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Občina Ilirska Bistrica in območna obrtno-podjetniška zbornica sta na zaključni
prireditvi projekta Moja dežela – lepa
in gostoljubna, katerega nosilec je Turistična zveza Slovenije, že 14. leto zapored podelili priznanja za urejeno okolje
najbolj zaslužnim občanom. Nagrade za
urejenost si je prislužilo 21 družin in pet

obrtnih obratovalnic, podelili pa so tudi
priznanja za najbolj urejeno kmetijo, stanovanjski blok, zavod oz. ustanovo in vas.
Letos si je ta naziv prislužila vas Šembije.
Prireditev je spremljala bogata razstava
S cvetjem in soncem v nov dan, na kateri
so se s svojimi izdelki predstavila društva,
podjetja, šole in posamezniki.

uvodnik
November je minil dokaj umirjeno, pestro dogajanje konec
meseca pa je že napovedalo
decemrsko evforijo. 20. november je bil očitno magičen dan,
saj se je ta dan zvrstilo kar pet
dogodkov: slovesno smo odprli nove igralnice v bistriškem
vrtcu, v Knežaku so proslavili
dvojni jubilej šolstva, v knjižnici
so ob dnevu splošnih knjižnic
gostili energičnega pesnika Toneta Pavčka, ljubitelji psov so se
lahko udeležili kinološkega predavanja, v domačem likovnem
društvu pa so na ogled postavili
razstavo o Mašunu. Pa naj še
kdo reče, da se v Bistrici nič ne
dogaja!
Pred vrati pa je že veseli december, ki bo, kot se za ta čas
spodobi, postregel s številnimi
prireditvami, kar napoveduje
tudi naš koledar dogodkov, ki
tokrat obsega kar dve časopisni
strani. Otroci se bodo razveselili
prihoda dobrih mož, Miklavža in
dedka Mraza, ki jih že nestrpno
čakata s polno malho daril, odrasli pa se bodo lahko poevselili
in družili na številnih koncertih,
literarnih večerih, predstavah in
drugih prireditvah.
Da bo veseli december res vesel
in prijeten za vse, pa člani kinološkega društva opozarjajo lastnike živali, naj pazijo na svoje
hišne ljibljence in jih ne izpostavljajo pokanju petard, vse ljubitelje teh pirotehničnih sredstev
pa pozivajo, naj s svojim početjem ne ogrožajo ljudi in živali.
Veseli december je tu. Preživite
ga kar se da prijetno in mirno.
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PRIZNANJA ZA UREJENOST
Občina Ilirska Bistrica in območna
obrtno-podjetniška zbornica sta na
zaključni prireditvi projekta Moja
dežela – lepa in gostoljubna, katerega nosilec je Turistična zveza Slovenije, že 14. leto zapored podelili
priznanja za urejeno okolje najbolj
zaslužnim občanom.

Petčlanska komisija, ki jo je imenoval župan, je v vseh naseljih po občini opravila dva kroga ocenjevanja.

Nagrajenci projekta Moja dežela - lepa in gostoljubna

Rezultate prvega ogleda v mesecu
juniju so posredovali tudi na državni
nivo tekmovanja, konec avgusta
pa je občinska komisija opravila še
drugi krog ocenjevanja. Priznanja
za najbolj urejeno okolje v kategoriji
individualnih hiš so si letos prislužile družine: Barba, Kuteževo 45/a;
Baša, Velika Bukovica 1/e; Čekada,
Dolenje 45; Debevec in Tomažič,
Jablanica 3/c; Dodič, Podgrad 114;
Fatur, Šembije 31; Gombač, Tomšičeva 16, Il. Bistrica; Kastelic, Knežak
4/a; Kastelic, Vrbovo 75; Kompan,
Jelšane 1/d; Matko, Huje 24; Mršnik, Vodnikova 30, Il. Bistrica; Nedoh, Hrušica 83; Prodan, Koseze 15;
Boštjančič, Jasen 50; Rutar, Zabiče
27/d; Samsa, Smrje 2; Sedmak, Koritnice 35; Ujčič, Harije 28/b; Uljan,
Podgraje 26/a, ter Vrh in Možina,
Dolnji Zemon 87/a.

Na prireditvi so zaplesali otroci iz folklorne skupine OŠ Kuteževo

V kategoriji najlepše urejenih kmetij
je nagrado prejela kmetija Mikuletič z Velike Bukovice, za najbolj urejen stanovanjski blok pa je komisija
izbrala blok na Bazoviški cesti 3/a v
Ilirski Bistrici. Med zavodi in drugimi
ustanovami je nagrado prejela OŠ
Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica,
priznanje za najbolj urejeno naselje
pa si je prislužila vas Šembije.
Bistriška območna obrtno-podjetniška zbornica pa je podelila priznanja petim najbolj urejenim obrtnim
obratovalnicam v občini. Kot je povedal predsednik OOPZ Janez Rojc, so
pri izboru letos prvič upoštevali stopnjo ekološke ozaveščenosti in ravnanja z odpadki. Priznanje sta zato
prejela podjetje Venex iz Il. Bistrice,
ki s proizvodnjo razgradljive pet-embalaže skrbi za varovanje okolja, in
podjetje Frank proizvodnja strojev
iz Gornje Bitnje, ki je tudi letošnji
dobitnik bronastega ceha OPZS za
peč na okolju prijazna goriva. Nagrade za urejenost so prejeli še Kovinostrugarstvo Franc Štemberger
iz Il. Bistrice, Prevozi in domača
obrt Sanabor iz Harij ter Cvetličarna
Polona iz Il. Bistrice.
Prireditev je spremljal bogat kulturni program, ki so ga s plesom,
glasbo in igro sooblikovali: otroška
folklorna skupina OŠ Podgora Kuteževo, harmonikarja Matic Hrenovec
in Matej Kocjančič, pevska skupina
Fantje izpod Karlovice in članice
društva Tuščak Bač s šaljivo igro Vaški klepet. III
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Pogoj za uspešen razvoj turizma je
namreč urejeno in gostoljubno okolje, je temeljno sporočilo projekta.
Tudi naslov razstave S cvetjem in
soncem v nov dan, ki je spremljala
prireditev, »zgovorno potrjuje uspešna prizadevanja za urejeno in lepše
okolje, ki zagotavlja boljšo kakovost
bivanja in bogatejšo turistično ponudbo,« je v pozdravnem pismu
zapisal predsednik TZS Dominik
S. Černjak. Turizem pa v prvi vrsti
ustvarjajo ljudje, prebivalci občine
in člani društev, ki s številnimi prireditvami in akcijami poskrbijo za
prijetno počutje v naši občini. To
je poudaril tudi župan Anton Šenkinc, ki je dejal, da so občani projekt
lepo sprejeli, saj je vsako leto vidno
izboljšanje urejenosti objektov in
okolja. »Z zviševanjem standarda
se povečuje tudi zavest za čisto in
urejeno okolje. Kar pomeni, da ljudje temu posvečajo več pozornosti,
sredstev in časa. Želim si, da bi se
akciji v bodoče pridružilo še več občanov,« je pozval župan.
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OTVORITEV NOVIH IGRALNIC
V BISTRIŠKEM VRTCU
v vrtcih za vse vpisane otroke. »Prepričan sem, da bomo s temi pridobitvami in z odprtjem koncesijskega
vrtca zagotovili dovolj prostora v
vrtcih tudi v prihodnjih letih,« je dejal župan.

Otvoritev novih igralnic so plesmijo, plesom in igro popestrili vrtčevi otroci

Tri nove igralnice v mobilnem vrtcu,
ki so ga priključili obstoječi vrtčevi
stavbi v Ilirski Bistrici, je otroški vrvež napolnil že 2. novembra, uradno pa so nove prostore vrtca, ki
sodi pod okrilje OŠ Antona Žnideršiča, namenu predali 20. novembra, na mednarodni dan otrokovih
pravic.

AKTUALNO

Letos poleti je minilo deset let, odkar je občina ukinila samostojno
vzgojno-varstveno organizacijo Jožefa Maslo in jo zaradi zmanjševanja
števila otrok priključili OŠ Antona
Žnideršiča. Kot je na slovesnosti ob
otvoritvi novih prostorov povedala
ravnateljica Karmen Šepec, je bilo
še septembra leta 2004 v bistriški
vrtec vpisanih le 123 otrok v osmih
oddelkih, danes pa imajo v 13 oddelkih, od katerih eden gostuje na
OŠ Antona Žnideršiča, že 234 otrok,
do spomladi pa jih pričakujejo še devet. Bistriški vrtec bo tako vključno z
novimi oddelki polno zaseden.

4

»Veselimo se novih prostorov, ki
smo jih priključili 32 let stari stavbi,
ki poka po vseh šivih in ki ne bo več
dolgo vzdržala. Zato naj bo današnje
slavje tudi priložnost za razmislek
za gradnjo novega vrtca in za ponovno oblikovanje samostojnega
vzgojno-varstvenega zavoda, za kar
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so izpolnjeni vsi pogoji,« je dejala
ravnateljica.
Župan Anton Šenkinc je izrazil veselje ob tem, da se je občina glede na
zmožnosti proračuna lahko odzvala
tem potrebam in zagotovila prostor

Odprtja novih vrtčevih igralnic se
je udeležila tudi državna sekretarka
na Ministrstvu za šolstvo in šport
Alenka Kovšca, ki je ob tem povedala, da se tudi na ministrstvu spopadajo s strmim naraščanjem ševila
rojstev v zadnjih letih, obenem pa
se zavedajo, da to predstavlja velik
zalogaj tudi za občine. »Zato smo
pripravili tudi nekatere spremembe
Zakona o vrtcih, ki omogočajo večjo fleksibilnost na tem področju in
lažje pridobivanje koncesijskih dovoljenj. Obenem pa si želimo obdržati kakovost predšolske vzgoje, ki
je pri nas na zavidljivi ravni,« je še
pojasnila. Kaj vse se otroci v vrtcu
lahko naučijo, pa so na prireditvi pokazali tudi vrtčevi otroci sami, ki so s
plesom in petjem prijetno popestrili
prireditev.

Za investicije v družbene dejavnosti
čez tri milijone evrov

Na novinarski konferenci (z leve): v.d. direktorice občinske uprave Tatjana
Urbančič, Damjan Potepan, podžupan Vladimir čeligoj, župan Anton Šenkinc,
vodja oddelka za družbene dejavnosti Zdenka Tomažič in Luka Špilar

V letošnjem letu je Občina Ilirska
Bistrica za investicije na področju
družbenih dejavnosti namenila več
kot tri milijone evrov, od tega je 45
odstotkov sredstev oz. 1,3 milijona

evrov pridobila na državnih razpisih ali iz drugih virov. Kot je na novinarski konferenci pred uradno
otvoritvijo novega mobilnega vrtca
povedal župan Anton Šenkinc, je

Za delovanje bistriške Gimnazije je občina v štirih letih
namenila kar 444.500 evrov, kar predstavlja dobrih 10
odstotkov vseh investicijskih sredstev v šolstvu

občina v letošnjem letu največji delež proračunskih sredstev odštela
za investicije in investicijsko vzdrževanje šol in vrtcev, in sicer kar 2,2
milijona evrov. Od tega je pridobila
38 odstotkov oz. 838.000 evrov
državnih sredstev. Največ, skupaj
kar 1,7 milijona evrov, so namenili
osnovnim šolam, pri čemer so največji delež (83 odstotkov oz. 1,4 milijona evrov) vložili v rekonstrukcijo
in razširitev šole v Jelšanah, preostanek sredstev pa je občina odštela
za zamenjavo oken in fasade na OŠ
Knežak, zamenjavo oken na OŠ Dragotina Ketteja in druga vzdrževalna
dela na šolah.

OŠ Podgrad trenutno ne izvajajo, saj
je zaradi zelo slabega stanja obstoječe stavbe v načrtu izgradnja nove
šole in vrtca, ki naj bi jo zgradili v štirih do petih letih. Občina pa bo morala kmalu razmišljati tudi o gradnji
novega vrtca v Ilirski Bistrici in dela
šole v Kuteževem, saj gre v obeh primerih za montažne objekte, katerih
življenjska doba je največ petdeset
let. »Vprašanje je, koliko bo prenesel proračun. Zaenkrat še zmoremo
vsa ta vlaganja, verjetno pa se bo ta
znesek v prihodnjih letih znižal. Računamo, da bodo investicije, ki so
predvidene v strategiji, izvedene v
osmih letih,« je povedal župan.

V prihodnjem letu občina načrtuje
tudi adaptacijo in širitev OŠ Pregarje
in OŠ Knežak za potrebe delovanja
vrtca, medtem ko večjih investicij v

Največ za šole in vrtce
V zadnjih letih pa se bistriška občina
srečuje tudi s povečanim vpisom

Največjo pridovitev v letošnjem letu predstavlja rekonstrukcija OŠ jelšane z
izgradno prizidka in telovadnice

otrok v predšolsko vzgojo, zato je v
zadnjih štirih letih odprla osem in
pol novih oddelkov vrtcev, od tega
pa je kar štiri in pol oddelkov pridobila v letošnjem letu. V vrtce je trenutno vpisanih 385 otrok, do marca
2010 pa naj bi se jih vpisalo še 15.
Skupaj bo vrtce tako obiskovalo 400
otrok, kar pomeni približno dve tretjini vseh otrok v občini, starejših od
enega leta. Tudi po marcu 2010 bo v
vrtcih ostalo še 16 prostih mest.
Z odločitvijo občinske uprave in občinskega sveta, da zagotovita varstvo za vse vpisane otroke, pa so
povezana tudi večja investicijska
vlaganja na področju predšolske
vzgoje. V letošnjem letu je občina
za investicije v vrtce, vključno s podelitvijo koncesije za en oddelek
vrtca, namenila 479.000 evrov, od
tega največji delež, 279.000 evrov,
za izgradnjo mobilnega vrtca v Ilirski
Bistrici. Zaradi povečanega števila
oddelkov pa se bo precej povečala
tudi tekoča poraba šol in vrtcev. Za
letošnje leto je načrtovana v višini
2,1 milijona evrov, kar je za 20 odstotkov več od porabe v lanskem
letu. Občina bo tako na področju
šolstva in predšolske vzgoje v letošnjem letu vložila čez 4,3 milijona
evrov. To pa je tudi največja postavka v občinskem proračunu v tem
letu, saj predstavlja kar tretjino vseh
odhodkov. »Na področju družbenih
dejavnosti v bistriški občini recesije
zagotovo ni bilo opaziti, saj je občina v letošnjem letu uspela izpeljati
vse načrtovane investicije, ki pa jih
ni bilo malo,« je poudaril podžupan
Vladimir Čeligoj.
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Za izgradnjo mobilnega vrtca je občina odštela 279.000
evrov, skupaj z obnovo kotlarne in zamenjavo opreme pa je
v bistriški vrtec vložila 333.000 evrov
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Občina Ilirska Bistrica je v zadnjih štirih letih za investicije
in investicijsko vzdrževanje na
področju šolstva in predšolske
vzgoje namenila slabih pet milijonov evrov, od tega je pridobila
1,3 milijona evrov oz. 34 odstotkov državnih sredstev. V tem
času je občina v skladu s Haccap sistemom preuredila vseh
osem kuhinj pri osnovnih šolah
in vrtcih ter zamenjala salonitno
kritino na vseh šolskih in vrtčevih objektih, letos pa je odprla
nov mobilni vrtec in zagotovila
opremo za delovanje štirih in
pol novih oddelkov vrtcev. Največjo pridobitev v letošnjem
letu pa zagotovo predstavlja rekonstrukcija OŠ Jelšane in izgradnja prizidka in telovadnice.
Iz strategije vlaganj na področju
osnovnošolskega in glasbenega izobraževanja ter otroškega varstva
v občini, ki jo je leta 2006 sprejel
občinski svet, je razvidno, da bi za
nujno investicijsko vzdrževanje šol
in vrtcev v občini potrebovali skoraj sedem milijonov evrov, kar naj
bi v proračunu zagotovili v 12 letih
oz. do leta 2017. »Če se bo takšen
trend investicijskih vlaganj v sanacijo objektov in opreme šol in vrtcev
nadaljeval tudi v naslednjih letih, bo
terminski plan,ki ga predvideva strategija, precej krajši od 12 let,« je poudaril župan Anton Šenkinc.

