sodelovali na demonstraciji. Marsikateri otrok je povedal,
kako v svojem domačem avtomobilu
ne uporabljajo otroških sedežev, da
se ne vežejo z varnostnimi pasovi in
da se vozijo na sprednjih sedežih.

Obljubili so, da bodo svoje domače
opozorili na te nepravilnosti, saj si
želijo biti varni pri vožnji z avtomobili.

vrtčevski otroci, ki so tudi sodelovali
v projektu Pasavček, na asfalt pa so
z barvnimi kredami napisali RED JE
VEDNO PAS PRIPET.

Veliko veselje pa je povzročil obisk
maskote Pasavček, zato smo mu vsi
prisotni zapeli pesmico, ki so jo napisali in uglasbili naši učenci ter mu
pripravili kratek kulturni program.
Prostor so z različnimi likovnimi,
tehničnimi in literarnimi izdelki na
temo varnosti v prometu dodatno
okrasili učenci od 1. do 3. razreda in

Vsi prisotni smo doživeli poučen in
zanimiv dan. Vsem, ki so sodelovali
v tem projektu in na zaključni prireditvi, se zahvaljujem za sodelovanje.
Udeleženci v prometu pa bodimo še
posebno pozorni na varnost otrok
na cesti in v vozilih. III Anica Prosen,
mentorica prometne vzgoje na OŠ
Knežak

Na OŠ Dragotina Ketteja poteka
naravoslovno-kmetijski krožek pod
okriljem Društva za razvoj podeželja. V marcu smo poleg šole posadili

hruško, marelico in češnjo, na vrt
za šolo pa raznovrstno zelenjavo,
zdravilne rastline, tri žita in rože.
Rastlinice pridno klijejo, mi pa se že

veselimo pridelka.
Tretjega aprila smo na tradicionalen način barvali jajca. Na jajce smo
položili različne cvetove ali liste ter
ga tesno zavili v najlonko. Jajca smo
skuhali v čebulnem listju. Petnajst
najlepših smo odnesli na Velikonočno razstavo v Knežak, ostala pa
domov.
Sredi aprila so štiri dekleta iz sedmega razreda: Kaja, Eva, Ilirjana in
Urška ter Jan iz šestega uredili cvetlično gredico pred spomenikom
Dragotina Ketteja. Vložili so precej
dela, saj so gredico temeljito očistili, prekopali, oblikovali v srce ter
posadili 83 lončkov trajnic, ki bodo
cvetele preko celega leta. Trajnice
je šola nabavila pri podjetju Trajnice
Golob-Klančič in Vitovelj pri Šempasu (www.trajnice.com), ki nam je
sponzoriralo kar 44 sadik grenika, za
kar se jim najlepše zahvaljujemo. III
Mentorica Tamara Urbančič
BISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2009
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BARVALI SMO PIRHE IN SADILI RASTLINE
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klub MRZLA UODA 3. NA DRŽAVNEM PRVENSTVU
Rafting klub Mrzla uoda iz Ilirske
Bistrice je 4. in 5. aprila organiziral vrhunsko rafting tekmo, ki se je
odvijala na divjih vodah reke Save
in Soče. Tekme, ki je štela za Evropski pokal ter slovensko, hrvaško in
madžarsko državno prvenstvo, se
je udeležilo 16 moških in tri ženske
ekipe iz Slovenije, Italije, Madžarske, Nemčije, Slovaške in Hrvaške.
Tekmovalci so se v ekipah po šest
članov pomerili v štirih disciplinah:
vožnji na čas, paralelnem sprintu,
slalomu in spustu. Prve tri discipline
so se odvijale v Tacnuna na brzicah
Save, spust pa je potekal na divjih
vodah Soče.
Absolutni zmagovalec tekme je bila
slovenska ekipa Gimpex iz Straže na
Dolenjskem, druga je bila italijanska ekipa Team Italy, tretje mesto
pa je zasedla ekipa iz Madžarske
Raft Team. Na tekmi, ki je štela za
državno prvenstvo, je ekipa Gimpex
slavila pred Seaeagle Team Vidra in
ekipo Mrzla uoda iz Il. Bistrice, ki
je med šestimi slovenskimi ekipami
osvojila odlično tretje mesto.
Med ženskimi ekipami pa so na
tekmi za evropski pokal članice Lu-

venta Kids iz Slovaške slavile pred
madžarskima ekipama Kanyon Raft
in White water.
Ekipo kluba Mrzla uoda so zastopali:
Luka Špilar, Tomaž Šajn, Janez Ferlež,
Tomaž Kandare, Sebastijan Ivančič,
Matjaž Smrdelj in Robert Vičič. Kot
so povedali člani kluba Mrzla uoda,
jim je organizacija tekme na vrhunski ravni v celoti uspela. Zahtevnost
same proge tako v Tacnu kot na Soči

se namreč lahko primerja s tekmo za
svetovno prvenstvo v raftingu, ki bo
letos v Bosni in Hercegovini od 17.
do 24. maja. K odlični izvedbi letošnje tekme so pripomogle tudi izkušnje z lanske tekme v Tacnu, ki so jo
Bistričani organizirali prvič.
Vdomačem klubu, ki šteje okrog 20
aktivnih članov (vseh je čez 30), si
želijo, da bi ta tekma postala stalnica
v evropskem pokalu. III

NAGRAJENI PRVOŠOLCI IZ OŠ PREGARJE
Tudi letos je naša šola sodelovala na
natečaju Zveze delovnih invalidov
Slovenije v okviru pedagoške akcije,

V okviru tega natečaja so učenci razmišljali o položaju invalidov v družbi.
Na to temo so ustvarjali različna literarna in likovna dela.
Izmed mnogih prispelih stvaritev,
menda jih je bilo okrog 2000 iz različnih slovenskih šol, je bilo izbranih
šest najboljših. Med njimi je bila nagrajena tudi trganka naših prvošolcev, na kateri je bil znak invalidov.

šolstvo in šport
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ki je potekala pod geslom Delovni
invalidi – vidni ustvarjalci enakih
možnosti.

Ob zaključku tega natečaja, 31.
marca, so bili povabljeni na podelitev nagrad in zahval za sodelovanje
v Ljubljano. Tam so jim pripravili lep
sprejem, pogostitev in bogate nagrade. Ob tej priložnosti bi se radi
zahvalili društvu Delovnih invalidov
Ilirska Bistrica, ki je v celoti krilo prevoz naših otrok v Ljubljano. III Novinarski krožek OŠ Pregarje
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Aktivna domača futsal ekipa

ZAHVALA
27. marca 2009 je v Jamskem dvorcu
v Postojni potekal maturantski ples
bistriških gimnazijcev. Tradicionalno
je potekal tudi srečelov. Nagrade so
prispevali številni pokrovitelji.
Najbolj se zahvaljujemo glavnemu
pokrovitelju Občini Ilirska Bistrica,
ki nam je bil v veliko finančno pomoč.

vstopil rezervist Ujčič in dosegel zadetek. Za 8:1 je »s trganjem mreže«
nadaljeval Njemčevič, rezultat pa
je zaključil Ujčič. Omeniti velja korektno in borbeno igro gostov, ki pa
so pripotovali na tekmo le z šestimi
igralci.
17. aprila, so naši mladi upi odigrali
tekmo proti ekipi iz Divače. Po dokaj
nervozni in nepovezani igri so zasluženo zmagali z rezultatom 5:3. Igralec tekme in najboljši strelec je bil
Galekovič Saša (3 zadetki). Omeniti
velja še rekordno število gledalcev.
V nedeljo je naša ekipa gostovala v
Izoli in v oslabljeni zasedbi izgubila z
gostitelji z rezultatom 7:5.
Ne moremo mimo donatorjev, ki
so nam v zadnjem času finančno in
materialno pomagali: Zavarovalno
zastopstvo Poklar David, Matko Vincenc s. p. in Demiri - okrepčevalnica
Sladki bar. III Vojko Kalc

BISTRIČANA SLAVILA NA
LIMES TOUR 2009
Ob ustju istrskega Limskega kanala v
Vrsarju je 19. aprila, potekal mednarodni kolesarski maraton Limes Tour
2009. Tekmovanje sta organizirala
istrski kolesarski klub Loborika in kolesarski klub iz italijanskega Proseka.
Kolesarji – bilo jih je 460 iz Hrvaške,
Slovenije, Italije, Avstrije in Nemčije –
so lahko izbirali med krajšo 98-kilometrsko in daljšo 178-kilometrsko progo.
Organizatorji so zapisali, da je namen maratona spoznavanje lepot
in raznolikosti turistične pokrajine
Istre, a so se morali kolesarji med
vožnjo osredotočiti predvsem na
vzpenjanje na neštete istrske hribčke
in spuste z njih ter na številne ovinke
na spolzki, sveže orošeni cesti.