Milijon evrov za
požarno varnost

AKTUALN O

V zadnjih letih občina veliko vlaga
tudi na področju požarne varnosti.
V petih letih bo za nabavo gasilskih
vozil in opreme zagotovila skoraj mi-
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Predstavnikom štirih gasilskih drušev je ključe novih gasilskih vozipredal župan
Anton Šenkinc v spremstvu poveljnika in predsednika bistriške GZ Roberta
Tomšiča in Antona Franka

lijon evrov, od tega slabih 600.000
evrov občinskih in 400.000 evrov
državnih sredstev. Na podlagi sedemletne strategije razvoja javne
gasilske službe v občini, ki jo je leta
2006 sprejel občinski svet, naj bi do
leta 2013 vseh sedem prostovoljnih gasilskih društev v občini dobilo
osnovno gasilsko vozilo po kategorizaciji GZS in tretjino zaščitne opreme
za posamezno moštvo. »Glede na
trenutno dinamiko nabave vozil in
opreme se bo sedemletni rok skrajšal na pet let in bo zaključen v letu
2011,« je povedal župan.
Terminski plan nabave vozil se je namreč močno pospešil, saj so tri največja društva (PGD Ilirska Bistrica,
PGD Knežak in PGD Podgrad) vozila
že dobila, medtem ko so ostala štiri
društva (PGD Vrbovo, PGD Jelšane,
PGD Podgora Podgraje in PGD Koritnice) osnovno vozilo s podvozjem
prevzela 20. novembra letos,njihove

Podružnična lekarna v Podgradu bo zgrajena predvidoma do maja 2010
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nadgradnje pa v društvih lahko pričakujejo do začetka maja 2010. Za
nabavo teh štirih vozil s podvozjem
je občina v letošnjem letu namenila
243.000 evrov, od tega je 163.000
evrov zagotovila občina, 80.000
evrov pa bo prispevala država. Za
leto 2010 pa je v proračunu predvidenih še 188.000 evrov (116.000
evrov občinskih in 72.000 evrov državnih sredstev) za financiranje nadgradenj za omenjena štiri gasilska
vozila.

Izboljšanje zdravstvene
oskrbe
Precej investicijskih sredstev pa občina namenja tudi za zdravstveno
varstvo. V letošnjem letu je bilo v
obnovo objektov in posodobitev
opreme zdravstvenega doma vloženih 282.000 evrov, od tega je občina
prispevala 90.000 evrov, Ministrstvo
za zdravje 98.000 evrov, Zdravstveni
dom Il. Bistrica pa 94.000 evrov.
S temi sredstvi so v zdravstvenem
domu kupili defibrilator v vrednosti
28.000 evrov, 94.000 evrov so odšteli
za nadgradnjo RTG aparata, trenutno pa poteka obnova Zdravstvene
postaje Knežak, za kar bodo odšteli
160.000 evrov. Javni zavod Kraške
lekarne, katerega soustanoviteljica
je Občina Ilirska Bistrica, pa je letos
pričel z izgradnjo lekarniške podružnice v Podgradu. Vrednost naložbe,
ki naj bi bila zaključena maja 2010,
znaša 260.000 evrov. Skupaj bo tako
za izboljšanje zdravstvene oskrbe na
območju bistriške občine namenjenih 542.000 evrov. III

Občina Il. Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Il. Bistrica na podlagi Odloka o proračunu Občine Il. Bistrica za leto 2010
(Uradni list RS, št. 1/2009, z dne 09.01.2009) ter Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov v občini Il. Bistrica
(Bistriški odmevi, uradne objave št. 4 II leto, 1, z dne 29.11.2008) objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
humanitarnih programov v letu 2010

2. POGOJI
Na razpis se lahko prijavijo:
- splošne dobrodelne organizacije,
- organizacije za kronične bolnike,
- organizacije za samopomoč,
- invalidske organizacije.
Izpolnjevati morajo naslednje pogoje:
• da imajo sedež v občini Il. Bistrica in izvajajo dejavnost
na območju občine Il. Bistrica oz. ne glede na sedež,
če je program dela zastavljen tako, da vključuje občane
občine Il. Bistrica,
• da so registrirani za izvajanje na področju humanitarnih dejavnosti najmanj eno leto,
• da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske
in kadrovske pogoje,
• imajo urejeno evidenco o članstvu,
• da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
• da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov,
• da občinski upravi predložijo natančno opredeljeno finančno konstrukcijo prijavljenih programov,
• pri posameznih izvajalcih se višina odobrenih sredstev
za sofinanciranje humanitarnih programov zmanjša za
že odobreni znesek sofinanciranja istih programov iz
katerekoli druge postavke proračuna občine Il. Bistrica.
Izvajalci humanitarnih programov, ki se sofinancirajo
na podlagi tega pravilnika, so pri izvedbi programov (na
vabilih, plakatih, publikacijah in drugem obveščanju ter
informiranju javnosti) dolžni uporabiti logotip Občine Il.
Bistrica v skladu z Odlokom o grbu in zastavi Občine Il.
Bistrica ter celostni podobi Občine Il. Bistrica oziroma navesti, da je program sofinancirala Občina Il. Bistrica.
Knjižnici Makse Samsa Il. Bistrica so dolžni izročiti po
tri (3) izvode izdanih publikacij (plakati, vabila, brošure,
knjige ter ostale tiskovine) za potrebe domoznanskega
oddelka.
3. KRITERIJI IN MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV
Zagotovljena sredstva se razdelijo:
- najmanj 70% zagotovljenih sredstev organizacijam in
društvom s sedežem v občini Il. Bistrica
- največ 30% zagotovljenih sredstev organizacijam in društvom, ki nimajo sedeža v občini Il. Bistrica, njihov program pa vključuje člane iz občine Il. Bistrica
Kriteriji in merila za vrednotenje programov:
- področje delovanja (občinske, medobčinska, državne,
mednarodne organizacije oz. društva)
- število članov izvajalca s stalnim prebivališčem v občini
Il. Bistrica
- kvaliteta in realnost izvedbe prijavljenih programov
- pričakovana višina sofinanciranja s strani proračuna Občine Il. Bistrica

4. VIŠINA SREDSTEV, KI SO NA RAZPOLAGO ZA PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Za izvajanje razpisanih programov ima Občina Il. Bistrica v proračunu za leto 2010 zagotovljenih 15.036
EUR.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010,
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. VSEBINA PRIJAVE
Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcu prijave
za leto 2010, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
V kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora vsak
posamezni program prijaviti na svojem obrazcu. Prijava
mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami.
6. NAČIN IN ROK ZA ODDAJO PRIJAV
Upoštevane bodo popolne pisne prijave, ki bodo prispele najpozneje do 30.12.2009 do 10.00 ure, na naslov
Občina Il. Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Il. Bistrica ali
bodo do tega roka oddane v sprejemni pisarni Občine
Il. Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Il. Bistrica, pritličje
levo.
Na ovojnici prijavitelj navede: »Za sofinanciranje humanitarnih programov 2010 – ne odpiraj«. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele do
zgoraj navedenega roka. Prijave, ki bodo prispele po roku
za oddajo prijav, bodo zapečatene vrnjene prijavitelju.
7. KRAJ IN ČAS, KJER SE DVIGNE RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega
razpisa do zaključka tega javnega razpisa na razpolago
v sprejemni pisarni Občine Il. Bistrica, Bazoviška cesta
14, 6250 Il. Bistrica in na spletni strani Občine Il. Bistrica
(www.ilirska-bistrica.si).
8. ODPIRANJE PONUDB IN OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA RAZPISA
Odpiranje ponudb bo dne 04.01.2010 ob 12.00 uri.
Odpiranje ponudb ni javno. Predloge bo ovrednotila tričlanska komisija (v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju
humanitarnih programov v Občini Il. Bistrica), ki jo bo
imenoval župan Občine Il. Bistrica. Predlagatelji bodo o
izbiri obveščeni predvidoma v roku 30 dni od odpiranja
ponudb in pozvani k sklenitvi pogodbe. Če komisija ugotovi, da so prispele vloge na javni razpis nepopolne, prijavitelja o tem obvesti in ga pozove, da jo v določenem
roku ustrezno dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave
ne dopolni, se vloga zavrže kot nepopolna.
Podrobnejše informacije so na voljo pri Eriki Vrh, tel.
05 714 13 61.
Številka:410-286/2009
Datum: 23.11.2009
OBČINA Il. BISTRICA
ŽUPAN
Anton ŠENKINC, univ.dipl.ekon.
BISTRIŠKI ODMEVI DECEMBER 2009

O BČINSKI o dmevi

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje humanitarnih programov v občini Il. Bistrica v letu 2010.
Programi, ki so namenjeni reševanju socialnih stisk in
težav občanov in programi skupin za samopomoč.
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Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št.
22/98), 6. člena Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje programov športa ter najemu športnih objektov v Občini Ilirska Bistrica (Uradne objave glasila Snežnik št. 4/99 in 3/05) ter Odlokom o proračunu Občine ilirska Bistrica za leto
2010 (Uradni list RS št. 1/2009) objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v letu 2010
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov
dejavnosti športa v letu 2010, ki jih na osnovi sprejetih
programskih nalog zagotavlja proračun Občine Ilirska Bistrica.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih
vsebin v naslednjih višinah:
I.

Športna vzgoja otrok mladine in študentov v
višini do

70.672 EUR

II.

Vrhunski šport v višini do

4.455 EUR

III.

Kakovostni šport v višini do

22.275 EUR

IV.

Športna rekreacija v višini do

5.940 EUR

V.

Šport invalidov v višini do

593 EUR

VI.

Velike mednarodne prireditve in prireditve
občinskega pomena v višini do

5.940 EUR

VII.

Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje
strokovnih kadrov v športu v višini do

8.905 EUR

VIII. Športni objekti, investicijsko vzdrževanje in
nakup športne opreme v višini do

23.120 EUR

Vrednost razpisanih programov za leto 2010 znaša
141.900 EUR.

O BČINSKI o dmevi

Izgradnja novih športnih objektov se sofinancira iz posamezne proračunske postavke proračuna Občine Ilirska
Bistrica.
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Do sredstev iz tega razpisa ne bodo upravičeni:
• prijavitelji športnih programov ali njegovih posameznih
delov, ki so financirani ali sofinancirani iz
• katerekoli druge postavke proračuna Občine Ilirska Bistrica;
• prijavitelji športnih prireditev oz. programov, za katere
je bil posebej objavljen javni razpis in so že sofinancirani
s strani Občine Ilirska Bistrica.

•
•
•
•

2. Pogoji in merila
Na razpis se lahko prijavijo:
športna društva in njihova združenja,
vzgojno-varstveni zavodi,
vzgojno-izobraževalni zavodi,
zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, ki
izvajajo programe za občane občine Ilirska Bistrica.

BISTRIŠKI ODMEVI DECEMBER 2009

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
• so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi,
• izvajajo športne programe za občane občine Ilirska Bistrica,
• njihova glavna dejavnost je izvajanje športnih programov,
• imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za društva),
• imajo sedež v občini Ilirska Bistrica,
• imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske
in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih
programov.
Občina Ilirska Bistrica si pridržuje pravico, da izvajalcu
programov športa, ki v letu 2009 sredstev pridobljenih na
javnem razpisu za sofinanciranje športnih programov ni
izkoristil, v letu 2010 ustrezno zmanjša sredstva sofinanciranja za programe, ki v letu 2009 niso bili izvedeni.
Prijave, ki bodo prispele v roku, določenem v 4. točki
tega razpisa, bodo ovrednotene v skladu s Pravilnikom o
merilih in kriterijih za sofinanciranje programov športa
ter najemu športnih objektov v Občini Ilirska Bistrica ter
Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
merilih in kriterijih za sofinanciranje programov športa ter
najemu športnih objektov v občini Ilirska Bistrica.

3. Navodila za izdelavo prijav
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na
obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Vloga
mora vsebovati po en izpolnjen obrazec OBR-prijava,
OBR-izjava in OBR-finančna realizacija ter ustrezne druge
obrazce glede na vsebino programov, na katere se prijavitelj prijavlja. V kolikor prijavitelj prijavlja več programov,
mora za vsak posamezen program izpolniti ločen obrazec.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji.
Izbrani prijavitelj, ki bo pridobil sredstva na tem razpisu
je pri izvedbi sofinanciranih prireditev (na vabilih, plakatih,
oglaševanju in drugem obveščanju ter informiranju javnosti) dolžan uporabiti logotip Občine Ilirska Bistrica oziroma
jo navesti kot sofinancerja v skladu s pogoji tega javnega
razpisa, pogodbo in navodili Občine Ilirska Bistrica. Izbrani
prijavitelj, ki v končnemu zahtevku ne bo predložil izvoda
letaka ali plakata oz. drugega promocijskega materiala ali
članka o izvedeni prireditvi, objavljenega v tiskanem ali
spletnem mediju, ne bo upravičen do sredstev tega razpisa.

4. Način in rok za oddajo prijav
Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo prispele najpozneje do 29.12.2009, do 10.00 ure, na naslov Občina
Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali
bodo do tega roka oddane v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, pritličje levo.

6. Odpiranje ponudb in obveščanje o izbiri
Odpiranje ponudb bo dne 29.12.2009, ob 12.00 uri.
Odpiranje ponudb ni javno. Predloge bo ovrednotila tričlanska komisija, ki jo bo imenoval župan Občine Ilirska
Bistrica. Predlagatelji bodo o izbiri obveščeni predvidoma
v roku 30 dni od odpiranja ponudb in pozvani k sklenitvi
pogodbe.

Na ovojnici prijavitelj navede: »Vloga na javni razpis šport 2010 – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja. Upoštevane
bodo vse prijave, ki bodo prispele do zgoraj navedenega
roka. Prijave, ki bodo prispele po roku za oddajo prijav,
bodo zapečatene vrnjene prijavitelju.

7. Informacije in pojasnila
Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z Javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo na tel. št. 05/714 13 61,
kontaktna oseba: Luka Špilar ali prek elektronske pošte:
luka.spilar@ilirska-bistrica.si.

5. Kraj in čas, kjer se dvigne razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega
razpisa do zaključka tega javnega razpisa na razpolago v
sprejemni pisarni Občine ilirska Bistrica, Bazoviška cesta
14, 6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine Ilirska
Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).

Številka: 671-46/2009
Datum: 17.11.2009
OBČINA Il. BISTRICA
ŽUPAN
Anton ŠENKINC, univ.dipl.ekon.

Novo imenovani štab občinske civilne zaščite je že začel z izvajanjem
prvih dejavnosti. V decembru se bo
tako zaključilo usposabljanje treh
ekip prve pomoči, ki bodo delovale
v okviru civilne zaščite Občine Ilirska
Bistrica.
Ekipe sestavlja skupaj 18 članov, od
tega je šest predstavnikov gorske reševalne službe, preostali pa so iz vrst
mladih članov PGD Vrbovo in PGD
Podgrad. Po končanem 70-urnem tečaju, ki ga izvajajo strokovnjaki v sodelovanju z območnim združenjem
Rdečega križa, morajo člani opraviti
še teoretični in praktični preizkus
znanja, s katerim si pridobijo potrdilo o opravljenem tečaju za bolničarja. Pripadnike ekip prve pomoči
pa naslednje leto čaka še dopolnilno
usposabljanje in priprava na regijsko
preverjanje znanja.
Med nalogami, ki so predvidene v
programu dela občinske civilne zaščite za leto 2010, je tudi imenovanje
poverjenikov in njihovih namestnikov
v vseh krajevnih skupnostih v občini.
Naloga poverjenikov je predvsem
posredovanje informacij občinskemu
štabu civilne zaščite neposredno s
prizadetega območja v primeru večjih naravnih in drugih nesreč. Kot
je povedal Luka Špilar, strokovni
sodelavec za zaščito in reševanje v
občinski upravi, bodo v naslednjih
mesecih pričeli pogovore z operativnimi enotami gasilcev, ki naj bi jih

uvrstili na posebne sezname prostovoljnih članov CZ. »Naša želja je, da
jim s tem omogočimo pridobitev statusa osebe, ki ima zakonsko zaščito v
primerih opravljanja nalog zaščite in
reševanja, izobraževanj in drugih dejavnosti, pri katerih so odsotni z dela.
Gre namreč za ljudi, ki predstavljajo
pomemben člen v sistemu zaščite
in reševanja,« je pojasnil Luka Špilar. Poleg gasilcev naj bi na seznam
uvrstili tudi člane ostalih društev, ki
pogodbeno že sodelujejo v občinski
civilni zaščiti. To so Jamarsko društvo
Netopir, Društvo tabornikov Rod snežniških Ruševcev, Rafting klub Mrzla
uoda, Radioklub Snežnik in Planinsko društvo Snežnik. Uvrstitev na
seznam prostovoljnih članov civilne

zaščite članom namreč omogoča refundiranje izgube dohodka v primeru
osotnosti z dela ob posredovanju na
intervencijah ali pri udeležbah na
usposabljanjih.
Trenutno potekajo tudi pogovori z
različnimi podjetji v občini, ki bi v primeru naravnih in drugih nesreč lahko
ponudila ustrezno opremo, znanje
in kadre. Tako bo zagotovljena tudi
ustrezna mehanizacija in oprema,
potrebna pri zaščiti in reševanju, saj
je prav ta predstavljala velik problem
pri poplavah in neurjih s točo, ki so v
letu 2008 prizadela bistriško občino.
Vzporedno pa potekajo tudi pogovori o nastanitvenih objektih, ki bi jih
potrebovali v primerih evakuacije ali
izolacije občanov. III
BISTRIŠKI ODMEVI DECEMBER 2009

O BČINSKI o dmevi

USPOSABLJANJE EKIP PRVE POMOČI V OKVIRU CIVILNE ZAŠČITE
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Najbolj to težavo občutijo kmetje, saj jim divjad v zadnjem času povzroča precej preglavic tako na
kmetijskih površinah, v gozdovih in na živini. Postopke v zvezi z uveljavljanjem odškodnine za
nastalo škodo po divjadi določa Zakon o divjadi in lovstvu (ZDLov).

Uveljavljanje škode po divjadi

OBVESTILA UPRAVNE ENOTE

Oškodovanec mora prijaviti škodo po divjadi v pisni obliki in na način, ki ga določa ZDLov.

Škoda po divjadi

PRVA prijava:
Pooblaščenec upravljavca/
lovska družina

DRUGA prijava:
Komisija za škodo po
divjadi

TRETJA prijava:
Sodišče

O BČINSKI o dmevi

Divjad je nepogrešljiv del narave.
Ko pa njeno število presega okvire
normalnega, postane moteče. Najvedno v pisni obliki in naj vsebuje
upravljavsko
območje(LUO), za dobo
bolj to težavo občutijo kmetje, saj
1. Prva prijava:
5 let. Komisija zaseda v tričlanski
čim več podatkov o škodi, še pojim divjad v zadnjem času povzroča
sestavi in
odločadolžan
z večino
V
precej preglavic tako na kmetijskih Oškodovanec
sebej podatke
o oškodovancu,
je najprej
škodoglasov.
pisno prijaviti
pooblaščencu
upravljavca
v 3 dneh od dneva, ko
komisiji
tudi upravljavca
lovski inšpekopazil.sodeluje
Pooblaščenec
in oškodovanec
najnastanka
bi se v 8 dneh
po pisni
prijavi škode
površinah, v gozdovih in na živini. je škodo
kraju
škode,
o kmetijo višini
škodeglasovanja.
in sklenila pisni
sporazum.
tor brez
pravice
Oktobra
Postopke v zvezi z uveljavljanjem dogovorila
ski ali gozdni kulturi, povzročite2009 je minister imenoval nove koodškodnine za nastalo škodo po
lju škode, o povzročeni škodi po
Upravljavci
so vsa
posamezne
misije za
LUO. lovske družine (LD) ali gojitveno lovišče, pooblaščenec je njihov
divjadi določa Zakon o divjadi in lovrstah
premoženja,
o krajevno
varovanju
predstavnik,
katerega
ime
mora
biti
do
konca
tekočega
leta javno
objavljeno na
običajen
V Sloveniji imamo 15 LUO, ki so
vstvu (ZDLov).
način.
premoženja
pred
nastankom
določena v Odloku o loviščih v ReNa območju Upravne enote Ilirska Bistrica deluje 6 lovskih
družin,
in sicer:nastanka
LD Kozlek,
LD Zemon,
škode
in datumu
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publikiLD
Sloveniji
njihovihLDmejah.
LD Trnovo,
Prem, LDinBukovica,
Brkini.
• Oškodovanec naj zavaruje kraj
Uveljavljanje škode po divjadi
Upravna enota Ilirska Bistrica sodi
nastanka škode in materialne doteritorialno
v
dve
LUO,
Notranjsko
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Druga prijava:
Če se oškodovanec in pooblaščenec
upravljavca v 8 dneh po pisni prijavi škode ne sporazumeta o višini
odškodnine, potem pošlje oškodovanec pisno prijavo škode komisiji.
Obrazci za prijavo škode komisiji so
dostopni na UE Ilirska Bistrica. Komisija mora opraviti ogled najpozneje v 15 dneh od prijave škode ter
pripraviti oceno. Ocena komisije je
podlaga za sklenitev sporazuma o
plačilu odškodnine med oškodovancem in upravljavcem.
Komisije za določanje višine škode
na kmetijskih in gozdnih kulturah
imenuje minister za vsako lovsko
BISTRIŠKI ODMEVI DECEMBER 2009

Seznam lovišč po LUO z navedbo komisije za UE Ilirska Bistrica je razvidna
iz spodnje tabele:
Ime LUO

Ime lovišča - LD

Ime in sedež komisije za LUO

Notranjsko

Kozlek
Zemon
Trnovo

Komisija za določanje višine škode na kmetijskih in
gozdnih kulturah za Notranjsko lovsko upravljavsko
območje
Upravna enota Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14,
6250 Ilirska Bistrica

Primorsko

Prem
Bukovica
Brkini

Komisija za določanje višine škode na kmetijskih in
gozdnih kulturah za Primorsko lovsko upravljavsko
območje
Upravna enota Sežana, Partizanska cesta 4, 6210
Sežana

JAVNI POZIV
Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o orožju, dne
14. 11. 2009, začne teči trimesečni rok za izvedbo legalizacije orožja, to je do
14. 02. 2010.
V določbi 40. člena zakona je namreč določeno, da sme imetnik, ki poseduje orožje brez veljavne listine za posest ali nošenje orožja, v treh mesecih
po uveljavitvi tega zakona pri pristojnem organu podati vlogo za pridobitev
ustrezne orožne listine. Pristojni organ izda ustrezno orožno listino po Zakonu
o orožju, razen orožnega lista, pod pogojem, da orožje ne izvira iz kaznivega
dejanja in da imetnik izpolnjuje pogoje iz 1., 2., 3., 5. in 6. točke drugega odstavka 14. člena Zakona o orožju (dopolnjena starost 18 let, brez zadržkov
javnega reda, zanesljivost, opravljen zdravniški pregled in preizkus znanja o
ravnanju z orožjem).
Namen legalizacije je, da:
• omogoči, da lastniki neprijavljeno orožje, ki ne izvira iz kaznivega dejanja,
vendar ga je dovoljeno posedovati, legalizirajo in zanj dobijo ustrezno orožno listino, razen orožnega lista;
• omogoči osebam, ki posedujejo neprijavljeno orožje, ki ga ni dovoljeno
posedovati (vojaško orožje, avtomatsko strelno orožje, eksplozivno orožje
itd.), da o tem obvestijo pristojne organe, ki bodo tako orožje strokovno odstranili in uničili. Pri oddaji tega orožja se zoper posestnike ne bodo izvajale
sankcije, saj bodo s svojim ravnanjem prispevali k večji splošni varnosti ljudi
in premoženja.
Vse imetnike, ki posedujejo orožje brez veljavnih listin za posest ali nošenje
orožja, pozivamo k vložitvi vlog za legalizacijo takega orožja, in sicer v zakonitem roku (najkasneje do 14. februarja 2010). Vlogo je potrebno podati na
ustreznem obrazcu, ki je na voljo pri upravni enoti.
Upravna enota Ilirska Bistrica bo sprejemala vloge v času uradnih ur.
Opozoriti želimo, da ob oddaji vlog ne smete na upravno enoto prinašati
orožja. V primeru, da gre za posest prepovedanega orožja, pa je o tem dejstvu
potrebno le obvestiti upravno enoto ali policijsko postajo, kjer bodo poskrbeli
za strokovno odstranitev in uničenje takega orožja.
Za morebiti potrebna pojasnila smo vam na voljo pri Upravni enoti Ilirska
Bistrica, Oddelku za upravne notranje zadeve, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica, tel. štev. 05 711 22 11 ali 711 22 12.

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

Obvestilo
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o orožju med drugim
uvaja novost glede posesti zračnega
orožja.
Zračno orožje, pri katerem je kinetična energija na ustju cevi več kot
20 J ali hitrost izstrelka na ustju cevi
200 m/s ali več, je bilo do sedaj dostopno vsem posameznikom, pod
pogojem, da so stari 18 let, z uveljavitvijo navedenega zakona pa je
za to orožje potrebna priglasitev. To
dejansko pomeni, da posamezniki
lahko tako zračno orožje kupujejo
pod naslednjimi pogoji:
• starost 21 let,
• brez zadržkov javnega reda,
• opravljen preizkus znanja o ravnanju z orožjem.
Ob izpolnjevanju naštetih pogojev
listino »Priglasitveni list« izda trgovec in o nakupu orožja obvesti pristojno upravno enoto, ki osebo in
orožje vnese v ustrezne evidence
imetnikov orožja.
Posamezniki, ki že posedujejo
zračno orožje, pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi
višja kot 20 J ali hitrost izstrelka na
ustju cevi 200 m/s ali več, morajo v
roku šest (6) mesecev po uveljavitve
zakona pri pristojnem organu podati
vlogo za pridobitev priglasitvenega
lista. Listina jim bo izdana, če bodo
izpolnjevali prej naštete pogoje. V
primeru, da pogojev ne bodo izpolnjevali, bodo morali tako zračno
orožje odsvojiti.
Prav tako bo potrebno vsak prenos (vnos, iznos) takega zračnega
orožja priglasiti policiji ob prestopu
državne meje. V primeru nabave takega orožja v tujini, pa je potrebno v
8 dneh pridobiti priglasitveni list za
orožje na pristojni upravni enoti.

Vaše prispevke nam
lahko pošljete do 20.
v mesecu na e-naslov:

odmevi@ilirska-bistrica.si.

Vabljeni k sodelovanju!
BISTRIŠKI ODMEVI DECEMBER 2009

O BČINSKI o dmevi

Na podlagi 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-UPB2, ZUP-E in
ZUP-F, Uradni list RS, štev. 26/06, 126/07 in 65/08), v skladu s 40. členom Zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o orožju (ZOro-1B, Uradni list RS, štev. 85/09), objavljamo naslednji
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28. SEJA OBČINSKEGA SVETA
Na 28. seji občinskega sveta, ki je
potekala 5. novmbra, so občinski
svetniki obravnavali in sprejeli sklep
o spremembi vrednosti projektov
in zagotovitvi dodatnih sredstev za
investicije v bistriškem vrtcu (v višini 103.140 evrov) in OŠ Jelšane
(160.00 evrov, ki jih je občina naknadno pridobila od Ministrstva za
šolstvo).

O BČINSKI o dmevi

Svetniki so Javnemu zavodu Kraške
lekarne Il. Bistrica izdali soglasje za
prerazporeditev presežka prihodkov nad odhodki. In sicer so del presežka, namenjenega za investicije, v
višini 542.000 evrov namenili za tržno dejavnost. Presežek iz naslova
tržne dejavnosti v višini 570.000
evrov pa bodo razdelili med občine
ustanoviteljice po naslednjih deležih: Občina Ilirska Bistrica 26,3 %,
Občina Postojna 31,2 %, Občina Sežana 26,2 %, Občina Pivka 7,6 %, Občina Divača 3,2 % in Občina Komen
5, 2%. Presežek iz naslova opravljanja javne službe pa bodo namenili
za zaloge obstoječih lekarn, in sicer
v višini 780.000 evrov, preostanek v
višini 46.700 evrov pa bodo namenili za investicije. Presežek, ki ga bo
zavod ustvaril v letu 2009 pa bodo
namenili za že predvidene investicije, in sicer za izgradnji lekarniških
podružnic v Podgradu, Dutovljah in
Prestranku. Obenem so izdali tudi
soglasje k imenovanju Anite Malnar za direktorico Kraških lekarn.
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V nadaljevanju so občinski svetniki
obravnavali in sprejeli tudi osnutek
Pravilnika o dodeljevanju kadrovskih štipendij in osnutek Pravilnika o sofinanciranju diplomskih in
podiplomskih del. Prvotni pravilnik
o kadrovkih štipendijah je namreč
zaradi spremenjene zakonodaje zastarel. Nov pravilnik namesto splošnega učnega uspeha tako upošteva
povprečje ocen, določa rok, do katerega morajo štipendisti zaključiti
študij, izhodišče za izračun štipendije pa bo po novem bruto in ne več
neto zajamčena plača. Novost pa bo
možnost sofinanciranja diplomskih
del, saj na Občini ugotavljajo, da bi
bila to dobrodošla pomoč študentom ob zaključku študija. V proračunu naj bi se za vsako leto posebej
določila višina sredstev in število
BISTRIŠKI ODMEVI DECEMBER 2009

diplom, ki se jih bo sofinanciralo.
Za leto 2009 je zagotovljenih 1000
evrov za sofinanciranje petih diplomskih del.

Ustanovitev občinskega
redarstva
Občinski svet je obravnaval in
sprejel tudi Odlok o ustanovitvi
občinskega redarstva v Občini
Ilirska Bistrica. Kot smo že poročali, so se svetniki na prejšnji seji
opredelili za ustanovitev samostojne občinske redarske službe,
ki jo občinam nalaga Zakon o
občinskem redarstvu. Občinski
redar, ki bo zaposlen v okviru
občinske uprave, bo izvajal naloge, ki se nanašajo na: nadzorovanje varnega in neoviranega
cestnega prometa v naseljih,
varovanje cest in okolja v naseljih in na občinskih cestah zunaj
naselij, skrb za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
varovanje javnega premoženja,
naravne in kulturne dediščine
ter vzdrževanje javnega reda in
miru. Pri tem opozarja na kršitve in izdaja plačine naloge, ima
pravico do varnostnega pregleda osebe, zasega predmetov,
preverjanja istovetnosti oseb,
zadržanja storilca in uporabe fizične sile, sredstev za vklepanje
in plinskega razpršilca.

Svetniki so bili seznanjeni s programom dela Občine Ilirska Bistrica
na področju zaščite in reševanja
za leto 2010 in v nadaljevanju sprejeli tudi Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na
območju Občine Ilirska Bistrica.
Sprejet je bil tudi Pravilnik o nagrajevanju uredniškega odbora
glasila Občine Ilirska Bistrica Bistriški odmevi, ki določa, da ima vsak
član uredniškega odbora, vključno
z odgovornim urednikom, pravico
do nagrade v višini 40 evrov bruto
za udeležbo na posamezni seji uredniškega odbora. Občinski svetniki
so sprejeli tudi sklep, po katerem
se podjetje Javor Pivka, d.d., oprosti
plačila sorazmernega dela stroškov
opremljanja stavbnega zemljišča za
novo proizvodno halo na Baču. V
nadaljevanju pa so obravnavali tudi
predlog svetnika Ada Barbiša za
ureditev vodovodnega omrežja za
vas Fabci, vendar pa predlog ni bil
sprejet. Ob koncu pa so se svetniki
seznanili tudi s problematiko financiranja osnovnega zdravstva in velikih izgub v Zdravtvenem domu Il.
Bistrica.