Večina udeležencev je izbrala krajšo,
a vendar dolgo progo. Med temi je
bil tudi Jernej Grilj iz Ilirske Bistrice,
član Kolesarskega kluba Izvir Vipava,
ki je po skoraj sto prevoženih kilometrih ciljno črto prevozil kot tretji
kolesar z dobro minuto zaostanka
za vodilnim in prvi v svoji starostni
skupini. Tjaša Rutar iz Dobropolj, ki
je vozila v dresu Kluba Polet, pa je izbrala daljšo progo in jo prevozila kot
prva in hkrati edina ženska. Za boljšo
primerjavo še podatek, da je za skoraj 180 km dolgo progo potrebovala
le slabih devet odstotkov več časa
kot moški zmagovalec maratona –
ekstremni kolesar Jure Robič (Jure
301, Tjaša 328 minut). III K. R.

Hvaležni smo tudi: zavarovalnici
Adriatic Slovenica, Avtošoli Relax,
Avtocentru Dodič, Tiskarni Vek Koper, Kraškim lekarnam Il. Bistrica, Turistični agenciji Oaza, podjetju Unika
TTI, podjetjema Kolektor Liv d. o. o.
in Liv hidravlika in kolesa d. o. o., ki
so se izkazali za zelo velikodušne.
Za zadovoljstvo profesorjev in profesoric so s prekrasnim cvetjem poskrbele Cvetličarne Margita, Polona in
Rosa ter Atelje Brigita.
Zahvaljujemo se tudi vsem ostalim
pokroviteljem: Drogerie Markt, Javor
Pivka d. o. o., Zlatarna Jana, Formitas Koper, Grafične storitve Sova, Vinakoper, Zavarovalnica Tilia, Citroen
Koper, Primorske novice, Parfumerija Jelka, Optika Primc, Trgovina
Lovec, Vrvarstvo Zupan Radomlje,
trgovine Soča, Mavrica, Tara, Kirn,
Kosič, Silver mode, Pletina, Rodi,
Miele (Oskar Samsa), Čukgraf d. o.
o. Postojna, Gostilna pri Danilu, Alpe
papir, Europapir, Grafični materiali
Koper, Avantura šport, papirnica Kakež, salon pohištva Nova oprema,
Plama-pur, Transport, Kozmetični salon Lara, Banka Koper, Bar Kočanija,
prodajalna telefonov Kopija, Mitja
hair team, Aleas d. o. o., Bar Oranž,
OMV Istrabenz, Vibronova, Frizerski
salon Mojca, Študentski servis Sežana, Zavarovalnica Triglav, podjetje
Irbis, Picerija Park, Javor Bač d. o. o.,
DGP Koper, Okrepčevalnica Trnovo,
Avtopralnica Koren Jožko s. p., Foto
Fantasy, gostilna Pr Špjehi, Brozina
d. o. o., Grafična delavnica Bor, Robert Jenko, Okrepčevalnica Maestro, Slovenske železnice d. o. o.,
mesnici Sedmak in Puc, Mizarstvo
Interieri, Plesna šola Urška, podjetje
IPIL, Planinsko društvo Snežnik, Papirnica Format Koper, CPK in Studio
Mak. III 4. a in 4. b, Gimnazija Ilirska
Bistrica
BISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2009
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V zadnjem obdobju je naša ekipa
futsal U 21 – enotna zvezna liga zahod dosegla nekaj tesnih porazov
(Tolmin, Kobarid) z golom razlike in
večji poraz z ekipo iz Sodražice. Nato
je sledilo gostovanje v Škofji Loki in
prepričljiva zmaga s 5:2.
V Ilirsko Bistrico je prišla ekipa iz
Nove Gorice. Domači so bili prepričljivo boljši in zmagali z rezultatom
9:1. Začetek pa ni obetal takega
razpleta, saj so gostje po napaki domače obrambe povedli. Bistričane je
to vzpodbudilo in izenačil je najboljši
strelec tekme Njemčevič, sledili so
še zadetki bratov Bedek in Nejca B.,
ki je zadel z večje razdalje.
V polčasu so dogajanje popestrile
članice navijaške skupine Pume, ki
so požele velik aplavz sicer maloštevilnih navijačev. Drugi polčas je odprl Njemčevič z dvema zadetkoma,
nadaljeval Dekleva. Nato je v igro
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Šola za življenje na OŠ kuteževo
Na OŠ Podgora Kuteževo veliko pozornosti posvečamo zdravim medsebojnim odnosom. Učence učimo
sprejemati sebe in vse okrog njih s
spoštovanjem in strpnostjo. Ob številnih priložnostih se srečujemo z
invalidi in starostniki, saj se od njih
lahko veliko naučimo, najpomembnejše pa je, da drug drugega bogatimo.
Učenci ob novem letu obiščejo vse
Kočance, ki so stari nad osemdeset
let, ob osmem marcu pa le ženske.
Ob obeh priložnostih zanje izdelajo
voščilnice. Ob visokih jubilejih jih
pogosto obiščejo članice Rdečega
križa ali pa jim voščimo v pisni obliki.
Pogosto prirejamo na šoli projekte,
pri katerih sodelujemo s starostniki
in se od njih učimo raznih obrti, pa
še česa.
Starejše domačinke so nam izdale
številne lokalne kuharske recepte,
predstavile so nam, kako so včasih
likale, prale, kuhale, šivale, delale
rože iz krep papirja, moški pa nam
znajo veliko povedati o svojih izkušnjah z delom v gozdu, na poljih …
Oboji so prava zakladnica zgodb povezanih z ljudskimi običaji v Kočaniji
in so nam vsem, ki smo na šoli, vedno dobrodošli sogovorniki oziroma
svetovalci.

S POMLADJO V SRCU

Podobno kot lani se bomo tudi letos
pridružili projektu Šport špasa in 9.
maja organizirali Dan druženja treh
generacij. Vljudno vabimo vse domačine, da se nam pridružijo. Učitelji na šoli se zavedamo, da je zgled
največja šola za mlade ljudi, zato
najprej vzgajamo k sprejemanju drugačnosti sebe, potem pa poskušamo
svoje ugotovitve prenašati na druge.
Veliko se lahko naučimo iz knjig, potrpljenja in strpnosti … pa le drug od
drugega. Kar sejemo, to bomo želi!
III Jerica Strle
Tradicionalna prireditev, tokrat z
naslovom »S pomladjo v srcu«, je
potekala na naši šoli v Jelšanah 27.
marca 2009.
V nabito polnem večnamenskem
prostoru je vse navzoče najprej
pozdravila ravnateljica šole Branka
Š. Mandić. Pod vodstvom učiteljice
Nives Pirih, ki je ob pomoči učiteljev pripravila celoten program, je
najprej zaigral orffov inštrumentarij, zapel otroški zborček, nato pa so
se predstavili vsi otroci iz vrtca ter
mladi pesniki, recitatorji, glasbeniki
in plesalci od prvega do devetega
razreda.
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Ko je le možno, obiščemo starostnike v Domu starejših občanov v Il.
Bistrici, pri tem nam s prevozi otrok
pomagajo starši, za kar smo jim iskreno hvaležni. Letos smo jih obiskali
ravno na materinski dan. S pesmijo,
plesom in lepo besedo smo jim popestrili delček popoldneva, ženske
pa razveselili z vrtnicami iz krep
papirja. Mentorji ter učenci smo si
skupaj s starši vzeli čas in obiskali
nekaj gibalno oviranih in slabotnih
Kočancev po sobah. Nekaterim smo
zapeli, kar jih je zelo razveselilo.

Na koncu je vse obiskovalce nasmejala še igrica dramske skupine »Štirje
godci«. Vse ženske pa so v dar dobile
obeske, ki niso bili iz zlata, ampak
narejeni iz srca otrok. III Jelšanski
novinarji z ment. Nives Pirih
BISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2009

Lokostrelci se ne dajo
Druge tekme za slovenski pokal
smo se bistriški lokostrelci udeležili
z malo nejevolje in predvsem strahom, kako bo potekalo naše prvo
streljanje v naravi.
Ob veličastnem gradu Turjak na Dolenjskem so domači lokostrelci pripravili tekmovanje, ki mu pravimo
gozdni krog. Tekmovalci hodijo po
gozdu od tarče do tarče in ciljajo
na tarče s slikami živali. Lokostrelci
morajo oceniti razdaljo do tarče in
zadeti vitalne dele živali.