VABI
na

brezplačen - 15 urni tečaj
osnove računalništva
(urejanje besedil, internet in e-pošta)

TEČAJ JE NAMENJEN ZAČETNIKOM
prijave so možne
vsak dan od 15h do 19h
Tel.: 711–11-14
Glede na zanimanje, bomo termine prilagodili po dogovoru

OBNOVE NA DVEH ODSEKIH DRŽAVNIH CEST

jih v celoti financira Direkcija RS za
ceste, znaša nekaj manj kot 1,3 milijona evrov.
Trenutno pa dela potekajo tudi na
1600 metrov dolgem odseku regionalne ceste med Podgradom in Ilirsko
Bistrico, kjer bodo preplastili vozišče.
V okviru preplastitve bodo tudi sanirali vozišče, dvignili robnike in uredili
odvodnjavanje. »Obstoječe vozišče
je namreč močno dotrajano in podvrženo velikim prometnim obremenitvam predvsem težkega tovornega
prometa, ki povzroča dodatne poškodbe,« je pojasnila Tina Bučić z
Direkcije za ceste. Zaradi del je na

STRUGA BISTRICE BO UREJENA

Potem ko je občina lani obnovila
strugo od sotočja Sušca do glavne
ceste pri nekdanjem hotelu Lovec,
se letos dela nadaljujejo v strugi Bistrice na drugi strani ceste.
Izvajalec del Vodno gospodarsko
podjetje Drava Ptuj oziroma podi-

zvajalec podjetje za urejanje hudournikov Ptuj je konec oktobra začelo
s čiščenjem zaraščenih rečnih brežin, porušili pa so tudi oba zidova,
ki ju bodo na novo uredili. V okviru
obnovitvenih del, bodo postavili
tudi zaščitno ograjo z obeh strani

tem odseku polovična zapora ceste,
promet pa usmerjata semaforja. Ob
tem pa na direkciji voznike opozarjajo na previdnost in poudarjajo, da
predvsem tovorni promet otežuje izvedbo del in predstavlja veliko nevarnost za delavce na gradbišču.
Dela, katerih vrednost znaša
409.000 evrov, naj bi bila zaključena do konca januarja 2010. V
prihodnjem letu načrtujejo tudi
preplastitev drugega odseka ceste
med Ilirsko Bistrico in Podgradom v
dolžini 2800 metrov, v kolikor bodo
seveda v državnem proračunu za to
zagotovljena finančna sredstva. III
struge in obnovili mostiček, ki vodi
do objekta nekdanjih Vezenin oz.
sedanjih prostorov podjetja Purplatex iz Podgrada.
Vrednost del po tripartitni pogodbi,
ki jo je Občina Ilirska Bistrica podpisala z Ministrstvom za okolje in
prostor in izvajalcem del Dravo,
znaša nekaj manj kot 90.000 evrov.
Od tega bo večji del, slabih 63.000
evrov, prispevala občina, 27.000
evrov pa bo financiralo Ministrstvo
za okolje in prostor. »K obnovi smo
pristopili tudi zato, da pospešimo
postopke, saj bi se v nasprotnem
primeru mostiček čez Bistrico, ki je v
izredno slabem stanju, kmalu lahko
podrl, kar pa pomeni, da bi bil onemogočen tudi dostop do proizvodnih prostorov podjetja Purplatex,
ki deluje na drugi strani,« je pojasnil
Ivan Barba z občinske uprave. Dela
naj bi se zaključila do konca leta,
vendar pa se zaradi neugodnih vremenskih razmer lahko nekoliko zavlečejo. III
BISTRIŠKI ODMEVI DECEMBER 2009

okolje in prostor

V teh dneh na Bistriškem potekajo
dela na dveh odsekih državnih cest.
Direkcija RS za ceste prenavlja in
širi odsek glavne ceste v Dolnji Bitnji pri odcepu za Prem, obnavljajo
pa tudi odsek ceste med Ilirsko Bistrico in Podgradom.
Direkcija za ceste je z rekonstrukcijo odseka ceste v Dolnji Bitnji pri
križišču za Prem začela že konec
lanskega leta. Do začetka turistične
sezone, ko so z deli prekinili, so razširili vozišče, postavili podporne betonske konstrukcije na brežini reke
Reke in iz smeri Ribnice uredili avtobusno postajališče. Delavci Cestnega
podjetja Koper, ki dela izvajajo, pa
trenutno razširjajo cestne krivine,
urejajo oporne konstrukcije in postavljajo kamnite zložbe za zagotovitev stabilnosti brežin nad cesto.
Kot so sporočili z direkcije, naj bi z
deli zaključili v mesecu decembru,
ko bodo tudi odstranili začasno prometno signalizacijo. Zopet naj bi nadaljevali spomladi prihodnje leto in
do konca aprila uredili še drugo avtobusno postajališče iz smeri Ilirske
Bistrice, z asfaltom preplastili odsek
ceste v dolžini 600 metrov ter uredili odvodnjavanje meteornih voda,
pločnike, prometno signalizacijo in
javno razsvetljavo. Vrednost del, ki
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Dr. Janoš Butinar o ljubezni do živali
Gost oktobrskega večera v okviru
ciklusa pogovorov Bistričani Bistričanom v Knjižnici Makse Samsa,
ki jih poleg knjižnice organizirata
še Društvo za krajevno zgodovino
in kulturo ter območna izpostava
JSKD Ilirska Bistrica, je bil znan bistriški rojak Janoš Butinar, doktor
veterinarske medicine in vrhunski
kirurg ter ustanovitelj in vodja bolnice za živali v Postojni.
Janoš Butinar je začutil željo postati
zdravnik za živali že pri svojih petih
letih.»Željo, da bi postal zdravnik
za živali sem prinesel že s seboj na
svet. Že od malih nog sem bi povezan z živalmi, saj jih je zdravil tudi
moj ded. Ljubezen do živali imam
že v genih, starša pa sta me pri tem
vedno spodbujala in podpirala« je v
pogovoru z direktorico knjižnice Damijano Hrabar povedal Butinar.
Janoš Butinar je na Fakulteti za veterino diplomiral leta 1980, nato pa
svoje znanje izpopolnjeval v Angliji
in drugod po svetu. Zadnjih deset let
dela kot kirurg za mehka tkiva s poudarkom na rekonstrukcijski in onkološki kirurgiji. Je tudi aktivni član
evropskega združenja veterinarskih
onkologov, veliko časa pa posveča
razumevanju osnovnih načel biologije tumorjev, ki je danes najbolj
razširjena bolezen tudi pri živalih.
25 let je osvojeno znanje prenašal

Dr. Janoš Butinar in direktorica Knjižnice Makse Samsa Damijana Hrabar

na študente veterinarske fakultete
v Ljubljani, kjer je lani pridobil tudi
naziv rednega profesorja, nato pa
se odločil, da stopi na samostojno
podjetniško pot. »Na fakulteti bi sicer kot redni profesor lahko lagodno
preživel vse do upokojitve, vendar
sem se na vrhuncu svoje kariere
odločil za tvegan poskus in ustanovil bolnišnico za živali v Postojni,« je
pojasnil Butinar.

in prodaje nepremičnine je kupil zemljišče v Postojni in plačal izdelavo
projektov, nato pa trkal na vrata
bank in prosil za posojila. Ker pa to
ni zadoščalo, je moral 25 odstotni
lastninski delež podjetja prodati eni
od gospodarskih družb. »Mega projekt, mega objekt z mega krediti,«
je nekatera namigovanja glede lastništva bolnice, ki so se pojavljala v
medijih, komentiral Butinar.

Od ideje do končne uresničitve tega
velikega projekta je vodila strma pot
s številnimi ovirami, ki pa jih je s trno
voljo in vztrajnostjo uspel premagati. S pomočjo maminih prihrankov

O uspešnosti Bolnice za živali Postojna priča tudi podatek, da je ena
izmed desetih obstoječih ustanov v
evropi, ki omogoča zdravljenje živali
z obsevanjem. K njim pa prihajajo
stranke iz Italije, Hrvaške, Srbije, Bosne , Grčijein celo iz Ukrajine. »Beseda evtanazija mora biti zadnja.
Ljudem sem dolžan najti diagnozo
za žival in ponuditi vse možne rešitve,« je o uspešnosti zdravljenja živali dejal Butinar in ob tem povedal,
da je moralo miniti več kot 20 let,
da je postal pravi zdravnik za živali.
»To se je zgodilo, ko sem moral sam
uspavati lastnega psa. Takrat sem se
postavil v položaj človeka, ki k meni
pripelje žival. Naučil sem se poglobiti v njihovo dušo, saj sem prej na
te stvari gledal preveč površno.«
O načrtih in željah za prihodnost
pa je dejal, da si želi le zdravja, da
bo lahko projekt speljal do konca,
odplačal vse kredite in nato posle
predal svojemu sinu. Zanimiv pogovor, ki mu je prisluhilo veliko število
obiskovalcev, je popestril nastop ansambla Nostalgija. III

odmevi i z naši h krajev

NOVOLETNI KONCERT NA REKI
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Javni Sklad RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Ilirska Bistrica tudi letos organizira obisk novoletnega koncerta v HNK Ivana pl.
Zajca na Reki.
Program letošnjega koncerta, ki nosi naslov »Opereta, opereta …« obsega najlepše dele najbolj znanih operet Franza von Suppea – enega
vodilnih skladateljev dunajske operete druge polovice 19. stoletja, Johana Straussa, ki je klasično dunajsko opereto glasbeno obogatil in
dvignil do vrhunca, in Franza Leharja – skladatelja novejšega obdobja
dunajske operete, ki je vanjo vnesel prizvoke italijanske, španske in
slovanske glasbe, pariški kankan ter nekatere satirične elemente.
Koncert bo v ponedeljek, 28. decembra, ob 20. uri. Iz Ilirske Bistrice
bo organiziran avtobusni prevoz z odhodom z avtobusne postaje ob
18. uri. Cena vstopnice s prevozom je 30 evrov. Prijave (do popolnitve
mest) so možne na Območni izpostavi JSKD, Gregorčičeva 2 (Dom na
Vidmu) oz. po telefonu s št. 05 711 00 90 (Igor Štemberger).
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VESELI DECEMBER V ILIRSKI BISTRICI
Tetke Zime ni in ni, pa vendarle
pospravljene igrače, copatki, sobice,….in še kaj drugega daje slutiti, da se približuje prihod Svetega
Miklavža, prvega izmed dobrih
mož, ki nas obiščejo v mesecu veselja, sreče, tihih pričakovanj, novih obljub,….preprosto v veselem
decembru.

Četrtek, 31.12.2009
• Silvestrovanje za otroke (od
16.30 do 18.30),
• silvestrovanje s skupino Ku Adn
(od 20.00 dalje),
• ognjemet.
Vse prireditve se bodo odvijale
pod ogrevanim šotorom pri Gimnaziji razen božičnega koncerta, ki
bo v dvorani doma na Vidmu. Prva
prireditev v celotnem nizu prireditev bo v soboto 19.12.2009 z nastopom hrvaške skupine Koktelsi
in domačim ansamblom Osminka,
vendar prireditve ne sofinancira
Občina Ilirska Bistrica.

Tudi letos bo v občini Ilirska Bistrica mesec december izjemno
bogato obarvan z različnimi prireditvami. Občina je kot sofinancer
prireditev poskrbela, da bo vsak
izmed občanov in občank našel
nekaj zase.
Program prireditev:
Nedelja, 20.12.2009 (od 14.00 dalje)
• Božično – novoletna tržnica,
• vrtčev otroški pevski zbor »Čebelice« pod vodstvom Erike Iskra Tomažič,
• otroška plesna skupina pod
vodstvom Maje Porta,
• komedija za mlajše in malo
manj mlade,
• plesne delavnice z Majo ter
• igralni kotiček za otroke.
Večerni program (od 18.00 dalje)
• Božično – novoletni koncert

Sobota, 26.12.2009 (od 21.00 dalje)
• Nastop glasbenih skupin Mambo
Kings in
• Ventilčki
Nedelja, 27.12.2009 (od 14.00 dalje)
• Božično – novoletna tržnica,
• otroške delavnice,
• frizerski kotiček z »Estetico«,
• malica dedka Mraza,
• lutkovna predstava »Motovilčica«,
• dedek Mraz s spremstvom in
• obdaritev otrok.

V kolikor bi se posamezna društva, zavodi, organizacije, skupine
ali drugi posamezniki želeli predstaviti, prodajati ali le pokazati
svoje umetnine, unikatne izdelke
ali drugo, naj se obrnejo na Nives
Keš (031 561 609). Na morebitna
vprašanja glede otroških delavnic
se obrnite na Sabino Skok (040
431 118). Na vprašanja v zvezi z
Božičnim koncertom se obrnite na
Andreja Novaka (041 804 920). Za
vsa ostala vprašanja v zvezi s prireditvijo se obrnite na Dolores Keš
(040 164 898). III DK

Na mrzel sobotni popoldan, 17. 10.
2009, je bil pred gradom v Jablanici
otroški živ-žav. Že nekaj vikendov
prej so moški člani vasi poprijeli za
delo in z mrežo ogradili vaško igri-

šče. Tako nanj ni več možen dostop
z avtomobili, pa tudi žoga več ne
uide na cesto.
Ob uporabnem igrišču se je porodila
ideja o druženju otrok iz vasi in »iz-

seljenih« Jablančanov, ki se skoraj
ne poznajo. Kljub hudemu mrazu se
je zbralo veliko otrok, ki so nadvse
uživali. Otroci so bili dejavni v različnih delavnicah: ježki iz krompirja,
pobarvanke, risanje s kredami, metanje na koš, zapestnice iz hamaperlic, ogrlice iz testenin in slikanje
kože. Na razpolago je bilo tudi precej
igral. Pridne vaščanke so pripravile
polno mizo dobrot, moški so stregli
s toplim čajem in kuhanim vinom, za
ozvočenje pa je poskrbel ansambel
Riziko. Otroci so imeli tudi plesno
delavnico s članico Pum, za odrasle
pa je bilo poskrbljeno z zabavnim
tekmovanjem. Čeprav se je dan že
prevesil v noč in so otroci odšli spat,
so vaščani kot v starih časih poklepetali in že skovali marsikateri načrt za
oživljanje dogajanja v Jablanici. III KČ
BISTRIŠKI ODMEVI DECEMBER 2009
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Otroški živ-žav pred gradom v Jablanici
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MLADI OPOZARJALI NA TEŽAVE INVALIDOV
Bistriški občinski odbor Nove generacije SLS je skupaj z Zvezo paraplegikov Slovenije 11. novembra začel z
akcijo Rezervirano za rumeno, s katero želijo opozoriti na težave ki jih
imajo invalidi pri parkiranju na posebej označenih parkirnih mestih.
»Ponavadi so ta parkirišča bližje
vhodu stavb, vendar so ravno zaradi
tega mikavna tudi za druge ljudi in
žal večkrat zasedena. Zato želimo pokazati na to problematiko in obenem
ljudi pozvati, naj bodo strpni in naj ne
parkirajo na parkirnih mestih, ki so
namenjena invalidom,« je povedala
podpredsednica OO Nove generacije
SLS Anja Logar. K akciji so povabili
tudi bistrriško društvo invalidov, kateremu so predali tudi posebne letake,
ki jih bodo invalidi lahko namestili na
nepravilno parkirane avtomobile. »V
Novi generaciji SLS poudarjamo, da
kdor prevzame parkirni prostor invalidom, naj prevzame tudi njihove težave,« je dejal predsednik OO Nove
generacije SLS Jernej Čeligoj, ki je akcijo vodil v Kopru.
Kazen za voznike, ki parkirajo na
označenih mestih za invalide, znaša
80 evrov. Kot je povedal Iztok Ljubič
z bistriške policijske postaje, policisti redno izvajajo nadzore, vendar
ker vseh kršiteljev ne morejo dobiti,
pozivajo invalide, naj jih tudi sami
obvestijo, ko naletijo na nepravilno
parkirane avtomobile. Sicer pa še

Na parkirišču (z leve): invalid Vladimir Frank, Iztok Ljubič, Anja Logar in Jožica
Žibert

večjo oviro za invalide predstavlja
parkiranje po pločnikih, saj invalid
z vozičkom tako ne more mimo. Takšne težave so predvsem v bistriški
Roznmanovi ulici, je povedal Ljubič.

Predsednica Društva invalidov Ilirska
Bistrica Jožica Žibert je povedala, da
v društvu na nepravilno parkiranje
opozarjajo vsako leto septembra v
tednu mobilnosti. Lani pa je državni
zbor ratificiral tudi Konvencijo o pravicah invalidov, s katero je ponovno
potrdil njihove človekove pravice,
med katere sodi tudi dostopnost. In
prav dostopnost do različnih javnih

odmevi iz naših krajev

počastili spomin na padle protifašiste

16

Društvo TIGR Primorske, območna
enota Il. Bistrica, je skupaj z bistriško
območno Zvezo borcev za vrednote
NOB 30. novembra počastila spomin
na padle protifašiste na komemoraciji v Il. Bistrici na Hribu svobode pri
BISTRIŠKI ODMEVI DECEMBER 2009

spomeniku TIGR-a Primorske in spomeniku padlim borcem, venec pa so
položili tudi pri spomeniku Alojza Valenčiča, Toneta Tomšiča in Miroslava
Vilharja v Knežaku. III Za OE TIGR
Primorske - Aleksander Ternovec

prostorov predstavlja za invalide velik problem. Zato je Jožica Žibert v
imenu članov društva opozorila tudi
na druge težave, ki ovirajo gibanje invalidom. V Ilirski Bistrici imajo invalidi
težave z dostopom do centra za socialno delo, ki sicer ima dvigalo, vandar ta nima uporabnega dovoljenja.
Težave so tudi z dostopom do banke
in upravne enote, prav tako do nekaterih gostiln in obeh novih pekarn.
Problem pa predstavljajo tudi javne
sanitarije, ki povsod niso prilagojene
za invalide.
Žibertova je opozorila tudi na težave
pri udeleževanju kulturnih prireditev
v Ilirski Bistrici. »V nekaterih velikih
mestih invalid na vozičku vstopnice
ne plača, saj ne potrebuje sedeža,
pri nas pa je treba plačati,« je pojasnila. V društvu pa so zelo zadovoljni
z novima dvigaloma v zdravstvenem
domu in knjižnici, ki omogočata dostop do teh storitev tudi invalidom.
Da bi tudi ostali občani lahko spoznali, kako težko je lahko življenje
invalida, so v društvu invalidov pozvali mlade iz Nove generacije SLS,
naj preživijo dan na vozičku, ki so jim
ga pripravljeni posoditi in jih tudi popeljati čez vse ovire skozi mesto. »Ti
ljudje so zelo strpni. Sprejeli so svojo
nesrečo in težave, prilagajajo se situaciji, v kateri so se znašli, vendar pa si
želijo malo več razumevanja s strani
družbe, katere enakopravni člani so,«
je dejala Jožica Žibert. III

KINOLOŠKO PREDAVANJE FRANČKA ŠTERMANA
V petek, 20. 11. 2009, smo člani
bistriškega kinološkega društva v
svoji sredini gostili priznanega kinološkega strokovnjaka, gospoda
Frančka Štermana.