V našem klubu ne posvečamo velike
pozornosti tej vrsti tekmovanja, zato
je bila trema še toliko večja. Pri podelitvi priznanj oziroma medalj se
je izkazalo, da je bil strah odveč. Po
dolgem času se je zopet zgodilo, da
so vsi tekmovalci našega kluba dobili medalje za uspešno streljanje. Še
bolj kot medalje pa nas je razveselilo
dejstvo, da so dosegli res vrhunske
rezultate.
Prvo mesto so dosegli: Katja Firm,
Ana Penko in Luka Dekleva. Drugo

mesto so pristreljali: Nina Vičič, Josip Maljevac, Andrej Prelog in Patrik Ceglar. Medalje za tretje mesto
so dobili: Miha Primc, Gvido Maljevac, Dejan Damiš in Lado Čeligoj.
Bistriški lokostrelci smo bili po številu
medalj najboljši med 111 tekmovalci.
Dobro delo v zimskem času bo prav
gotovo prineslo še več dobrih rezultatov. Začeli smo s treningi na strelišču
ob čistilni napravi v Zarečju. Prijatelji
lokostrelstva pridite do nas. Skupaj
nam bo lepo. III Lado Čeligoj

RAZSTAVA mostovi prijateljstva
V knjižnici Makse Samsa je bila med
2. in 18. aprilom na ogled razstava z
naslovom Mostovi prijateljstva , ki
prikazuje utrinke iz slovensko-francoskih odnosov od 18. stoletja do
danes. Odprtja razstave sta se udeležila tudi francoska veleposlanica
v Sloveniji Chantal de Bourmont in
direktor francoskega Inštituta Charles Nodier Dominique Geslina.
Razstavo, ki so jo organizirali Občina Ilirska Bistrica, Knjižnica Makse
Samsa in območna izpostava JSKD, je
odprla francoska veleposlanica v Sloveniji Chantal de Bourmont, ki se je
zahvalila za pobudo za organizacijo te
razstave v Il. Bistrici. »Čudovito se mi
zdi, da razstava potuje po Sloveniji,
saj je to primer odličnega sodelovanja med državama, še posebej pa
zato, ker letos praznujemo 200-letnico Ilirskih provinc,« je dejala.

Razstavo je predsttavil zgodovinar in
kustos Ivan Simčič

Na otvoritvi razstave (z leve): župan Anton Šenkinc, francoska veleposlanica v
Sloveniji Chantal de Bourmont in direktorica Knjižnice MS Damijana Hrabar

Pobuda za pripravo razstave je bilo
srečanjedirektorjev arhivov zunanjih ministrstev držav članic EU in
evropskih inštitucij, ki je potekalo
na Brdu pri Kranju na zadnji dan slovenskega in na prvi dan francoskega
predsedovanja Svetu EU. Kot je dejala direktorica knjižnice Damijana
Hrabar, sta se tako naša zgodovina
in francoske izkušnje po dobrih 200
letih ponovno zbližale na velikem
projektu, ki ima globalne razsežnosti. Tudi župan Anton Šenkinc, ki je
na otvoritvi pozdravil goste, je poudaril stoletno povezanost teh dveh
narodov, o kateri priča že sam naslov razstave.

Razstava govori o kulturni povezanosti obeh narodov vse od časa pred
in med obdobjem Ilirskih provinc,

ki so bile ustanovljene 14. oktobra
1809 in so obsegale zahodni del Koroške, Kranjsko, Istro, Trst z okolico
in Dalmacijo, pa vse do 20. stoletja,
ko je prišlo tudi do navezovanja gospodarskih in političnih stikov med
obema državama. »Na Napoleona
in Ilirske province nas spominja tudi
bistriška Pošta, ki letos tudi praznuje
200. obletnico. Ob ustanovitvi je bila
edina pošta na Kranjskem,« je povedal zgodovinar in kustos Ivan Simčič, ki je razstavo tudi predstavil. Kot
je dejal, sta naše mesto in občina
edina, ki sta v svojem imenu obdržala pridevnik »ilirski«. Na to obdobje pa nas spominjajo tudi priimki
francoskega izvora, kot so: Mizgur,
Gulja, Potepan in drugi. Na prireditvi
ob odprtju razstave je zapela pevska
skupina Vasovalec. III
BISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2009
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Kettejevci že 40 let na Primorska poje

Moški pevski zbor Dragotin Kette iz Ilirske Bistrice na 40.
reviji Primorska poje v Zagrebu

Leta 1970 je bil tedaj še Moški pevski zbor Ilirska Bistrica povabljen na
pevsko revijo, takrat poimenovano
Primorska poje. Navzoči pevci še
zdaleč nismo vedeli, da bo pevska
združba trajala leto za letom, tu pa
tam omahovala, iskala vsebinska
pota, nazadnje pa le obstala in letos
zapela štiridesetič.
Posebne proslave sicer ni bilo, vendar je skrbna statistika ugotovila, da
je deset zborov prepevalo na prav
vseh štiridesetih pevskih srečanjih,
danes lahko rečemo že festivalih.

Dobitniki priznanja za 40 let neprekinjenega petja na reviji
Primorska poje (z leve): Drago Muha, Lojze Fatur, Zorko
Šajn, Aleksander Ternovec

Okoli 200 letos nastopajočih zborov
in skupin namreč ni kar tako. Takšna
množičnost je v današnjih časih profesionalizma pravi triumf ljubiteljskega petja in vsebinske zvestobe
ideji, ki jo razglaša Primorska poje.
Med temi desetimi zbori je tudi naš (v
letu 1971 iz Moški pevski zbor Ilirska
Bistrica preimenovan v Moški pevski zbor Dragotin Kette, popularno
»Kettejevci«) letos že štiridesetič
nastopal na tej reviji. Iz ožje domovine jih je le pet takih, ki so nastopali
vseh štirideset let, iz zamejstva, na

STOPINJE - RAZPIS
Literarno društvo Ilirska Bistrica vabi člane pa tudi druge literarne ustvarjalce k sodelovanju – objavi svojih besedil v 18. številki literarnega zbornika STOPINJE.

kultura

Pošljete lahko:
• pesmi (največ 5)
na e-naslov: magickarizma@gmail.com (urednici za poezijo Patriciji Dodič)
• prozno besedilo (lahko samo odlomek) /prevod/potopis/razmišljanje/
(do 10 tipkanih strani)
• dramsko besedilo
na e-naslov: anjapirih1@yahoo.com
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Vsak avtor naj obvezno pripiše svoj naslov/e-naslov in telefonsko številko
(za morebitna dodatna pojasnila v zvezi z (ne)objavo in lektorskimi popravki).
Besedila lahko oddate tudi na disketi ali CD-ju, in sicer Igorju Štembergerju na sedežu JSKD ali predsednici društva Heleni Pirih Rosa osebno.
Prispevke zbiramo do konca leta 2009.
Besedila bodo pred objavo lektorirana. Stopinje izidejo predvidoma jeseni 2010.
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kar smo lahko posebej ponosni, pa
je preostalih pet. Priznanje smo prejeli v Zagrebu 3. aprila 2009 na eni
od revij Primorska poje 2009.
V tem našem, lahko zapišemo jubilejnem zboru, pa je tudi skupinica
pevcev, ki so na isti reviji v Zagrebu
prejeli priznanje za nepretrgano sodelovanje na vseh revijah, to je za
40 let nastopov. To so (po kanonični
starosti): Drago Muha, nestor zbora,
ki nepretrgano organizirano poje od
leta 1945, Aleksander Ternovec,
Lojze Fatur in Zorko Šajn. Pri tem
moramo napisati, kar je pravično in
solidarno do ostalih pevcev, da jih je
še cela vrsta, ki znotraj štiridesetih
let desetletja kot člani zbora sodelujejo na reviji Primorska poje.
Prav bi bilo, da organizator revije
Primorska poje sprejme sklep, da
za 35-letnico ali vsaj 30-letnico sodelovanja, pa tudi manj, podeli pevcem posebna priznanja. Predlog je
razumen, če vemo, da pevci že za
najmanj 25 let aktivnega petja prejmejo zlato Gallusovo značko, kar je
želja in čast vsakega organiziranega
pevca!
Omeniti moramo še imena zborovodij, ki so na zaporednih revijah izvlekli
iz nas pevcev, kar se je dalo - trpeče
delo. Prvi dve reviji je zbor vodil Nikolaj Žličar, nato dolgo let Mitko
Grlj, desetletje Evgen Prinčič, od leta
2001 pa dr. Mirko Slosar. Napisali
smo: trpeče delo, zato obstajamo in
vztrajamo. Dragi bralci, pridružite se
nam, saj vemo, da ste željni zborovskega petja in druženja. III A.T.