Na koncu pa je komentiral tudi aktualne probleme, ki so jih izpostavili člani našega društva. Dve in pol
urno druženje je minilo kot bi trenil

PRILJUBLJENI DOMAČI HARMONIKARJI

Skupina harmonikarjev iz Kluba harmonika Ilirska Bistrica je tudi v mesecu oktobru uspešno nastopila na
nekaj koncertih. Med odmevnejše
sodi seveda koncert Nika Polesa v
Hrpeljah, kjer so fantje nastopili kot
instrumentalna skupina in kljub zvenečim imenom gostov, ki so ta večer
nastopili, poželi veliko zanimanja.
Poleg tega so fantje nastopili tudi na
koncertu v Dražičah pri Grobniku na
Hrvaškem. Tega vsako leto organizirajo v spomin na domača harmoni-

karja, ki sta preminula v prometni
nesreči, ko sta se vračala s srečanja
v Kastvu. Organizatorji vsako leto
povabijo k sodelovanju tudi bistriški klub, letos pa so nam namenili
še posebno pozornost. Naši člani so
se namreč prestavili tako v solističnem izvajanju in kot skupina. Njihov
nastop je tako trajal kar 35 minut,
občinstvo pa jih nikakor ni hotelo
izpustiti, zato so morali po močnih
aplavzih nastopiti še dvakrat. III
Zorko Šabec

ravno zaradi zanimivega in sproščenega pristopa, ki ga je ubral gospod
Šterman.
Ob tej priložnosti bi se tudi dotaknil
aktualnih dogajanj v tem mesecu.
Sledijo dnevi, ko se bodo nekateri
veselili odhoda starega in prihoda
novega leta tudi z uporabo petard.
Slednje prosim, da spoštujejo pse
in tudi druge domače živali, kot živa
bitja, ki jih nepričakovani pok plaši,
vznemirja in jim povzroča precejšnji
stres. Lastnike psov pozivam, da se
izogibajo sprehodov s svojimi ljubljenci na mestih kjer se pričakuje
pokanje petard.
Psa imejte vedno na povodcu, da ga
eventuelni nenadni pok ne prestraši
in vam pri tem ne zbeži. Njegov beg
se lahko konča tudi pod kolesi avtomobila, kar vam prinese v prvi vrsti
izgubo ljubljenega bitja, nenazadnje
pa tudi odgovornost za nastalo
škodo. Če prižigajo petarde v bližini
vašega doma ali tam, kjer se vaš pes
nahaja poskrbite, da bo v tem času
pes na varnem. Priporočljivo je, da v
tem času pes ostane v hiši ali stanovanju. Če se le da ga ne puščajte samega. Stres ob poku lahko ublažite s
svojo prisotnostjo, pomirjujočo besedo, božanjem in tudi z igro. Obnašajte se mirno in ne bodite panični.
Pes čuti vaš strah in vznemirjenost
in če je vas strah bo strah tudi njega.
Dajte mu občutek, da pok ni nič posebnega in da je popolnoma varen v
vaši bližini. III Marko Šenkinc
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Gospod Šterman ima bogate kinološke izkušnje. Med drugim je bil
predsednik Kinološkega društva
Ljubljana, predsednik komisije za
izobraževanje pri KZS, sedaj je član
nadzornega odbora KZS in mednarodni sodnik za delo službenih psov.
Svoje predavanje je posvetil svojemu prijatelju in našemu, na žalost
že preminulemu, bivšemu predsedniku Vojku Štembergarju. Predavatelj je na začetku podal osnovne
fizioške značilnosti psa. V nadaljevanju je opisal sposobnosti psa ter
obnašanje in postopke vodnika oz.
lastnika v procesu vzgoje in šolanja. Svoje predavanje je osvežil s
primeri iz svoje dolgoletne prakse.
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ZA SLOVENCE V BANJA LUKI
Člani Občinske organizacije Zveze
za Primorsko (OO ZZP) iz Ilirske Bistrice smo prejeli prošnjo za pomoč
Slovencem v Banja Luki s pisano
besedo, torej s knjigami.
Na semanji dan, 1. oktobra 2009,
smo sredi mesta – na bistriškem
»placu« – postavili stojnico kot
vabilo in hkrati otvoritev zbiralne
akcije. Občane, še zlasti učence
obeh osnovnih šol našega mesta,
je pritegnila vsebina plakata, ki sva
ga oblikovali Dora Kalčič in Mirjam
Francetič. Tako se je akcija zbiranja
učbenikov, knjig ter revij nadaljevala
v Knjižnici Makse Samsa v Ilirski Bistrici še do konca meseca.
Veliko rabljenih, dobro ohranjenih,
pa tudi nerabljenih slovenskih knjig
starejše izdaje, osnovnošolskih učbenikov in revij so prispevali učenci
in kolektiv Osnovne šole Antona
Žnideršiča iz Ilirske Bistrice, bistriški
občani, pa tudi učenci Osnovne šole
Dragotina Ketteja iz Ilirske Bistrice.
V dobrodelni akciji smo sodelovali

Nija Šircelj, Dora Kalčič, Neva Lipolt,
Mirjam Francetič in drugi, v upanju, da bomo pripomogli k ohranjanju in bogatenju slovenske besede
med rojaki v Banja Luki. S pomočjo
Marjana Suše iz Sežane bomo vso

zbrano slovensko literaturo odpeljali
željnim branja. Vsem, ki ste prisluhnili in se tako dejavno vključili v našo
akcijo Pisana beseda za Slovence v
Banja Luki, se lepo zahvaljujemo. III
Dora Kalčič

10 let ansambla Krajcarji

odmevi iz naših krajev

dje v tistih štajerskih koncih držijo
skupaj. Cela vas je pomagala pri pripravi koncerta, ženske so spekle pecivo, pripravile sendviče in pred in
po koncertu stregle belo in črno domače vino. Da kupa sponzorjev niti
ne omenjam. Očitno je še kje ostalo
nekaj tistega, kar se dandanes skoraj povsod pogreša.
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V petek zvečer mi je zazvonil telefon
v žepu… »Dej, Vrh, pridi gor, imamo
obletnico…« »Veš da pridem, vaše
fešte so itak zmeraj bomba…« Nekako v tem stilu se je nadaljeval
pogovor z vodjo ansambla Krajcarji,
gospodom Dragom Strojanškom, ki
v ansamblu igra tudi kitaro in skrbi
za glavni vokal. Lepo se mi zdi, da
nekateri ansambli močno cenijo doBISTRIŠKI ODMEVI DECEMBER 2009

dano vrednost, katero jim ustvarjam
in me povabijo na takšne in drugačne prireditve. Fantje so res preprosti in z njimi sodelovat je čista
poezija, do sedaj imajo enajst mojih
besedil.
Koncert se je odvijal 21. novembra
na Gomilskem v dvorani za 600 do
700 ljudi. Fascinantno je, kako lju-

Prireditev je povezoval Franc Pestotnik-Podokničar. Glede na to, da se
ženskemu delu publike noben štos
ni zazdel prehud, lahko rečemo, da
je odlično opravil svoje delo. Nastopili so še ansambla Pogum in
Šestica, družinski trio Pogladič in
ostali. Po skoraj triurnem koncertu,
ki je vsem prehitro minil, smo še
kakšno urico, dve ostali in čestitali
res odličnim fantom. Pot je bila kar
dolga, a čez eno leto spet pridemo
tja, ko bo luč sveta ugledala nova
zgoščenka. Do takrat bo pa kakšen
festival nz-glasbe seveda prej v igri.
Krajcarji, vse najboljše in srečno v
savinjsko-primorski navezi. III MV

STARE SLIKE PRIPOVEDUJEJO ...

Vojna bolnica v
Sokolskem domu
Zahvaljujoč g. prof. Radovanu Pulku
iz Kidričevega smo Bistričani bogatejši vsaj za nekaj novih podatkov o
doganju v času prve svetovne vojne
na Bistriškem. Posebej pa sta dragoceni dve novi neznani fotografiji, pa
čeprav sta le izrezani iz starega časopisa.
Že dejstvo, da je bila v času prve
svetovne vojne v Sokolskem domu
vojaška bolnica Rdečega križa, doslej ni bilo znano. Domači zdravnik
dr. Viktor Gregorić, velik avstrofil,
je v tem času v Bistrici ordiniral kar
v uniformi avstrijskega rezervnega
oficirja, pa naj je delal v ambulanti,
vodil tečaje Rdečega križa ali negoval ranjence v provizorični bolnici v

Težko ranjeni vojaki, dr. V. Gregorič, na levi njegova
soproga, desno gdč. Tomšičeva

Sokolskem domu ali v samostanu.
Znana je tudi njegova pobuda, da
Bistričani pripravijo sprejem mlademu cesarju Karlu I., ko je z avtom
in spremstvom leta 1917 potoval
skozi Bistrico v Opatijo. Bistričani
so se s pevci, šolarji, skupino bolniških sester, bistriškimi damami
in z županoma občin Bistrice in Trnovega zbrali pred njegovo hišo,
danes stavbo Deželne banke in GG,
kjer naj bi dr. Gregorić z nagovorom v nemščini pozdravil cesarja v
imenu domačinov in mu izročil velik
šop cvetja. Vse je bilo pripravljeno
na velik trenutek, napetost je naraščala, cesarjev avto je pripeljal,
upočasnil vožnjo, vendar se ni ustavil. Začuden dr. Gregorić je stekel za
avtom, mahal s sabljo in cvetjem, in
ko ni mogel več teči, je zalučal šop
cvetja v avto in ... menda zadel sa-

Območna organizacija Socialnih demokratov Ilir. Bistrica obvešča, da
smo se preselili v nove prostore na Jurčičevi 1 (bivška glasbena šola). Pisarna je odprta vsak ponedeljek od 16. do 17. ure.
Kontaktne osebe:
- predsednik OO SD Ilir. Bistrica Emil ROJC, GSM 041 638-633, tel. 05
710-12-82, e-pošta: rojc@amis.net:
- poslanka v DS Breda PEČAN, GSM 031 490-029;
- Kristina Zelič, ki bo imela na sedežu stranke tudi svojo poslansko pisarno.
Občanke in občane vabimo, da se pridružijo s svojimi predlogi in pobudami pri oblikovanju programa za bližajoče lokalne volitve v letu 2010.
Želimo si, da bi bil stik med tistimi, ki bomo program pripravljali, ter med
člani in našimi simpatizerji čim bolj pristen.
PREDSEDNIK SD OO ILIRSKA BISTRICA
Emil ROJC

mega cesarja v glavo!
Na prvi od dveh fotografij so pred
Sokolskim domom postavili nekateri ranjenci z dr. Viktorjem Gregorićem in bolniškim osebjem, med
njimi je tudi zdravnikova soproga in
člani Rdečega križa Ilirske Bistrice.
Na drugi sliki pa je pogled na težke
ranjence na posteljah v Sokolskem
domu.
Zanimiv je tudi avtor obeh fotografij: Alojzij Simčić, fotograf z Matulj,
ki se je pogosto podpisoval tudi kot
Vjekoslav Simčić in je avtor kar nekaj starih bistriških razglednic pred
prvo vojno, kasneje pa je postal zelo
uspešen župan na Matuljih in ima
zelo bogat nagrobni spomenik na
pokopališču v istem kraju. III Vojko
Čeligoj

nagrajenci
križankE
Izžrebani nagrajenci nagradne
klrižanke glasila št. 18 so:
• Jelka Hrvatin, Trpčane 20,
Ilirska Bistrica
• Matej Valenčič, Maistrova
27, Ilirska Bistrica
• Dragica Pugelj, Koseze 21,
Ilirska Bistrica
Nagrajenci prejmejo vstopnice
za ogled božičnega koncerta
»Tradicionaalni festival harmonika«.
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odmevi iz naših krajev

Skupina ranjencev v bolnici Rdečega križa v prostorih
Sokolskega doma v Il. Bistrici
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O PRILOŽNOSTIH IN OVIRAH ZA RAZVOJ OBČINE
Konec oktobra je bistriški odbor
SD na premskem gradu organiziral
okroglo mizo o prednostih, slabostih, priložnostih in ovirah za razvoj
bistriške občine, na katero so povabili tudi ministra za kmetijstvo Milana Pogačnika in nekatere druge
predstavnike vlade.

gospodarstvo, kmetij stvo in turizem

»Zelo malo potjetij s tega območja
je bilo deležnih nepovratnih sredstev. To je tudi znak, da nimate
enega jedra, kjer bi se pogovarjali
in pripravljali projekte na zalogo,«
je dejal državni sekretar v kabinetu
predsednika vlade Rado Genorio.
Da z Bistriškega konca zadnje čase
ni prispelo veliko projektov, je povedala tudi Andreja Jerina iz službe
vlade za evropske zadeve in razvoj.
»Finančnih virov in možnosti je kar
nekaj, vendar pa je pomembno, da
so projekti, s katerimi lahko kandidirate na razpise s področja regionalnega razvoja, pripravljeni,«
je povedala Jerina in dodala, da je
možnost tudi v pripravi regionalnih
razvojnih programov, ki so finančno
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Na okrogli mizi z ministrom za kmetijstvo Milanom Pogačnikom (tretji z leve)

podprti. »Vsekakor pa je treba dobro pretehtati, kaj je smiselno in kaj
si res želimo in potrebujemo,« je še
poudarila. Da so možnosti za razvoj
tudi v kmetijstvu in gozdarstvu, je
poudarila poslanka SD Breda Pečan,
ki je pri tem izpostavila možnost izkoriščanja lesa.
Predsednik bistriškega občinskega

KMETJE OPOZORILI NA PROBLEM
Z VRAČILOM SUBVENCIJ
V začetku novembra so se predstavniki Regionalnega odbora SLS Kras,
v okviru katerega deluje tudi ilirskobistriški občinski odbor stranke,
v Hruševju sestali s predsednikom
SLS Radovanom Žerjavom.
Ob tej priložnosti je Društvo SKZ
– Slovenska kmečka zveza predsednika SLS Radovana Žerjava,
seznanilo z aktualnimi problemi v
kmetijstvu. Prav zaradi finančne
krize, ki se močno odraža tudi v
kmetijstvu, je bila največ kritik deležna Agencija za kmetijske trge in
razvoj podeželja RS, med drugim
tudi zaradi počasnosti pri reševanju
pritožb na odločbe agencije o vrnitvi dela subvencij, do katerih naj
kmetje ne bi bili upravičeni. Kmetje
so namreč v skladu z odločbo vrnili
denar in se na odločbe tudi pritožili,
kot so jim po telefonu svetovali sami
uslužbenci agencije, sedaj pa že leto
dni čakajo na odgovor. Pritožbe so
bile posredovane tudi na ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
BISTRIŠKI ODMEVI DECEMBER 2009

prehrano, vendar tudi od tam niso
dobili še nobenega odgovora.
V zvezi s to problematiko je Radovan
Žerjav že naslovil pisno poslansko
vprašanje na ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Milana
Pogačnika. »Situacija se mi zdi absurdna in nedopustna. Veliko je pripomb v zvezi s slabim delovanjem
Agencije. Sprejemajo se vedno novi
pravilniki in odloki in uslužbenci
Agencije jih očitno niso sposobni izvajati, medtem ko morajo kmetje to
zapleteno administracijo obvladati
kot za šalo in vedno znova zadostiti
vsem takšnim in drugačnim pogojem. Če kmetje denarja ne bi vrnili,
bi verjetno takoj prejeli opomine,
sedaj, ko oni čakajo na odgovor, pa
se zadeve očitno pometajo pod preprogo,« v pismu navaja Žerjav in ministra sprašuje, »kako je mogoče, da
kmetje, ki so se pritožili na odločbo
Agencije, na to svojo pritožbo že
leto dni niso dobili odgovora.« III

odbora SD Emil Rojc je na kratko
predstavil ugotovitve svot analize, ki
so jo izdelali v stranki in na podlagi
katere želijo pripraviti projekte, za
katere so prepričani, da bi lahko prispevali k razvoju občine. Priložnosti
vidijo predvsem v jezerih, opuščenih vojaških objektih in v gozdu. Nevenka Tomšič, načelnica oddelka za
gospodarstvo in finance na občinski
upravi, je goste seznanila s projekti,
ki jih občina že izvaja, pa tudi z nekaterimi ovirami, na katere je občina pri tem naletela. Poudarila je,
da je za uspešno realizacijo projektov bistveno povezovanje različnih
inštitucij, kot so razvojna agencija,
LAS, razvojni center, kmetijsko svetovalna služba in druge, ki bi morale
poskrbeti za projekte in ideje, s katerimi bi občina lahko razpolagala.
Obiskovalci okrogle mize, med katerimi je bilo tudi veliko kmetov,
pa so opozorili na problem z razdrobljenostjo in nepovezanostjo
kmetov na Bistriškem. Povedali so,
da bi predvsem mali kmetje potrebovali zadrugo, ki bi poskrbela za
odkup pridelkov. Minister za kmetijstvo Milan Pogačnik je bistriškim
kmetom zato svetoval, naj se obrnejo na Zadružno zvezo Slovenije in
ji predlagajo ustanovitev zadruge.
Spodbudna novica pri tem je, da
naj bi februarja Kmetijsko gozdarska zadruga Cerknica v Ilirski Bistrici
na Žabovci odprla kmetijski center.
Minister Pogačnik pa je kmetom
obljubil tudi, da se bo zavzel za to,
da bodo dobili izplačane škode, ki
so jih utrpeli zaradi pokola drobnice
s strani volkov. III