OBMOČNO SREČANJE FOLKLORNIH SKUPIN
Na območnem srečanju odraslih
folklornih skupin, ki je potekalo
19. aprila v Domu na Vidmu, so se
predstavile štiri primorske folklorne
skupine: bistriška folklorna skupina
Gradina, folklorno društvo Val iz
Pirana, folklorna skupina Skala iz
Kubeda in akademsko kulturnoumetniško društvo Kolo iz Kopra.

Prvi so nastopili domačini, člani

Folklorna skupina Gradina se je predstavila s sklopom plesov Gremo po kolač

folklorne skupine Gradina, ki so se
predstavili s spletom plesov Gremo
po kolač. Ta prikazuje star ženitveni

naša dediščina: Prijava
arheoloških najdb

S 1. marcem se je iztekel rok za prijavo arheoloških najdb, ki jih hranijo
fizične ali pravne osebe in so bile

pridobljene iz najdišč na današnjem
ozemlju Republike Slovenije. Problematika hranjenja arheoloških predmetov v zasebni lasti in nestrokovna
poseganja v arheološka najdišča se
še kako nanaša tudi na našo občino.
Kot vsako z arheološkimi najdišči
bogato območje je tudi naša okolica
podvržena nezakonitim izkopavanjem
in uničevanjem najdišč s strani lovcev
na zaklade. Detektorske najdbe iz
naše občine obravnava mladi raziskovalec iz Narodnega muzeja Slovenije
celo v doktorski nalogi!
Z nestrokovnim poseganjem v arheološko dediščino ostanejo novi podatki
skriti; tako stroki kot tudi domačemu
prebivalstvu, ki je oropano znanja o
“zakladih”, ki jih skriva naša okolica.
Nemalokrat artefakti izginejo tudi iz
naše države.
Na drugi strani lahko stroka najdbe
ovrednoti, saj ji določen predmet pripovcduje zgodbo. Odkrije lahko npr.
lokacijo novega arheološkega najdišča, njegovo starost, kulturo območja
in še o marsikaj. Kako lahko arheologi
iz skupka novcev govorijo zgodbo,
bomo prebrali v naslednji številki
Odmevov. V mislih imam zakladno
najdbo rimskih kovancev z Gradišča
nad Knežakom. III Sabina Pugelj

običaj na Bistriškem, ko grejo fantje z ženinom na večer pred poroko
pred nevestin dom, kjer jih nevesta
pričaka s kolačem, vsi skupaj pa zaplešejo še zadnji »lejdih ples«. Vodja
skupine in tudi avtor odrske postavitve je Antun Jeger.
Naslednji so se predstavili folklorniki skupine Senior iz folklornega
društva Val iz Pirana, ki so nastopili
s spletom plesov iz tražške okolice.
Skupino, ki bo leta 2011 praznovala
že 50-letnico delovanja, vodi Andrej Butina, ki je tudi avtor odrske
postavitve. Nekaj posebnega in kar
malo strašljivega pa je bil nastop
folklorne skupine Skala iz Kubeda,
ki je letos praznovala desetletnico
delovanja. Zaplesali so Mrtvaški ples
- noč je moja, dan je tvoj, ki predstavlja staro legendo iz Slovenske Istre.
V zanimivi odrski postavitvi Mojce
Lepej smo tako spremljali shrhljivo
zgodbo o razposajenem dekletu, ki
je bilo prisiljeno spremljati mrtvaški
ples na vaškem pokopališču.
Kot zadnji so se občinstvu predstavili
člani Akademskega kulturno-umetniškega društva Kolo iz Kopra, ki so
nastopili izven konkurence. Skupina
je izstopala že zato, ker jo sestavljajo
predvsem mladi plesalci. Društvo, ki
deluje pod strokovnim vodstvom Vesne Bajić Stojiljković, je usmerjeno
k predstavljanju tradicionalnega
plesnega in glasbenega izročila srbskega in drugih balkanskih narodov.
Tokrat so se predstavili s pesmimi in
plesi iz Bosilegradsekga Krajišta, t. j.
z jugovzhoda Srbije, pod naslovom
Što se sija, nane, gore na planine. III
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Območno srečanje, ki ga je organizirala bistriška izpostava JSKD, je
spremljal tudi strokovni svetovalec
Mirko Ramovš, ki je nastop skupin
tudi ocenil in bo presodil, ali si katera
zasluži nastop na zaključnem državnem srečanju folklornih skupin. Prireditev je z izčrpnimi predstavitvami
skupin povezovala Anja Hofman.
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LITERARNI NATEČAJ 2009: KAKO DIŠI MOJA KNJIŽNICA
V letu 2008 je na literarni razpis slovenskih splošnih knjižnic prispelo 187
prispevkov, 33 najboljših po izboru
strokovne komisije pa je izšlo v literarnem zvezku Zgodbe iz knjižnice.
Sekcija za splošne knjižnice Slovenije
se je odločila, da vas k pisanju povabi
tudi letos. Naš natečaj vabi vse generacije k pisanju zgodb na temo KAKO
DIŠI MOJA KNJIŽNICA.
Tukaj je nekaj namigov za vašo
zgodbo:
Če smo vas lani izzvali, da se zazrete v
knjižnico kot prostor, kjer se dogajajo
različne zgodbe, vas letos vabimo, da
se potopite v svoje čutne prostorčke,
kjer knjižnico doživite zelo osebno.
Kako diši TVOJA knjižnica? Po otroških spominih? Po starih knjigah, ki
imajo prav poseben vonj? Svoj vonj
ima tudi nova knjiga, pravkar natisnjena. Diši po njej? Mogoče diši po
samo eni knjižni zgodbi. Diši po vaši
prvi ljubezni? Mogoče diši po znanju,
trepetu pred izpiti, smehu, solzah?

Mogoče po lipah, ki se bohotijo pred
stavbo, po cesti, ki vas je zapeljala
v svet? Prepustite se čutom in – pišite.
Izdelek žanrsko ni omejen. Lahko
vsebuje največ 6000 znakov (šteto
brez presledkov), napisan naj bo v
elektronski obliki. Brezplačen dostop
do elektronske pošte lahko poiščete
tudi v knjižnicah. Avtorji odstopate
pravice do objave besedil.
Zgodbe bo prebrala strokovna komisija in izbrala najboljše, ki bodo izšle
tudi v knjižni obliki – v 2. literarnem
zvezku Zgodbe iz knjižnice. Rezultati
izbora bodo objavljeni 30. oktobra
2009 na spletni strani http://sites.
google.com/site/sekcijazasplosneknjiznice, slovesno pa jih bomo
razglasili na praznovanju Dneva slovenskih splošnih knjižnic, 20. novembra 2009, ki bo letos v Sežani. Tudi
o tem vas bomo sproti obveščali na
spletni strani.

kultura

MePZ Tabor Kalc na Vipavskem
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Letošnja Primorska poje je pevke in
pevce MePZ Tabor Kalc 1869 iz Knežaka popeljala v Vipavsko dolino,
natančneje v Vrtovin. 28. marca
2009 so zapeli v družbi še s sedmimi
pevskimi sestavi. Zbranemu občinstvu so se predstavili s skladbo Karla
Boštjančiča Prišel ljubi je pod okno
in Simonittijevo Debeli kum. Prav
posebej pa so obiskovalce koncerta
in avtorja priredb Saša Boštjančiča
navdušili s skladbama Oj, ja, pa ti
BISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2009

dekle moja in Tri tauž'nt bravinc' pod
taktirko Katje Bajec. Pevski nastop je
bil prežet z mladostno energijo in
zagnanostjo. Prav tako pa je letošnja
Primorska poje vzbudila pri vseh
sodelujočih tisto večno predanost
pesmim in domovinski zavednosti.
Pevsko druženje se je zaključilo ob
kozarcu žlahtne kapljice s slovensko
pesmijo na ustih in obljubo, da se
drugo leto spet srečamo. III Petra
Turk

Zgodbo pošljite na elektronski naslov natecajknjiznic@gmail.com do
15. septembra 2009 do 24. ure.
Besedilo pošljite v priponki in ga
podpišite s psevdonimom. Dodatne
informacije dobite na tel. št. 05 731
00 31 (Nadja Mislej – Božič).
Veliko ustvarjalnega navdiha vam
želimo in novih zgodb se veselimo.
Naj zadiši! III Slovenske splošne knjižnice