št. 12
1 IIII leto 21
Ilirska Bistrica,
30.11.2009
31.12.2008

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9), določil Zakona
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS,
št. 51/06), določil Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list
RS, št. 3/07 UPB1), določil Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št.
113/05 UPB1), določil Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 39/06 UPB1, 49/06-Z Met D, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10,
112/06 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/07-ZP Načrt, 57/08-ZFO-1A,
70/08), določil Uredbe o merilih za organiziranje, opremljanje
in usposabljanje enot Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07), 16. člena Statuta
Občine Ilirska Bistrica (Ur. objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98,
4/08, Ur. list RS, št. 31/99 in Ur. objave časopisa Snežnik, št. 4,
30.6.2006) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica, na redni 28.
seji dne 5.11.2009 sprejel

ODLOK
o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami na območju občine
Ilirska Bistrica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
ureja organizacijo in izvajanje varstva ljudi, živali, premoženja, okolja in kulturne dediščine pred naravnimi in drugimi
nesrečami na območju občine Ilirska Bistrica (v nadaljnjem
besedili: varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami). Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se organizira kot del enotnega sistema nacionalne varnosti v Republiki
Sloveniji in zajema organizacijo, načrtovanje, izvajanje, financiranje in nadzor dejavnosti za varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami v miru, v spremenjenih razmerah, v
izrednem in v vojnem stanju. Naloge v sistemu varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami se v občini Ilirska Bistrica
izvajajo na podlagi veljavne zakonodaje, podzakonskih predpisov in direktiv EU. Cilj varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami je zmanjšanje števila nesreč ter preprečitev oziroma zmanjšanje žrtev in drugih posledic nesreč.
2. člen
Temeljne naloge zaščite, reševanja in pomoči so:
• Odkrivanje, spremljanje ter proučevanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč;

• Preprečevanje naravnih in drugih nesreč;
• Obveščanje, opozarjanje in alarmiranje o pretečih nevarnostih ter dajanje napotkov za zaščito, reševanje in pomoč;
• Izobraževanje in usposabljanje za zaščito reševanje in pomoč;
• Organiziranje civilne zaščite;
• Samozaščita, samopomoč in vzajemna pomoč (v nadaljevanju: osebna in vzajemna zaščita);
• Mobilizacija in aktiviranje sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč;
• Odrejanje in izvrševanje zaščitnih ukrepov;
• Reševanje in pomoč;
• Odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč do zagotovitve osnovnih pogojev za življenje;
• Nadzor nad izvajanjem predpisov o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
• Ocenjevanje škode, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče;
• Mednarodno sodelovanje pri izvajanju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
• Pomoč drugim državam ob naravnih in drugih nesrečah.

II. PROGRAMIRANJE IN NAČRTOVANJE
3. člen
Občina Ilirska Bistrica ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju z:
• Urejanjem sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini v
skladu z zakonodajo;
• Spremljanjem nevarnosti, obveščanjem in alarmiranjem
prebivalstva o pretečih nevarnostih;
• Zagotavljanjem elektronskih komunikacij za potrebe zaščite, reševanja in pomoči v skladu z enotnim informacijsko komunikacijskim sistemom;
• Načrtovanjem in izvajanjem zaščitnih ukrepov;
• Izdelavo ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja;
• Organiziranjem, razvijanjem in vodenjem osebne in vzajemne zaščite;
• Organiziranjem, vodenjem in izvajanjem zaščite, reševanja
in pomoči na območju občine;
• Določanjem, organiziranjem in opremljanjem organov,
enot in služb Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč;
• Zagotavljanjem nujnih sredstev za začasno nastanitev v
primeru naravnih in drugih nesreč;
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• Določanjem in izvajanjem programov usposabljanja občinskega pomena;
• Usklajevanjem načrtov in drugih priprav za zaščito, reševanje in pomoč s sosednjimi občinami in državo;
• Zagotavljanjem osnovnih pogojev za življenje ter odpravo
posledic naravnih in drugih nesreč;
• Določanjem organizacij, ki so pomembne za zaščito, reševanje in pomoč v skladu z zakonodajo.

4. člen
Za izvajanje zaščite pred naravnimi in drugimi nesrečami
skrbijo v okviru svojih pristojnosti župan in občinska uprava.
5. člen
Prostorske, urbanistične, gradbene in tehnične ukrepe,
pomembne za zmanjšanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč, načrtuje občina v svojih prostorskih aktih.
6. člen
Ocena ogroženosti je kakovostna in količinska analiza
naravnih in drugih danosti za nastanek naravne ali druge
nesreče, z oceno možnega poteka in posledic nesreče, s predlagano stopnjo zaščite pred nevarnostmi ter predlogom preventivnih in drugih ukrepov za zaščito, reševanje in pomoč.
Oceno ogroženosti občine Ilirska Bistrica pred naravnimi
in drugimi nesrečami ter načrte zaščite reševanja in pomoči
za območje občine Ilirska Bistrica izdela za Civilno zaščito
pristojni organ občinske uprave ali od župana pooblaščena
inštitucija.

7. člen
Župan Občine Ilirska Bistrica lahko določi, da poleg gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, ki morajo
izdelati oceno ogroženosti in načrte zaščite in reševanja po
zakonu, tudi druge gospodarske družbe, zavodi in organizacije na območju občine Ilirska Bistrica izdelajo oceno ogroženosti in načrte zaščite in reševanja. Nosilci izdelave načrtov
zaščite, reševanja in pomoči morajo sprejete načrte zaščite
in reševanja javno predstaviti.
III. OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE
8. člen
Naloge opazovanja, obveščanja in alarmiranja opravlja
Občina Ilirska Bistrica v sodelovanju z Regijskim centrom za
obveščanje iz Postojne. Naloge opazovanja, obveščanja in
alarmiranja so zlasti:
• Zbiranje informacij in podatkov, pomembnih za zaščito,
reševanje in pomoč;
• Obveščanje, opazovanje in alarmiranje prebivalcev o pretečih nevarnostih ter posredovanje napotkov za osebno in
vzajemno zaščito;
• Posredovanje odločitev pristojnih organov o izvajanju
ukrepov in nalog zaščite, reševanja in pomoči ter napotBISTRIŠKI ODMEVI DECEMBER 2009

kov za njihovo izvajanje;
• Opravljanje drugih operativno komunikacijskih nalog na
zahtevo župana ali poveljnika občinskega štaba Civilne zaščite.

9. člen
Podatke pomembne za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, morajo brezplačno sporočati Regijskemu centru za obveščanje (tel. št. 112) vsi občani, reševalne službe,
društva, klubi, gospodarske družbe in zavodi. Vsakdo mora
o nevarnosti naravne ali druge nesreče, ki jo opazi ali izve
zanjo obvestiti Regijski center za obveščanje (tel. št. 112) ali
Policijo (tel. št. 113).
10. člen
Zahteve, pozivi, razglasi, pojasnila in napotila ob alarmih
ter druga nujna sporočila v zvezi z nevarnostmi naravnih ali
drugih nesreč, ki jih izda župan, poveljnik Civilne zaščite občine, vodja intervencije oziroma drugi organ lokalne skupnosti pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
se prenašajo medijem preko Regijskega centra za obveščanje ali neposredno v takojšnjo in brezplačno objavo v skladu
z zakonom, ki ureja medije. Objava nujnih pozivov, razglasov
ter drugih sporočil ima prednost v vseh sredstvih javnega
obveščanja.
IV. ZAŠČITNI UKREPI
11. člen
Občina Ilirska Bistrica v programu varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami ter načrtih izvajanja zaščite, reševanja
in pomoči načrtuje zaščitne ukrepe.

12. člen
Zaklanjanje prebivalcev občine Ilirska Bistrica pred vojnimi in drugimi nevarnostmi se izvaja z obstoječimi zaklonišči, v neposredni vojni nevarnosti pa z gradnjo zaklonilnikov
in izvedbo prilagoditev obstoječih primernih prostorov.

13. člen
V primerih, ko ni mogoče z drugimi ukrepi zagotoviti varnosti prebivalstva, se izvrši evakuacija oziroma začasni umik
prebivalstva z ogroženega območja, ki jo odredi župan, v
nujnih primerih pa lahko tudi poveljnik Civilne zaščite občine
ali vodja intervencije. Evakuacija oziroma začasni umik prebivalstva iz ogroženega območja se izvaja na podlagi načrtov
zaščite, reševanja in pomoči.
14. člen
Občina Ilirska Bistrica zagotovi začasno nastanitev in
nujno oskrbo prebivalcem občine, ki so zaradi naravne ali
druge nesreče ostali brez doma in sredstev za preživetje. Župan lahko izjemoma odredi, da morajo lastniki in uporabniki
stanovanjskih hiš začasno sprejeti na stanovanje evakuirane
in ogrožene osebe.
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15. člen
Zaščito naravne in kulturne dediščine organizira občina
po določilih veljavne zakonodaje in usmeritvah pristojnih organov občine ali pristojne organizacije za varstvo naravne in
kulturne dediščine.
16. člen
Za preprečitev oziroma zmanjšanje škodljivih vplivov naravnih in drugih nesreč ter za omogočanje izvajanja zaščite,
reševanja in pomoči skrbijo pristojni organi občinske uprave
z izvajanjem prostorskih, urbanističnih, gradbenih in drugih
tehničnih ukrepov.
17. člen
Občina Ilirska Bistrica skupaj z upravljavcem javnega vodovodnega omrežja skrbi za vzdrževanje in nemoteno delovanje hidrantnega omrežja ter njegovo izgradnjo v skladu s
predpisi, ki urejajo to področje. Uporaba vode iz hidrantnega
omrežja za gašenje, izobraževanje gasilcev in vzdrževanje gasilskih vozil je brezplačna.
18. člen
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije ter lastniki in uporabniki objektov in naprav na območju občine
Ilirska Bistrica, ki v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo ali skladiščijo nevarne snovi morajo:
• Načrtovati in izvajati obvezne predpisane varnostne
ukrepe za preprečevanje nesreč z nevarnimi snovmi;
• Izdelati oceno ogroženosti;
• Izdelati načrte zaščite in reševanja v primeru nesreče;
• Pristojnim organom Občine Ilirska Bistrica posredovati vse
zahtevane podatke pomembne za zaščito in reševanje v
primeru nesreče,
• Sodelovati z organi upravljanja in vodenja zaščite in reševanja v Občini Ilirska Bistrica.

skrbi za usposabljanje prebivalcev za osebno in vzajemno
zaščito kot neobvezno obliko usposabljanja.

21. člen
Občani izvajajo v okviru osebne in vzajemne zaščite naslednje aktivnosti:
Organizirajo in izvajajo ukrepe za osebno in vzajemno zaščito (samozaščito, samopomoč in vzajemno pomoč);
Nabavljajo sredstva in opremo za osebno in skupinsko zaščito ob naravnih in drugih nesrečah;
Izvajajo ukrepe za zaščito, reševanje in pomoč.
VI. ORGANIZACIJA SIL ZA ZAŠČITO,
REŠEVANJE IN POMOČ
22. člen
Naloge zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih
nesrečah obsegajo:
• Prvo pomoč in nujno medicinsko pomoč;
• Pomoč ogroženim in prizadetim prebivalcem;
• Gašenje in reševanje ob požarih;
• Reševanje iz ruševin, zemeljskih in snežnih plazov;
• Reševanje ob poplavah in drugih vremenskih ujmah ter
ekoloških in drugih nesrečah na rekah in jezerih;
• Reševanje v gorah;
• Reševanje v jamah;
• Reševanje na vodi in iz vode;
• Reševanje ob velikih prometnih nesrečah;
• Izvajanje radiološke, kemijske in biološke zaščite ob uporabi jedrskega, kemičnega ali biološkega orožja ter ob nesrečah z nevarnimi snovmi;
• Iskanje pogrešanih oseb ob naravnih in drugih nesrečah;
• Reševanje ob vojaških ter terorističnih napadih in drugih
oblikah množičnega nasilja;
• Zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje.

19. člen
Lastniki in upravljavci nevarnih snovi, posebnih odpadkov in tehnoloških odpadnih voda so na podlagi zahtevka
Občine Ilirska Bistrica oziroma pristojnih služb za zaščito in
reševanje dolžni posredovati podatke o povprečnih zalogah
nevarnih snovi oziroma druge zahtevane podatke vezane na
upravljanje z nevarnimi snovmi za potrebe izdelave ocene
ogroženosti in načrtovanja skupnih ukrepov zaščite, reševanja in pomoči pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini
Ilirska Bistrica. Občina Ilirska Bistrica zbrane podatke vključi
med svoje in jih uporabi pri izdelavi načrtov zaščite, reševanja in pomoči.

V. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA
20. člen
Občina Ilirska Bistrica skrbi za organiziranje, vzpodbujanje
in usmerjanje osebne in vzajemne zaščite na območju občine v sodelovanju s poverjeniki za Civilno zaščito. Prav tako

•
•
•
•

23. člen
Naloge iz prejšnjega člena izvajajo:
Enote, službe in drugi operativni sestavi društev in drugih
nevladnih organizacij;
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije;
Enote in službe Civilne zaščite
Policija in Slovenska vojska v skladu z zakonom.
24. člen

Javne službe za zaščito, reševanje in pomoč so po zakonu:
• Gasilska služba, ki jo opravljajo gasilske enote;
• Jamarska reševalna služba, ki jo opravljajo jamarji – reševalci pri jamarskih društvih;
• Podvodna reševalna služba, ki jo opravljajo postaje Podvodne reševalne službe;
• Služba za zaščito in reševanje ob ekoloških in drugih nesrečah;
• Gorska reševalna služba.
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25. člen
Gasilstvo kot obvezno javno lokalno službo v Občini Ilirska Bistrica izvajajo prostovoljna gasilska društva, ki jih s
sklepom o določitvi operativnih gasilskih enot določi župan
v skladu s statutom in Merili za razvrščanje in opremljanje
gasilskih enot ter Zakonom o gasilstvu, kjer so jasno opredeljene naloge prostovoljnih gasilskih društev, njihovih enot in
gasilske zveze kot osnovnih nosilcev organizacijskih in strokovnih nalog.
Izvajalci javne gasilske službe izvajajo predvsem naloge
gašenja in reševanja ob požarih, preventivne naloge varstva
pred požarom ter ostale naloge zaščite in reševanja ljudi, živali in premoženja ob naravnih in drugih nesrečah za katere
so usposobljeni in opremljeni.
V skladu z Zakonom o gasilstvu se sklene tripartitna pogodba o opravljanju javne gasilske službe med Občino, gasilsko zvezo in prostovoljnimi gasilskimi društvi.

26. člen
Gasilske enote Občine Ilirska Bistrica lahko v primeru
večje nesreče svojo dejavnost izvajajo tudi izven območja
občine Ilirska Bistrica, pod pogoji, ki jih določa Zakon o gasilstvu v 37., 38. in 39. členu.
27. člen
Župan občine s sklepom določi gospodarske družbe, zavode in druge organizacije za opravljanje določenih operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči, ki imajo za ta namen
ustrezne kadre in sredstva in sicer za:
• Gradbeno-tehnično reševanje;
• Reševanje ob ujmah, poplavah in ekoloških nesrečah;
• Izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob nesrečah z nevarnimi snovmi;
• Dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo;
• Pomoč ogroženim in prizadetim prebivalcem pri začasni
nastanitvi, prehrani in nujni oskrbi;
• Pomoč pri iskanju pogrešanih oseb;
• Prvo veterinarsko pomoč in drugo.
28. člen
Izvajanje nujne medicinske pomoči zagotavlja na območju občine Ilirska Bistrica Zdravstveni dom Ilirska Bistrica, ki
organizira službo nujne medicinske pomoči za nudenje medicinske pomoči in zdravstvenega varstva v posebnih pogojih
oziroma pri reševanju v primeru naravnih in drugih nesreč.
29. člen
Z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi organizacijami, ki se jih določi za izvajanje nalog zaščite, reševanja in
pomoči ob naravnih in drugih nesrečah na območju občine,
sklene Občina Ilirska Bistrica pogodbo v kateri se uredi vsebino, obseg in način opravljanja nalog zaščite, reševanja in
pomoči ter financiranje le teh.
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Na podlagi pogodb iz prejšnjega odstavka tega člena se
lahko za vzdrževanje potrebne pripravljenosti izvajanja zaščite, reševanja in pomoči, gospodarskim družbam, zavodom
in drugim organizacijam ter društvom in nevladnim organizacijam zagotavlja brezplačna zaščitna in reševalna oprema
ter orodja, ki jih morajo vzdrževati.

30. člen
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki opravljajo javno službo na območju občine Ilirska Bistrica v času
naravnih in drugih nesreč zagotavljajo podporo občinskim
organom vodenja in silam za zaščito, reševanje in pomoč v
okviru javne službe, ki jo opravljajo.
Občina Ilirska Bistrica zagotovi gospodarskim družbam,
zavodom in drugim organizacijam, ki opravljajo javno službo
za potrebe zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih
nesrečah, nadomestilo dejanskih stroškov za sodelovanje pri
opravljanju nalog, ki presegajo njihovo redno dejavnost.
31. člen
Pri zaščiti, reševanju in pomoči lahko prostovoljno sodelujejo tudi druga društva in nevladne organizacije, če imajo
ustrezne kadre in opremo.
Enote, službe in drugi operativni sestavi društev in drugih
nevladnih organizacij opravljajo naloge zaščite, reševanja in
pomoči, če izpolnjujejo predpisane pogoje v skladu z merili
za organiziranje in opremljanje enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč in če jih za
to določi župan s sklepom. Župan podrobneje določi območje delovanja in naloge zaščite, reševanja in pomoči, ki jih
posamezne enote opravljajo. S pogodbo o opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči se uredi financiranje nalog,
zavarovanje operativnih članov ter sankcije za neizvrševanje
pogodbenih obveznosti.

32. člen
Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči se organizirajo enote in službe Civilne zaščite, kadar nalog zaščite,
reševanja in pomoči ni mogoče zagotoviti z izvajalci iz poklicnih reševalnih služb, gospodarskimi družbami, zavodi ter drugimi organizacijami, ki jih župan s sklepom določi za izvajanje
nalog zaščite reševanja in pomoči ali so njihove zmogljivosti
nezadostne glede na načrte zaščite in reševanja in sicer:
• Enote za prvo pomoč;
• Tehnično reševalne enote;
• Enote za radiološko, kemijsko in biološko zaščito;
• Enote službe za podporo;
• Poveljnika za Civilno zaščito in njegov namestnik;
• Poverjenike Civilne zaščite, njihove namestnike ter člane
štaba Civilne zaščite;
• Druge enote in službe glede na ocene ogroženosti.
33. člen
Župan s sklepom ustanovi enote in službe Civilne zaščite
v Občini Ilirska Bistrica.
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Župan s sklepom o organizaciji in delovanju enot in služb
Civilne zaščite v Občini Ilirska Bistrica podrobneje uredi delovanje, usposabljanje, opremljanje in financiranje enot in
služb Civilne zaščite v občini Ilirska Bistrica.

VII. AKTIVIRANJE IN MOBILIZACIJA
34. člen
O mobilizaciji Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč odloča Vlada Republike Slovenije.
O aktiviranju Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob naravni ali drugi nesreči na območju Občine Ilirska Bistrica odloča poveljnik Civilne zaščite občine ali
drugi organi pristojni za vodenje, v skladu z načrti zaščite in
reševanja.

35. člen
V Občini Ilirska Bistrica se zagotavlja enotno obveščanje in
aktiviranje gasilskih enot v skladu z operativnim gasilskim načrtom občine, katerega sestavni del je tudi načrt obveščanja in
aktiviranja gasilskih enot. Operativni gasilski načrt potrdi župan
in je sestavni del občinskega načrta varstva pred požarom.
Za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ob večjih
nesrečah, ki prizadenejo večje območje občine, se smiselno
uporablja 82. Člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

36. člen
Aktiviranje gospodarskih družb, zavodov, društev, nevladnih organizacij in drugih, ki izvajajo naloge zaščite, reševanja
in pomoči na območju občine Ilirska Bistrica poteka skladno
z načrti izdelanimi za primer posamezne nesreče. Aktiviranje
poteka na zahtevo poveljnika Civilne zaščite Občine Ilirska
Bistrica ali drugega pristojnega organa za vodenje.
VII. UPRAVLJANJE IN VODENJE
37. člen
Občinski svet Občine Ilirska Bistrica v sistemu varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami zlasti:
• S krovnim dokumentom (odlokom) določa organiziranost
in izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
• Na predlog župana sprejme občinski program varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami;
• Odloča o obsegu in načinu delitve sredstev za odpravljanje
posledic naravnih in drugih nesreč;
• Spremlja uresničevanje programov in načrtov varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami.
38. člen
Župan Občine Ilirska Bistrica:
• Sprejema načrte zaščite in reševanja;
• Skrbi za izdelavo programa in načrtov varstva pred narav-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

nimi in drugimi nesrečami, ocen ogroženosti in načrtov
zaščite in reševanja;
Imenuje poveljnika Civilne zaščite občine ter štab Civilne
zaščite za operativno in strokovno vodenje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah;
Določi vrsto in obseg sil za zaščito, reševanje in pomoč;
Določa izvajalce nalog zaščite, reševanja in pomoči in obveznosti o ustanovitvi sil zaščite, reševanja in pomoči;
Določa izvajalce javne službe;
Imenuje odbor za načrtovanje in razpolaganje s sredstvi
požarne takse;
Določa programske aktivnosti in naloge sistema varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami občine;
Sklepa o ustanovitvi občinskih enot in o organiziranju sil
zaščite, reševanja in pomoči;
Sklepa dogovore s sosednjimi občinami in državnimi organi
o sodelovanju na področju zaščite, reševanja in pomoči;
Sklepa pogodbe o opravljanju nalog zaščite, reševanja in
pomoči;
Zahteva pomoč za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ter za zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje v
skladu z načrti in zakonom;
Občinskemu svetu podaja oceno pripravljenosti sistema
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini;
Podeljuje priznanja s področja zaščite in reševanja;
Skrbi za obveščanje prebivalcev o nevarnostih, stanju varstva in sprejetih zaščitnih ukrepih;
V nujnih primerih odredi evakuacijo;
Opravlja druge naloge, ki so določene z zakonom.

39. člen
Poveljnik Civilne zaščite Občine Ilirska Bistrica:
Usmerja priprave za ukrepanje ob nesrečah v skladu s svojimi pristojnostmi;
Sodeluje pri pripravi programa in letnega načrta varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami;
Preverja pripravljenost sil in sredstev za zaščito, reševanje
in pomoč;
Spremlja nevarnosti naravnih in drugih nesreč ter sprejema ali predlaga ukrepe za zaščito,
Vodi in usmerja dejavnosti pri izvajanju zaščitnih ukrepov,
reševanju in pomoči;
Daje mnenja in predloge za odpravo posledic nesreč;
Sodeluje pri pripravi programov, načrtovanju in imenovanju članov štaba CZ;
Javno predstavi načrte zaščite in reševanja;
Izvaja druge zakonske naloge in odredbe župana.

Poveljnik Civilne zaščite ima svojega namestnika, ki mu pri
delu pomaga, v času odsotnosti poveljnika pa prevzame vse
njegove pristojnosti in je za svoje delo odgovoren županu.

40. člen
Občinska uprava Občine Ilirska Bistrica opravlja zlasti naslednje upravne in strokovne naloge s področja varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami:
• Izdela predlog občinskega programa in načrta varstva pred
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naravnimi in drugimi nesrečami,
• Pripravi predlog ocene ogroženosti in druge strokovne
podlage za načrtovanje zaščite, reševanja in pomoči;
• Pripravi predlog načrta zaščite in reševanja v občini Ilirska
Bistrica;
• Usmerja in usklajuje ukrepe za preprečevanje ter zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč.

44. člen
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki so
po zakonu obvezne organizirati sile za zaščito, reševanje in
pomoč in izvajati druge ukrepe sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, morajo zagotoviti sredstva za nadomestila plač za zaposlene v času njihovega usposabljanja,
sredstva za priprave in druge stroške.

41. člen
Glede pravic in dolžnosti vodje gasilske intervencije se
smiselno uporablja 40. in 41. člen Zakona o gasilstvu.

45. člen
Predloge za financiranje in sofinanciranje programov varstva pred naravnim in drugimi nesrečami, ki jih izvede Občina
Ilirska Bistrica poda za enote Civilne zaščite poveljnik Civilne
zaščite, za gasilsko zvezo in prostovoljna gasilska društva pa
gasilska zveza in društva posamezno. Višino sredstev za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami sprejme
na predlog župana Občinski svet Občine Ilirska Bistrica, z Odlokom o proračunu Občine Ilirska Bistrica.

42. člen
Stroški izvajanja ukrepov zaščite, reševanja in pomoči,
katerih nosilec je Občina Ilirska Bistrica in so v breme proračuna Občine Ilirska Bistrica se krijejo iz sredstev gasilskih
enot in iz sredstev Civilne zaščite Občine Ilirska Bistrica. V
primeru, da sredstva ne zadoščajo pokritju nastalih stroškov,
odredi župan Občine Ilirska Bistrica koriščenje sredstev iz
drugih proračunskih postavk oziroma proračunske rezerve.
Poveljnik gasilske zveze in poveljniki gasilskih društev
smejo odrejati ukrepe in z njimi povezane stroške do višine
s katerimi razpolaga gasilska zveza oziroma društvo. Če stroški presegajo finančne zmožnosti gasilske zveze oziroma
društva, obvesti poveljnik zveze oziroma društva poveljnika
Civilne zaščite občine, ki odobri koriščenje sredstev Civilne
zaščite občine. Poveljnik Civilne zaščite občine sme odrejati
ukrepe in z njimi povezane stroške do višine sredstev namenjenih za delovanje Civilne zaščite v občini. V primeru, da
stroški presegajo sredstva za gasilstvo in sredstva Civilne zaščite občine, je poveljnik Civilne zaščite dolžan o tem nemudoma obvestiti župana in se ravnati po njegovih navodilih.

46. člen
Za uresničevanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami občine Ilirska Bistrica se zagotavlja finančna
sredstva iz proračuna Občine Ilirska Bistrica predvsem za naslednje namene:
• Za izobraževanje strokovnih in organizacijskih kadrov;
• Za izvajanje nalog gasilstva ter izobraževanje in usposabljanje gasilskih enot;
• Za izobraževanje in usposabljanje štaba, ekip in enot Civilne zaščite ter ostalih sil za zaščito, reševanje in pomoč;
• Za investicije, vzdrževanje, amortizacijo in opremljanje
javne infrastrukture na področju varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami ;
• Za spodbujanje preventivno-varstvenih dosežkov na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Poveljnik gasilske zveze oziroma vodja intervencije mora
v primeru odsotnosti poveljnika Civilne zaščite in župana odrejati ukrepe gospodarno in odgovorno.

Obseg in vrsta nalog sta opredeljena v programu sistema
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Ilirska
Bistrica.

IX. FINANCIRANJE

47. člen
Pomoč ob naravnih in drugih nesrečah je brezplačna in
se krije iz proračuna občine oziroma drugih virov, če je tako
določeno.

43. člen
Programi sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstva pred požarom, se financirajo oziroma
sofinancirajo iz občinskega proračuna na podlagi meril in
kriterijev, ki jih predpiše pristojno ministrstvo in v skladu s
predpisi in akti Občine Ilirska Bistrica s področja varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami. Poleg proračunskih sredstev se sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
financira tudi iz:
• Sredstev drugih lokalnih skupnosti za financiranje dogovorjenih skupnih nalog;
• Sredstev gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij;
• Namenskih sredstev iz požarne takse;
• Prostovoljnih prispevkov, volil in daril;
• Mednarodne pomoči;
• Drugih virov.
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V primerih, ko znan povzročitelj povzroči ogroženost
ali nesrečo iz očitne velike malomarnosti in neupoštevanja predpisov ali namerno in brez razloga alarmira gasilsko
enoto, mu lahko Občina Ilirska Bistrica poda zahtevek za
kritje stroškov zaščitnih in reševalnih ukrepov. Zahtevek za
plačilo stroškov vseh sodelujočih sil posreduje župan Občine
Ilirska Bistrica.
Sredstva pridobljena iz naslova vrnitve stroškov nujnega
ukrepanja oziroma sorazmernega deleža stroškov intervencij so namenski prihodki tiste reševalne službe ali sestave, ki
je nujno ukrepanje ali intervencijo izvršila in jih lahko uporabi le za svojo dejavnost v skladu z zakonom.
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X. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
48. člen
Občina Ilirska Bistrica organizira izobraževanje kot neobvezne oblike usposabljanja občanov za osebno in vzajemno
zaščito ter za izvajanje zaščitnih ukrepov. Za pripadnike organov vodenja in sil za zaščito, reševanje in pomoč ter Civilne
zaščite organizira izobraževanje in usposabljanje skladno s
predpisanimi programi usposabljanja.
49. člen
Usposabljanje opravljajo skladno s svojimi načrti tudi
upravljavci javnih služb na področju zaščite, reševanja in
pomoči, društva in druge organizacije, gospodarske združbe
ter druge organizacije, ki nastopajo kot izvajalci v sistemu
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Ilirska
Bistrica.
XI. NADZOR NAD IZVAJANJEM
50. člen
Nadzorstvo nad delovanjem lokalne skupnosti na področju zaščite, reševanja in pomoči opravlja na podlagi zakonov
in predpisov pristojni inšpektorat za varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami.
XII. KAZENSKE DOLOČBE
51. člen
Fizična ali pravna oseba oziroma mladoletna oseba, za katero odgovarjajo starši oziroma rejniki, ki je namenoma ali iz
velike malomarnosti povzročila ogroženost, katere posledica
je ukrepanje in v zvezi s tem nastali stroški, mora pokriti:
• Stroške zaščitnih in reševalnih intervencij;
• Stroške sanacije in vzpostavitve v prejšnje stanje;
• Stroške odškodnin fizičnim in pravnim osebam.
V primeru, ko nastopa več povzročiteljev ogroženosti oziroma nesreče in ni mogoče ugotoviti deleža posameznega
povzročitelja, se krijejo stroški solidarno.

52. člen
Za ostale prekrške se kaznujejo pravne ali fizične osebe v
skladu z veljavno zakonodajo in po veljavnih občinskih predpisih.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
53. člen
Župan in občinska uprava morata v roku dvanajstih mesecev po uveljavitvi tega odloka, pripraviti dokumente in sprejeti ukrepe, določene s tem odlokom.

54. člen
Organizacijo sistema varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami je treba uskladiti v roku enega leta po njegovi
uveljavitvi.
55. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Ilirska Bistrica.
Številka: 840-4/2009
Datum: 5.11.2009
ŽUPAN
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc, univ.dipl.ekon.
Na podlagi 21. in 50a. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008- Odl.US:
Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008- Odl.US:
U-I-427/06-972/93), 45. člena Zakona o prekrških ( Uradni
list RS, št. 3/2007-UPB4, 29/2007 Odl.US: U-I-56/06-31,
58/2007 Odl.US: U-I-34/05-9, 16/2008 Odl.US: U-I-414/067, 17/2008 (21/2008 popr.), 76/2008-ZIKS-1C) 14.,15 in
16.člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS,
št. 56/2008-UPB5, 57/2008-ZLDUVCP, 73/2008 Odl.US: U-I295/05-38, 58/2009), 2.člena Zakona o občinskem redarstvu
( Uradni list RS, št.139/2006) 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) ter 16. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave (Uradni list RS, št. 12/2001,
Uradne objave Občine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški odmevi, št.10/09) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica, na28.
seji dne 5.11.2009 sprejel

ODLOK O USTANOVITVI
OBČINSKEGA REDARSTVA
V OBČINI ILIRSKA BISTRICA
1. člen
S tem odlokom se določajo organizacija, pristojnosti in
naloge občinskega redarstva Občine Ilirska Bistrica.
2. člen
Občinsko redarstvo se organizira ter deluje v okviru občinske uprave Občine Ilirska Bistrica, v skladu z Odlokom o
organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine
Ilirska Bistrica.

3. člen
Občinski redarji izkazujejo pooblastila za opravljanje nadzora s službeno izkaznico, ki jo izda župan Občine Ilirska Bistrica.

BISTRIŠKI ODMEVI DECEMBER 2009

št.12 II 30.11.2009 II stran 8
4. člen
Oblika službene izkaznice, uniforme ter označbe občinskega redarja je določena s Pravilnikom o enotni uniformi,
označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev.
5. člen
Delovno področje in naloge občinskega redarstva določa
zakon ali na podlagi zakona izdan občinski predpis, ki mora
biti v skladu z zakonom, ki ureja področje dela občinskega
redarstva.