NAŠA POMLAD
Na letošnji 39. reviji otroških in
mladinskih pevskih zborov Primorske Naša pomlad, ki se je v Ilirski Bistrici odvijala 7. marca, je nastopilo
preko 250 otrok iz osmih osnovnošolskih in vrtčevskih pevskih zborov
v bistriški občini.
V napolnjeni dvorani Doma na
Vidmu, kjer so otroke spodbujali
starši in učitelji, se je predstavilo kar
šest otroških zborov, in sicer: otroški pevski zbor Čebelice, ki deluje v
okviru bistriškega vrtca OŠ Antona
Žnideršiča, vodi pa ga vzgojiteljica
Erika Iskra Tomažič, mlajši otroški
pevski zbor OŠ Antona Žnideršiča in
otroški zbor te šole, oba pod vodstvom Elene Sedmak, otroški pevski zbor OŠ Dragotina Ketteja, ki ga
vodi Damjana Kinkela, otroški pevski zbor Zvezdice OŠ Toneta Tomšiča
iz Knežaka pod vodstvom Morene
Hostinger in otroški pevski zbor OŠ
Rudolfa Ukoviča iz Podgrada pod
vodstvom Damjane Kinkela. Revijo
sta zaključila nastopa mladinskih
zborov: pod vodstvom Elene Sedmak so zapeli učenci in učenke mladinskega pevskega zbora OŠ Antona
Žnideršiča, pod taktirko Damjane
Kinkela pa mladinski pevski zbor OŠ
Dragotina Ketteja.
Revijo Naša pomlad, ki se odvija v
različnih krajih na Primorskem, organizirajo območne izpostave JSKD
in Zveza pevskih zborov Primorske.
Bistriško revijo je spremljal glasbeni
svetovalec Ambrož Čopi, ki je nastope in izvedbe zborov tudi strokovno ocenil. Najboljši zbori v regiji
se bodo predstavili na zaključni reviji
Naša pomlad 2009. III

ZA PROGRAME SOCIALNEGA VARSTVA IN
DRUGE OBLIKE POMOČI 1,3 MILIJONA EVROV

Socialno varstvo
V občinskem proračunu za leto 2009
je za programe socialnega varstva
namenjeno nekaj manj kot 517.000
€. Gre za programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter
programe pomoči, ki so namenjeni
varstvu družin, starejših, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in
duševno prizadetih oseb ter zasvojenih. Med programe neposredne
pomoči družinam in posameznikom
sodi obdaritev ob rojstvu otroka v
višini 270 € na otroka, za katere je
skupno namenjeno 32.400 €, subvencioniranje stanarin (22.865 €),
sredstva za plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev in enkratne denarne socialne pomoči, za
katere je predvidenih 17.040 €.
Veliko sredstev je namenjeno tudi
sofinanciranju izvajanja programov
v centrih za socialno delo, zavodih
in domovih starejših občanov. Za
izvajanje programa Dnevnega centra Sonček, ki deluje v okviru Centra
za socialno delo in obsega nudenje
oskrbe ter učne in psihosocialne
pomoči šoloobveznim otrokom, je
predvideno 12.000 €. Za programe
socialnega varstva starejših in invalidov pa je v proračunu skupno
namenjeno skoraj 370.000 €. Od
tega je kar 273.000 € predvidenih za
sofinanciranje bivanja v domovih za
starejše oz. zavodih, čez 80.000 € za
pomoč na domu, ki jo izvaja Center
za socialno delo, in 15.000 € za financiranje družinskega pomočnika.
Poleg neposredne socialne pomoči
pa so na voljo tudi programi posredne socialne pomoči, med katere
sodi sofinanciranje humanitarnih
programov, ki jih izvajajo različna

društva in organizacije, za katere
je v proračunu namenjeno okrog
50.000 €. Od tega je dobrih 35.000
€ namenjenih sofinanciranju društev in organizacij, ki so za lokalno
skupnost posebnega pomena, in
sicer so to: lokalna akcijska skupina
za preprečevanje zasvojenosti od
nedovoljenih drog v občini Ilirska Bistrica, društvo Pot, društvo Sožitje,
bistriški Varstveno delovni center in
območno združenje Rdečega križa,
ki mu Občina namenja največ sredstev, in sicer 19.572 €. Ostala sredstva v višini 14.612 € pa bo Občina
razdelila na podlagi javnega razpisa,
ki je bil zaključen 31. marca. Na razpis je prispelo 18 prijav, nanj pa se
lahko prijavijo dobrodelne organizacije, organizacije za kronične bolnike, organizacije za samopomoč in
invalidske organizacije.

Pomoči šolajočim
Med programi posredne pomoči je
tudi subvencioniranje avtobusnih
prevozov v času šolskih počitnic
(kopališki avtobus) v višini 7.810 €.
Občina pa na področju vzgoje in izobraževanja zagotavlja tudi razne
oblike pomoči šolajočim v skupni
višini skoraj 670.000 €. Pomoči na
področju osnovnega šolstva so: regresiranje prevozov otrok v šolo
(460.000 €), financiranje prevozov
otrok s posebnimi potrebami v zavode, sofinanciranje prevozov učencev na tekmovanja, šole v naravi,
sofinanciranje logopeda za predšolske in šolske otroke ter sofinanciranje Centra za usposabljanje v
Strunjanu, v katerega so vključeni
otroci s posebnimi potrebami iz bistriške občine.
Za različne vrste šipendij je zagotovljenih skupno skoraj 120.000 €. Za
kadrovske štipendije, ki jih Občina
vsako leto podeljuje na podlagi razpisa, je na voljo 109.412 €. Štipendije
se podeljuje za deficitarne poklice,
za katere so v občini večje potrebe
(tehnični poklici, zdravstvo, jezikoslovje ipd.). Na lanskem razpisu je
bilo podeljenih šest štipendij, trenutno pa kadrovske štipendije prejema

28 dijakov in študentov. Povprečna
kadrovska štipendija znaša 207 €.
Na voljo so tudi sredstva iz Regijske
štipendijske sheme Južna Primorska
in Štipendijskega sklada Univerze na
Primorskem, h katerima je pristopila
tudi bistriška občina.
Na voljo so tudi sredstva za sofinanciranje diplomskih in podiplomskih
del, dobrih 13.500 € pa je namenjenih sofinanciranju delovanja E-šole.
Poleg omenjenih sredstev so v proračunu za letošnje leto načrtovana
tudi sredstva za sofinanciranje pripravništva – prve zaposlitve v višini
18.600 €, ki jih občina podeljuje na
podlagi razpisa in pa sofinanciranje
programov javnih del v višini 9.550
€. Poleg tega je na področju zdravstvenega varstva zagotovljenih
125.600 € za financiranje prispevka
za obvezno zdravstveno zavarovanje
občanov. III

ZDRAVSTVENO
LETOVANJE OTROK
V PACUGU
od 22. julija do 1. avgusta 2009
OZ Rdečega križa Ilirska Bistrica je
tudi letos organizator desetdnevnega zdravstvenega letovanja 50
otrok v Pacugu.
Podrobnejše informacije in prijavnice boste lahko dobili na osnovnih šolah, pri svojem pediatru ali
neposredno na našem naslovu
oziroma po telefonu: 05/711
0790 ali 041 233 194.
IZPOLNJENE PRIJAVNICE IN
POTRJENI ZDRAVSTVENI LIST
OTROKA PRINESITE NA OZ RDEČEGA KRIŽA ILIRSKA BISTRICA
DO 30. MAJA 2009.
Opozorilo: Potrdilo o zdravstveni
indikaciji otroka morate starši pridobiti pri pediatru!
Območni odbor OZ RK Il. Bistrica
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SO CIALNO V ARSTVO IN z dravje

Zaradi slabih gospodarskih razmer
in vse večje socialne stiske, v kateri
se je znašlo tudi veliko prebivalcev
bistriške občine, predstavljamo
različne oblike pomoči - tako neposredne kot posredne, za katere je
Občina Ilirska Bistrica v proračunu
za leto 2009 zagotovila skupno dobrih 1,3 milijona evrov.
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KO SO V STISKI STARŠI, TRPIJO OTROCI
Recesija. Kljub optimizmu je letos
prizadela tudi naše gospodarstvo še tisto, ki nam je ostalo. Svoje težave premagujemo na razne načine,
vsak jih prikriva na svoj, običajno
tih način. Občutki krivice, nemoči,
sramu, načenjajo samozavest, življensko silo, pogum in največkrat
tudi zdravje.
Kot šolska socialna delavka se
dnevno srečujem s stiskami staršev,
ki v zadnjih mesecih trkajo na vrata
pisarne in iščejo pomoč, nasvet ali
vsaj razumevanje. Prihajajo mame.
Očetom je priznanje, da potrebujejo pomoč za preživljanje družine
ponižujoče. Vsak deseti otrok naše
šole izhaja iz enoroditeljske družine.
Preko 70 % teh družin živi s staršem,
največkrat z mamo, ki prejema dohodke, ki se gibljejo okoli 500 € mesečno.
Nekatere zgodbe so pretresljive. Deklica pove, da doma nimajo za kritje

učne ekskurzije, oče pa komaj pokrije s plačo položnice, mama je že
dolgo na bolniškem dopustu, pred
kratkim je prejela še odločbo, da bo
službo izgubila. Druga mama pove,
da sta se z možem razšla, z otroki
se je preselila v majhno stanovanje.
Napove mi, da bodo tekoči stroški
tako visoki, da ne ve, kako se bodo
znašli s hrano. Naslednja je mama
z dvema šolarjema, samohranilka,
invalidska upokojenka. Kljub vsem
pomočem, ki jih šola lahko uredi, ne
zmore plačati dolgov, ki so se nabrali
z udeležbo otrok na dejavnostih,
ki jih šola organizira. Sledi družina
s štirimi otroci, zaposlen je le oče.
Stroški obšolskih dejavnosti za dva
otroka že presegajo očetov mesečni
zaslužek. Najhujše pa so zgodbe,
kjer nastopajo ljudje z dolgotrajnimi
ali neozdravljivimi boleznimi, pa naj
gre za starše ali otroke.
Ljudje, ki izgubijo službo in s tem vir

OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA IN
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE ILIRSKA BISTRICA
ORGANIZIRATA DOBRODELNO AKCIJO

KOVANEC ZA OTROKE V STISKI
V TEDNU RDEČEGA KRIŽA OD 8. DO 15. MAJA 2009

SOC IALNO V ARSTV O IN zdravje

Geslo: ODPOVEJMO SE SLADOLEDU IN DARUJMO 1 €.
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ZBRANA SREDSTVA BOMO NAMENILI OTROKOM,
KATERIH STARŠI SO IZGUBILI SLUŽBO.
AKCIJA BO POTEKALA
PO VRTCIH, OSNOVNIH ŠOLAH IN NA GIMNAZIJI.
KO DARUJEŠ DRUGIM, DARUJEŠ SEBI!
Sredstva lahko nakažete na
TRR št.: 1010 0002 92 08 538

BISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2009

preživljanja, doživijo hud udarec.
Jim lahko pomagamo? Lahko. Potrebujejo razumevanje in spodbude.
Ljudje moramo vedno iskati rešitve.
Solidarno reševanje problemov je
večkrat premostilo krize. Starši smo
dolžni poiskati pomoči in sredstva,
ki omogočajo otrokom pričakovano
napredovanje.
In kako lahko pomaga šola?
• Najbolj pogosta pomoč, ki jo šola
lahko uredi, je subvencionirana
šolska prehrana (malica, kosilo).
Vloge starši oddajo v septembru
oz. takrat, ko nastopi stiska. Dobro
je, da se pogovorite s šolsko svetovalno delavko ali ravnateljico.
• Od letos imajo šole tudi šolske
sklade, ki jih po svojih močeh in z
lastno iznajdljivostjo polnijo (donacije), del sredstev je namenjen
zmanjševanju materialnih stisk
otrok. Razmislimo in se včasih odločimo za humanitarno gesto. Podarimo denar za šolanje otrok, ki
živijo v težkih razmerah.
• Za šole v naravi in podobne organizirane dejavnosti starši na šoli
prevzamejo obrazec za dodelitev
poloči, ki jo po svojih kriterijih dodeljuje občina.
• Staršem svetujemo, da se obrnejo
na Center za socialno delo, da poiščejo pomoči, ki jim glede na nastalo stisko pritičejo.
• Včasih starše napotimo po materialno pomoč na dekanijsko Karitas
ali na OORK, kjer jim nudijo razpoložljivo hrano in oblačila, izjemoma
tudi finančna sredstva, če so na
voljo.
• Društvo prijateljev mladine in
OORK skrbita za Sklad za socialno
in finančno ogrožene otroke. Nastal je pred enajstimi leti. Polnimo
ga s prispevki otrok, ki se simbolično odrečejo kepici sladoleda (1€)
in ga darujejo za otroke v stiski, t. i.
»Kovanec za otroke v stiski«. Akcija
poteka v maju, v tednu Rdečega
križa.
S prispevkom sem želela spodbuditi
aktivno reševanje nastalih težav. Zavedajmo se, da je usmiljenje čustvo,
ki prizadetega še bolj prizadene. Razumevanje in konkretna pomoč je
tisto, kar šteje. III Darinka Dekleva,
univ. dipl. soc. delavka

Po pričakovanjih smo v aprilu vzpostavili skladišče pod Gimnazijo (Ulica
4. armade) v Ilirski Bistrici, kar pomeni, da ne bomo več dosegljivi v
leseni baraki na Strmi poti. Zahvaljujemo se vsem, ki ste tako ali drugače
prispevali, da nam je to uspelo.
Posebno zahvalo namenjamo podjetju LESONIT d. o. o. Ilirska Bistrica,
ki nam je podarilo dve oplemeniteni plošči in nam pomagalo pri
zagotavljanju prostorskih kriterijev
za skladišče s hrano.
10. aprila smo razdelili več kot 70
paketov s hrano in pralnim praškom,
poleg tega pa velik delež oblačil,
obutve, posteljnine, šolskih potrebščin in drugega, kar smo prejeli od
občanov in občank. Zahvaljujemo
se Osnovni šoli Jelšane, ki je zbrala
veliko količino šolskih potrebščin in
igrač, ki smo jih takoj predali tistim,
ki jih potrebujejo.
V tem obdobju smo prejeli finančno
pomoč posameznikov, podjetnikov

in dveh občinskih svetnikov, ki so nakazali sredstva za nakup hrane.
Vsi tisti, ki bi želeli prispevati za nakup paketov s hrano, prosimo, če
sredstva nakažete na naš TRR št.:
1010-0002 92 08 538 BANKA KOPER.
22. aprila 2009 smo imeli redno letno skupščino OZ RK Ilirska Bistrica
in nadomestne volitve za tri članice
Območnega odbora. Na skupščini
smo pregledali poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2008. Na sejo
skupščine smo povabili predstavnike
vseh krajevnih skupnosti z željo, da
bi v bodoče boljše sodelovali in vzpostavili krajevne organizacije Rdečega
križa in se tako približali tistim, ki nas
najbolj potrebujejo.
Ob tej priložnosti smo zakoncema
Ireni in Alojzu Bubniču iz Pregarij
podelili posebno zahvalo za požrtvovalnost, nesebičnost in humanost v
času ujme s točo in obnove v Brkinih.
III

Spoštovani!
V Sloveniji znamo deliti z ljudmi, ki imajo manj. Med nami je kar 132.000
družin in posameznikov, ki potrebujejo našo pomoč.
Rdečemu križu Slovenije je v lanskem letu uspelo zagotoviti in razdeliti
kar 1.448 ton hrane in 33.934 prehranskih paketov, družinam in posameznikom iz socialno šibkih sredin. Kljub temu in zaradi zaostrenih
socialnih razmer ugotavljamo, da potrebe po tovrstni pomoči naraščajo.
Zato v okviru letošnje akcije, katere slogan je »Lepo je deliti«, zbiramo
sredstva za dodatne prehranske pakete. Prepričani smo, da bomo skupaj
z vami tudi letos uspešni.
Zato vas vabimo, da po najboljših močeh podprete akcijo Rdečega križa
Slovenije »Lepo je deliti« in namenite vašo solidarnost ljudem v stiski.
Svoj prispevek lahko nakažete s plačilnim nalogom BN 02 na TRR:
03100-1111112208, referenca 11-989916 ali pa pošljete SMS s ključno
besedo »SKUPAJ« na 1919.

Že s prispevkom 15 EUR boste omogočili nakup
enega prehranskega paketa!
Vnaprej hvala za dobrosrčnost v imenu vseh, s katerimi boste delili.
Več informacij o akciji lahko najdete na www.rks.si/skupaj

PRAVILA
o izrabi časopisnega prostora
za predstavitev kandidatov in
njihovih programov za volitve poslancev iz RS v Evropski
parlament
1. člen
V glasilu Bistriški odmevi bo vsem organizatorjem volilne kampanje zagotovljena enakopravnost pri predstavitvi
kandidatov in njihovih programov.
2. člen
Brezplačno objavo bomo omogočili
glede na število strani glasila ter število
strank in predlagateljev v 13. številki
glasila Bistriški odmevi, ki bo izšla v 29.
maja 2009, v naslednjem obsegu:
kandidat, politična stranka ali drug predlagatelj ima za predstavitev brezplačno
na voljo največ četrtino časopisne
strani.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje naj predstavitveno gradivo dostavijo po e-pošti:
odmevi@ilirska-bistrica.si ali na CD-ju
na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bistriški odmevov, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica, do 20. maja 2009 do 15.
ure.
Če poslano gradivo ni oblikovano in že
pripravljeno za tisk (v obliki PDF), mora
biti predstavitveno besedilo dostavljeno
v formatu Word, ilustrativno gradivo
pa v JPG-- ali PDF- obliki. Zaželjeno je,
da pošiljatelji pripišejo svoje kontaktne
podatke (tel. št., e-naslov) zaradi nadaljnjega usklajevanja pri oblikovanju gradiva.
4. člen
Vrstni red predstavitev v glasilu bo določen z javnim žrebom, ki ga bo opravil
uredniški odbor glasila 21. maja 2008 ob
19. uri v prostorih Doma na Vidmu, Gregorčičeva 2, Ilirska Bistrica.
5. člen
V skladu z Odlokom o glasilu Občine Ilirska Bistrica bo uredništvo objavilo tudi
dodatne oz. razširjene prispevke organizatorjev volilne kampanje, ki presegajo
določen brezplačni prostor, s pogojem
plačila po veljavnem ceniku za oglase,
vendar največ do zapolnitve prostora,
namenjenega oglasom. Posamezna
stranka lahko zakupi največ polovico časopisne strani.
Katja Kirn,
odgovorna urednica
BISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2009

SO CIALNO V ARSTVO IN z dravje

OZ RDEČEGA KRIŽA OBVEŠČA

Na podlagi Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št.
41/07) in Odloka o glasilu Občine Ilirska
Bistrica (Uradni list RS, št. 14/08) je uredniški odbor glasila Bistriški odmevi na
3. korespondenčnisvoji seji, dne 17. 4.
200914.7.2008, določil naslednja
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ČEBELICE SO ZAPELE
Otroški pevski zbor bistriškega vrtca
je bil v minulih mesecih zelo aktiven.
Tudi letos smo se z veseljem odzvali
povabilu Darinke Dekleva, predsednice DPM, in zapeli ženskam ob njihovem prazniku na prireditvi Ženska
ženski v Domu na Vidmu. Zapeli smo
tri pesmice, za klavirsko spremljavo
pa je poskrbela Maja Porta.
7. aprila pa smo kot najmlajši nastopili tudi na območnem srečanju
otroških pevskih zborov Naša pomlad. III Erika Iskra Tomažič

MUCA COPATARICA
V torek, 7. aprila, nas je na OŠ Jelšane obiskala Muca copatarica.
Najprej nam je predstavila lutkovno
igrico, nato pa so sledila navodila
same Muce copatarice in sicer za
šivanje čisto pravih copatkov. S pomočjo krpic, škarij in lepila nam je
uspelo narediti celo vrsto lepih copatkov.

naši mladi in najmlajši

Ko smo vse pospravili, se je Muca
copatarica poslovila in nam še naročila: »COPATKE PA LE POSPRAVITE VSAK DAN, DRUGAČE PRIDEM
IN JIH ODNESEM S SEBOJ.« III
Jelšanski novinarji z mentorico Nives Pirih
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obiskal nas je
zajček sparky
Otroci iz skupin Pikapolonice in
Medvedki v bistriškem vrtcu smo ob
rojstnem dnevu trgovine zaplesali v
Sparu, zajček Sparky pa nas je obiskal v vrtcu in nam podaril različne
pripomočke za likovno ustvarjanje,
ki smo jih z veseljem preizkusili. III
Lidija B. Novak

Vaše prispevke nam lahko
pošljete do 20.
v mesecu na e-naslov:
odmevi@ilirska-bistrica.si.
Vabljeni k sodelovanju!
BISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2009

KŠIBOV POMLADNI FESTIVAL
Klub študentov Ilirska Bistrica je 17.
aprila začel s tradicionalnim, dvotedenskim pomladnim festivalom.
Prvi vikend se je zgodilo kar nekaj
zanimivih dogodkov.
17. aprila smo pripravili potopisno
predavanje »Cocoloco in Morocco«, ki je potekalo v Triglav Pubu.
Svoje izkušnje in doživetja z Maroka
sta z občinstvom delili Anamarija
Ludvik in Teja Tomšič. Poskrbeli sta
za pravo vzdušje z afriško glasbo,
razstavljenimi predmeti s potovanja,
raznimi spominki, slikami ter značilnimi maroškimi dobrotami.

Mladinski klub Nade Žagar
objavlja

JAVNI RAZPIS
za nastop glasbenih
skupin na Festivalu
bistriških bendov 2009
Vabimo vse glasbene skupine na
območju Občine Ilirska Bistrica,
ki bi želele predstaviti sadove
svojega glasbenega ustvarjanja
na letošnjem drugem Festivalu
bistriških bendov, da se prijavijo k
sodelovanju.
Prijavo, ki vsebuje ime glasbene
skupine, kratek opis zvrsti glasbe,
ki jo izvaja, ter ime, priimek in
telefonsko številko kontaktne
osebe, je mogoče oddati do 12.
junija 2009 na e-naslov: festbb@
gmail.com.
Komisija Festivala bistriških bendov 2009 bo vse prispele prijave
obravnavala in sprejete odločitve
prijaviteljem posredovala najkasneje do 19. junija 2009.
Festival bistriških bendov se bo
odvijal na vrtu Mladinskega kluba
Nade Žagar 26. in 27. junija 2009.
Za podrobnejše informacije pokličite na GSM številki: 041 343 690
in 041 333 456 ali pišite na zgoraj
omenjeni e-naslov.
Mladinski klub Nade Žagar

uresničevale svoje ideje in zamisli
ter s pisanimi barvami ustvarile modne dodatke, ki jih bodo lahko nosile v sončnih dneh, ki prihajajo. V
sobotnem dopoldnevu smo skupaj
s skavti organizirali tudi akcijo zbiranja starega papirja. Odzvali so se
številni občani in v nekaj urah smo s
starim papirjem napolnili kontejner
ter zbrali še dodaten kup papirja.
Popoldne je bilo športno obarvano,
saj je sledilo rolanje pri Bubcu.
V nedeljo, 19. aprila, se je zgodil
Pohod za zdravje z ekološkim pridihom. Kljub nekoliko turobnemu
vremenu se je zbrala lepa skupinica
ljubiteljev narave in športnih aktivnosti, ki je po začetnih kilometrih in
nekaj kapljicah dežja s svojo dobro
voljo uspela na nebo priklicati celo
sonce. V počastitev dneva zemlje
smo pohodniki očistili okolje na poti
do Črnih njiv ter nabrali velik kup
smeti. Sledil je zbor na Črnih nji-

vah, kjer smo s pomočjo prostovoljk
iz Zdravstvenega doma Il. Bistrica
vsem pohodnikom izmerili krvni
pritisk, krvni sladkor ter holesterol.
Vsak udeleženec je prejel promocijsko vrečko z manjšim darilcem ter
zdravo malico. Zahvaljujemo se referentki za zdravstveno vzgojo Andreji
Rebec za pomoč pri organizaciji dogodka ter zdravnici Odineji Komen
za opravljene meritve.
Zadnji vikend v aprilu smo pripravili
še nekaj dejavnosti, s katerim želimo
popestriti počitniško dogajanje: turnir v briškuli, tečaj masaže, tečaj ličenja, ustvarjalne delavnice, turnir
v nogometu ter odbojkarski turnir.
V Kšibov pomladni festival smo letos
vključili še več raznovrstnih aktivnosti, zato upamo, da je vsakdo našel
dogodek zase ter se pridružil prijetni
druščini in zanimivemu dogajanju.
III KŠIB

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

BISTRIŠKI ODMEVI MAJ 2009

naši mladi in najmlajši

V soboto, 18. aprila, smo dopoldne
preživeli ustvarjalno. V novih Kšibovih prostorih je potekala delavnica
izdelovanja nakita. Udeležilo se
jo je kar nekaj deklet, ki so zavzeto
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za
vas sije
sonce

Mreža za oporo
kumaram
velikost 1,2 x 30 m

3,82

€

prihranek 18 %

Klub Kalia

prihranek

15%

1,69

cena s popustom samo
za imetnike kartice Kalia

Vodenke Nova gvineja
premer 10cm
Art: 36512

redna cena

€

1,99

Gnojilo za pelargonije
Valentin 1 l
Art: 43560

€

redna cena

€

3,69

prihranek 31 %

2,99

!

V ponudbi od
15. 5. 2009

€

7,90

prihranek 20%

Sadike paradižnika
6 sadik v platoju

Cvetoče grmičaste vrtnice
Art: 38471

Art: 32110

EURYOPS PECTINATUS
premer 14 cm
Art: 36596

Vaba za polže
Terminator
250 g
Art: 42292

€

3,19

prihranek 20 %

€

4,69

prihranek 21 %

Posebna ponudba velja v maloprodajnih enotah Kalia po vsej Sloveniji od 4. do 31. maja 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.
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VRTNI CENTRI KALIA
Ilirska Bistrica, Vojkov drevored 28

22.4.2009 12:58:16

NAGRADNA KRIŽANKA
NORVEŠKA
PISATELJICA
(AMALIE)

SESTAVIL:
DIMITRIJ GRLJ

NATANČNA
URA

BARBARA
ŽIGANTE

POLNI STIK

NABIRALEC

ORAČ

PRIKRITOST
OČEM

TOČENJE
GORIVA

LASTNOST
SKRBNEGA
ČLOVEKA

1

4

HITRA BOJNA
LADJA

Med prispelimi
pravilnimi rešitvami
bomo izžrebali
nagrajenca, ki bo
prejel:

ENOTA ZA
PRESEK

CIGAN

STROKOVNJAK ZA
CIVILNO PRAVO

KDOR
ANALIZIRA

5

SPISEK NAPAK
MOLIBDEN

STARA
LJUBLJANA

PRI STARIH GRKIH HIŠA S SAMO
ENIM PROSTOROM
FRANCOSKI KOŠARKAR
SALOMON
SIMON JENKO
PRVINA
FIGURA PRI
ČETVORKI

SVETA GORA V
GRČIJI

SUBJEKT

3
RAINER MARIA
….

SITNEŽ

RIMSKA
BOGINJA JEZE

BON ZA MOŠKO ali
ŽENSKO STRIŽENJE, ki
ga podarja
FRIZERSKI SALON LEA,
Bazoviška cesta 19,
Ilirska Bistrica.
Geslo 9. nagradne
križanke:
Vesele praznike, vesela
velika noč.

STANE ….. DAKI

SESTAVINA
OLJA POPROVE
METE

Rešitev 11. nagradne
križanke pošljite na
naslov:
Bistriški odmevi,
Bazoviška cesta 14,
6250 Ilirska Bistrica, s
pripisom »nagradna
križanka«, najkasneje
do 20. maja 2009.

NAJSVE-TLEJŠA
ZVEZDA V
OZVEZDJU
ORLA

Med prispelimi
pravilnimi rešitvemi
smo izžrebali 2
nagrajenca:
• Knjigo o Snežniku
prejme
FRANC CIMPRIČ,
Levstikova 21, Ilirska
Bistrica
• 2 vstopnici za
ogled gradu Prem z
muzejsko zbirko in
Kettejeve spominske
sobe prejme
NEJC KREŠEVIČ, Jasen
5A

AZIJSKI FIŽOL

PRIPADNIK
SEMITOV

ZABELA
(PRIMORKI
IZRAZ)

2

ra zvedrilo

AMERIČAN
(SLABŠ.)

6
IGRALEC

1

2

3

4

5

6
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Prireditve v MAJU 2009
KAJ
Literarni večer z Aleksandrom
Borenovičem ob 20-letnici ustvarjanja
Koncert ob 25-letnici delovanja MePZ
DU Avgust Šuligoj Ilirska Bistrica

8. maj ob 19.00

KDO
Knjižnica Makse Samsa in
JSKD Ilirska Bistrica
Društvo upokojencev Ilirska
Bistrica, MePZ DU Avgust
Šuligoj
Foto klub Sušec in KD
Tuščak Bač

INFO
05/714 41 88
05/714 52 02
Breda Poljšak

8. maj ob 19.00

Gledališka predstava »Zadrege v
bolnišnici dr. Egidija Sršena« v izvedbi
Gledališke skupine Bc Bovec
Shod v Dobropoljah ob godu sv.
Florjana z blagoslovom gasilskih vozil
in kulturnim programom
Maturantska četvorka
Koncert ob 70-letnici rojstva in
60-letnici glasbenega ustvarjanja
dirigenta in skladatelja Josipa
Grgasoviča
Gledališka predstava »Fuzbal je vse!«,
izvedba: Novizato, igra Gojmir Lešnjak
- Gojc
Gustafi, koncert

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

9. maj ob 20.30

Dobropolje

10. maj ob 14.45

Društvo Sv. Florjan
Dobropolje

na Placu v Ilirski Bistrici
Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

15. maj ob 12.00
15. maj ob 19.30

Gimnazija Ilirska Bistrica
Pihalni orkester Ilirska
Bistrica

05/711 00 90
Igor Štemberger

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

16. maj ob 20.00

Studio Lazarus organizacija
dogodkov

040 306 981
Nataša Žitko

šotor pri Gimnaziji Il.
Bistrica
OŠ Dragotin Kette,
Ilirska Bistrica
Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

16. maj ob 21.00

Agencija Provocativa

040/681 700

19. maj ob 17.00

OŠ Dragotin Kette in JSKD
Ilirska Bistrica
MoPZ Dragotin Kette in
JSKD Ilirska Bistrica

05/711 00 90
Igor Štemberger
041 744 300
Marjan Pirih
05/711 00 90
Igor Štemberger

Prireditev »Sonce se smeje« (za
predšolske otroke)
Koncert ob 15. obletnici delovanja
MePZ Tabor Kalc 1869 Knežak
Tekaški dan

igrišče ob vrtcu v Ilirski
Bistrici
OŠ TonetaTomšiča Knežak
na Črnih njivah

Razstava trofej uplenjene jelenjadi,
srnjadi in divjih prašičev

grad Prem

Koncert

šotor pri Gimnaziji Ilirska
Bistrica
grad Prem

Viteški dan grofa Devinskega s
srednjeveško tržnico
Koncert ob 100-letnici rojstva
skladatelja in zborovodje Radovana
Gobca
Razstava slik Gorana Mitroviča in
Žarka Drinčiča

napovednik

KDAJ
7. maj ob 19.00

Otvoritev fotografske razstave »Čigav Gostilna Štirna,
je Kalec«, avtor Stojan Spetič, gost
Knežak
Silvester Fatur
Osrednja prireditev ob 140. obletnici grad Kalc
tabora na Kalcu

Tea party – čajanka za udeležence
krožka Začetne angleščine
Koncert ob 50-letnici dirigiranja dr.
Mirka Slosarja
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KJE
Knjižnica Makse Samsa,
Ilirska Bistrica
Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

22. maj ob 20.00

Občina Ilirska Bistrica,
Občina Pivka,
Občina Postojna
KETŠD Alojzij Mihelčič Harije
in JSKD Ilirska Bistrica

RC Ilirska Bistrica

pred Narodnim domom v
Podgradu

31. maj ob 19.00

Kulturno društvo Podgrad

grad Prem

1. – 24. maj

JSKD Ilirska Bistrica in
TIC Ilirska Bistrica

1. – 31. maj, cel dan

Rajko Kranjec

05/711 00 90
Igor Štemberger
05/71 44 064
040 347 244
dobropolje@email.si

05/71 01 384
Bojan Oblak
031 389 805
Dušan Zidar
031 760 228
Mitja Ivančič
05/711 00 90
Igor Štemberger
05/710 13 84
Bojan Oblak
05/788 20 18
Bar Keš
014 714 386
Marko Šenkinc

vsako nedeljo ob 9.00
Kinološko društvo Ilirska
(mlajši psi) in ob 10.00
Bistrica
(odrasli psi)
Ogled gradu Prem z muzejsko zbirko grad Prem
ob vikendih in praznikih
TIC Ilirska Bistrica
05/71 01 384
med 12.00 in 19.00
Bojan Oblak
V koledarju prireditev lahko objavljate vsi brezplačno. Informacije za objavo nam sporočite do 22. v mesecu za naslednji mesec.
Vabljeni k sodelovanju!
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vadbišče Črne njive

05/711 00 90
Igor Štemberger

23. maj od 16.00 do 18.00 OŠ Antona Žnideršiča, enota
vrtec
23. maj ob 20.00
KŠTD Tabor Kalc 1869
041 804 920
Knežak
Andrej Novak
24. maj ob 9.15
Tekaško društvo Bistrc
www.tdbistrc.org
www.tekaskitrener.si
23. , 24. maj in 30. , 31.
Območno združenje
051/612 900
maj med 10.00 in 18.00
upravljavcev lovišč
Primorskega LUO
30. maj ob 21.00
Agencija Provocativa
040/681 700
31. maj ob 12.00

Likovna razstava slikarja Rajka Kranjca Bar Keš, Bač
Šolanje psov

9. maj ob 12.00