•
•
•
•
•

6. člen
Občinsko redarstvo opravlja naloge, ki se nanašajo na:
nadzorovanje varnega in neoviranega cestnega prometa v
naseljih,
varovanje cest in okolja v naseljih in na občinskih cestah
zunaj naselij,
skrb za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in
drugih javnih površinah,
varovanje javnega premoženja, naravne in kulturne dediščine,
vzdrževanje javnega reda in miru.

7. člen
Pri opravljanju nadzora občinski redarji izvajajo ukrepe, ki
so z zakoni in občinskimi predpisi prenesene nanje.
Pri tem imajo pravico in dolžnost :
• opozoriti na kršitev predpisov ter odrejati odpravo pomanjkljivosti,
• izrekati mandatne kazni v skladu z zakonom o prekrških,
• izdajati plačilne naloge,
• ugotoviti istovetnost oseb v zvezi z opravljanjem nadzora,
• varnostni pregled osebe,
• zaseg predmetov,
• zadržanje storilca prekrška in kaznivega dejanja,
• uporaba fizične sile, sredstev za vklepanje in vezanje, ter
plinskega razpršilca.
• obveščati pristojne organe, če menijo, da so potrebni
ukrepi, za katere sami niso pristojni
• odrediti druge ukrep v skladu z zakoni in občinskimi predpisi
• opravljati druga dejanja in strokovne naloge, za katere so
pooblaščeni ali za katera so dobili nalog nadrejenega.
8. člen
Pravne in fizične osebe so dolžne občinskemu redarju
omogočiti nemoteno opravljanje redarskega nadzora, in dajati vsa potrebna pojasnila v zvezi z opravljanjem nadzora.

9. člen
Z globo 800 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba,
samostojni podjetnik posameznik, posameznik, ki samostojno opravljanja dejavnost, če:
1. na zahtevo občinskega redarja ne pove osebnih podatkov
oziroma mu da napačne podatke,
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2. se nedostojno vede do občinskega redarja ali oseb, ki so
udeležene v postopku,
3. prepreči občinskemu redarju nemoteno opravljanje nadzora ali ga pri tem ovira,
4. odklanja posredovanje podatkov, pojasnil občinskemu redarju v zvezi z opravljanjem nadzora
Z globo 250 evrov se kaznuje odgovorna oseba pravne
osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z globo 125 evrov se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

10. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnih
objavah občinskega glasila Bistriški odmevi.
Številka: 0610-2/2009
Ilirska Bistrica, dne 05.11.2009
ŽUPAN
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc, univ.dipl.ekon.,l.r.

Na podlagi 16. člena Statuta Občne Ilirska Bistrica (Ur.
objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98, Ur. list RS, št. 31/99 in
Uradne objave časopisa Snežnik št. 4, 30.6.2006) in 49. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, Ur. l. RS, št. 76/08 in 79/09 ), je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 28. seji dne 5.11.2009,
na predlog župana sprejel naslednji

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o organizaciji in delovnem
področju občinske uprave Občine
Ilirska Bistrica (Ur. L. RS, št. 12/2001)
1. člen
V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Ilirska Bistrica (Ur. L. RS, št. 12/2001) se doda
nov 15. a člen, ki glasi:

15. a
Naloge občinskega redarstva se opravljajo v okviru občinske uprave.
Občinsko redarstvo opravlja naloge v skladu z zakoni,
podzakonskimi predpisi in občinskimi predpisi, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.
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2. člen
V 16. členu se za besedno zvezo »občinske inšpekcije«
doda besedilo »in občinskega redarstva«, tako da dopolnjeni
16. člen glasi:
16. člen
Naloge in pooblastila občinske uprave oziroma delavcev
občinske uprave na področju občinske inšpekcije in občinskega redarstva se določijo s posebnim odlokom.
3. člen
V 17. členu se na koncu prvega stavka pred piko doda še
naslednje besedilo: »in skupna redarska služba«, tako da dopolnjeni 17. člen glasi:
17. člen
Za območje več občin se lahko organizira skupna inšpekcija in skupna redarska služba. Organizacija, naloge in pooblastila se določijo s posebnim odlokom.
Prehodna in končna določba
Ta odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ilirska
Bistrica začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah občinskega glasila Bistriški odmevi.
Številka: 03100-1/01
Datum: 5.11.2009
ŽUPAN
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc, univ.dipl.ekon.,l.r.

Na podlagi 24. člena Odloka o glasilu Občine Ilirska Bistrica (Ur. L. RS, št. 14/2008), 16. člena Statuta Občne Ilirska
Bistrica (Ur. objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98, Ur. list RS, št.
31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik št. 4, 30.6.2006)
in 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 - uradno prečiščeno besedilo, Ur. l. RS, št. 76/08 in
79/09 ), je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 28. seji dne
5.11.2009, sprejel naslednji

čine Ilirska Bistrica Bistriški odmevi, (v nadaljevanju: uredniški odbor).

2. člen
Za opravljanje dela v uredniškem odboru ima vsak član
uredniškega odbora, vključno z odgovornim urednikom, ki
skliče in vodi sejo uredniškega odbora, pravico do nagrade
v višini 40 eur bruto za udeležbo na posamezni seji uredniškega odbora.
Za izvedeno korespondenčno sejo uredniškemu odboru
in odgovornemu uredniku sejnina ne pripada.

3. člen
Člani uredniškega odbora in odgovorni urednik imajo pravico do povračila potnih stroškov zaradi udeležbe na seji.
4. člen
Sredstva za izplačilo nagrad in povračil se zagotovijo v
proračunu občine.
5. člen
Za rok izplačila nagrad in povračil ter za druga morebitna
izplačila in povračila, ki nastanejo v zvezi z delom uredniškega odbora, pa niso posebej urejena s tem pravilnikom, se
smiselno uporablja predpise, ki urejajo nagrade članov delovnih teles občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica in članov
drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, v kolikor
niso v nasprotju z določbami tega pravilnika, pri čemer v nobenem primeru ne smejo preseči proračunsko zagotovljenih
sredstev za ta namen.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah glasila Občine Ilirska Bistrica Bistriški odmevi,
uporablja pa se od uveljavitve Odloka o glasilu Občine Ilirska
Bistrica (Ur. l. RS, št. 14/2008) dalje.
Številka: 007-9/2009
Datum: 5.11.2009
ŽUPAN
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc, univ.dipl.ekon.,l.r.

Pravilnik o nagrajevanju
uredniškega odbora
glasila Občine Ilirska Bistrica
Bistriški odmevi
1. člen
S tem pravilnikom se določa višina in način določitve ter
izplačila nagrad za delovanje uredniškega odbora glasila Ob-
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NOVE PRIDOBITVE V PODJETJU PET PAK
V družinskem podjetju Pet pak, ki
ga uspešno vodi Ljubo Nadoh, so
v soboto, 21. novembra, ob prisotnosti prijateljev in poslovnih
partnerjev nazdravili zagonu novih
tehnologij, ki so jih pred dvema
mesecema priključili proizvodnji
pet embalaže.
Podjetje Pet pak iz Ilirske Bistrice, ki
se ukvarja s proizvodnjo embalaže
za živilsko in kozmetično industrijo
ter široko potrošnjo, se je v sodobno
urejene poslovne in proizvodne prostore v industrijski coni Tnovo preselilo pred dvema letoma in od takrat
se njihova proizvodnja naglo širi. V
tem času so zaposlili še pet novih
delavcev, tako da je v podjetju, ki
posluje na 1700 kvadratnih metrih
površin, trenutno deset zaposlenih.
Ker se je proizvodnja v dveh letih
zelo razširila, imajo v najemu tudi
dodatne skladiščne prostore. Zato
bi v obrtni coni potrebovali še dodatnih 1000 kvadratnih metrov skladiščnih prostorov in več delavcev, je

Podjetnik Ljubo Nadoh (drugi z leve) je gostom predstavil nove tehnološke
pridobitve podjetja Pet pak

povedal Ljubo Nadoh, ustanovitelj
in direktor podjetja Pet pak.
Večino proizvodov izvozijo na tuje

gospodarstvo, kmetij stvo in turizem

REGIJSKO OCENJEVANJE MEDU
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Na 7. regijsko ocenjevanje medu, ki
ga je organiziralo Čebelarsko društvo Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, je prispelo 57 vzorcev medu,
ki ga je ocenjvela 6 članska komisija, na čelu katere je bila univ. dipl.
inženirka živilske tehnologije Marija
Korošec iz Biotehniške fakultete v
Ljubljani. Komisija je na podlagi
kriterijev čistosti, barve, bistrosti,
vonja, okus in arome vzorca največ
točk (30,5) dodelila akacijevemu
medu čebelarja Roberta Ščuke iz
Komna, ki je za nagrado prejel tudi
unikatno panjsko končnico.
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Med pridelovalci medu iz bistriške
občine je največ točk in zlato priznanje dobil akacijev med čebelarja Jožeta Turka iz Knežaka. Zlata
priznanja (vseh so podelili 16) pa
so med domačini prejeli še: Stanko
Vatovec iz Malih Loč in Zorko Šabec iz Ilirske Bistrice za gozdni med
ter Franc Močilnikar iz Zarečice,
Vladimir Vičič iz Zarečice, Ladislav
Čeligoj iz Il. Bistrice, Vojko Celin iz
Kuteževega in Jože Iskra iz Ilirske Bistrice za cvetlični med. III

trge, predvsem evropske, pa tudi v
Kanado. Uspešno poslovanje pa jim
omogoča predvsem nova kakovostna tehnologija. V podjetju, ki se
lahko pohvali s kar petimi patenti in
sedmimi inovacijami, so proizvodnjo
pred dvema mesecema nadgradili
še z dvema novima strojema za proizvodnjo razgradljive pet embalaže.
»Taki stroji so le trije v Sloveniji in
dva sta pri nas. Vesel sem, da smo
kljub majnosti z vztrajnostjo uspeli
prodreti tudi na tuje trge, ki so vedno bolj zahtevni in konkurenčni,«
je povedal Nadoh, ki je za gospodarske dosežke na področju podjetništva prejel srebrno plaketo Občine
Ilirska Bistrica za leto 2008.
Da so tudi v času gospodarske krize
priložnosti za uspeh, če le imaš voljo in pogum, da vztrajaš, se je strinjal tudi župan Anton Šenkinc, ki je
uspešnemu domačemu podjetniku
Ljubu Nadohu in njegovi družini
četital za napredek in ob tem poudaril, da bo občina še naprej pomagala podjetjem tudi z ugodnimi
ponudbami zemljišč in drugimi načini. »Tudi danes, ko si ogledujemo
te prostore in nove pridobitve smo
tako kot pred dvema letoma brez
besed in malo nevoščljivi. Upam, da
bo ta nevoščljivost dovolj spodbudna, da vam bodo sledili tudi drugi
obrtniki v dolini,« je dejal predsednik bistriške območne obrtno-podjetniške zbornice Janez Rojc. III

bor ogrožata ogorčiča in smolasti rak
Vsako leto na Krasu sušica najmlajših borovih poganjkov na črnem
boru povzroča večjo ali manjšo
škodo. Bolezen prepoznamo po
posameznih suhih vejah in osutosti bora. Proti njej se že nekaj desetletij borimo z redno in dosledno
sanitarno sečnjo, s pomočjo katere zmanjšamo možnost širjenja
okužbe in dvignemo vitalnost dreves v gozdu.

v naše kraje lahko zanese skupaj z
lesom in lubjem napadenih borov,
na primer s paletami in v drugem
pakirnem materialu. Da bi prenos
ogorčice preprečili, mora biti ves
les iz napadenih območij ustrezno
obdelan in označen njegov izvor. Pri
pregledih gozdov smo pozorni na
nenadno odmiranje celih borovih
dreves, ki se ne smolijo.

Borov smolasti rak

Meteorologi zadnja leta beležijo
nadpovprečne letne temperature,
glede na dolgoletno povprečje.
Škodljivi organizmi, ki do sedaj niso
povzročali večjih poškodb, se zaradi
zanje ugodnejših življenjskih pogojev lahko namnožijo. Zaradi globalne trgovine se je tudi povečala
verjetnost vdora novih škodljivih organizmov na naše ozemlje.
Slovenija v skladu s predpisi Evropske skupnosti izvaja poostren nadzor nad uvozom blaga, v katerem
se lahko skrivajo nevarni »slepi potniki«, ter nad tranzitom tega blaga
znotraj Evropske skupnosti. Kljub
temu je samo še vprašanje časa,
kdaj bo kateremu od nevarnih škodljivih organizmov, pripeljanih v Slovenijo, uspel pobeg v naše gozdove.

Borova ogorčica
Južni del Evrope zadnja leta trepeta pred vdorom majhne, s prostim očesom nevidne gliste oziroma
ogorčice, ki povzroča sušenje bo-

rov. Glistica lahko v eni rastni dobi
povzroči odmiranje velikih borovih
sestojev vseh starosti. Imenuje se
borova ogorčica (Bursaphelenchus
xylophilus) in je doma v Severni
Ameriki. Tam ne povzroča velikih
poškodb na domačih borih, medtem
ko je večina borov, rastočih v Evropi,
na tega škodljivca neodpornih. Od
evropskih držav je borova ogorčica
prisotna na Portugalskem, kamor je
bila v letu 1999 prinesena iz Azije.
Po naravni poti bi se borova ogorčica
širila počasi s pomočjo nekaterih rodov hroščev, vendar ji pri širjenju
pomaga človek. Borovo ogorčico se

Borov smolasti rak (Gibberella circinata) je glivična bolezen, ki podobno
kot borova ogorčica povzroča propadanje borov. Gliva drevo največkrat
samo oslabi, drevo pa potem napadejo še druge glive in žuželke, ki
povzročijo njegov propad. V Evropo
je bila že večkrat vnesena, uspešno
prestrežena in uničena, vendar pa je
v Španiji ušla v naravno okolje. Prenaša se lahko s semenom, storži, sadikami, z okuženim lesom in prstjo,
z vozili in opremo. Kot že pove ime,
borov smolasti rak povzroča rakaste
rane in močno smolenje iz okuženih
ran.
V primeru sumov na prisotnost opisanih »slepih potnikov« v vašem
okolju o tem obvestite lokalno pristojne delavce Zavoda za gozdove
Slovenije. Več informacij in slikovnega gradiva si lahko ogledate na
spletnem naslovu Fitosanitarne
uprave Republike Slovenije: http://
www.furs.si/svn/pos_obvestila.asp.
III Bogdan Magajna, ZGS OE Sežana

SAMOOBRAMBA
Udeleženci samoobrambe so v mesecu novembru uspešno zaključili
osnovni tečaj samoobrambe, ki ga
je organiziral Karate klub »OlderSI«
pod vodstvom inštruktorjev Mirka
Rogača in Branka Štembergerja.

KARATE
Karate klub »OlderSI« vabi k vpisu
novih članov vsako sredo ob 21. uri
v telovadnici OŠ Dragotina Ketteja.
BISTRIŠKI ODMEVI DECEMBER 2009
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IGOR ŠIRCELJ V SVETOVNEM VRHU BALINANJA
Za Balinarski klub Zabiče je letošnje
leto še posebej uspešno. Najbolj si
ga bodo zapomnili po osvojitvi treh
naslovov državnih prvakov mladih
članov Lana Timoteja in Andraža Ličana ter tretjega mesta na svetovnem prvenstvu, ki ga je slovenski
reprezentanci priboril 20-letni Igor
Šircelj iz Kuteževega.
Igor Šircelj je na svetovnem prvestvu, ki se je odvijalo med 21. in 26.
septembrom v Nici v Franciji, nastopil v kategoriji do 23 let in v disciplini igra v krog med 20 tekmovalci
Sloveniji priboril tretje mesto. Za
nastop v reprezentanci na svetovnem prvenstvu, ki so jo sestavljali
trije tekmovalci, se je moral Igor
prebiti skozi strogi izbor selektorja
Pavla Švare.
Igor Šircelj, sicer uspešen študent
elektrotehnike, se je z balinanjem

Mlademu balinarju Igorju Širclju je za izvrsten dosežek na svetovnem prvenstvu
čestital tudi župan Anton Šenkinc

začel ukvarjati pri 15 letih v domačem balinarskem klubu, leto ka-

PODGRAJSKI ČMRLJI ZASTOPALI
BISTRIŠKO OBČINO

sneje pa je že postal član slovenske
reprezentance. V samo petih letih
ukvarjanja s tem športom pa je že
dosegel nekaj vrhunskih rezultatov.
Leta 2006 je na svetovnem prvenstvu v Italiji osvojil drugo mesto v v
igri dvojic, in sicer v kategoriji do 18
let, leta 2007 je – prav tako v mladinski kategoriji – zasedel 4. mesto.
Že trikrat pa je osvojil naslov državnega prvaka.

šolstvo in šport

Igor, ki pove, da sta njegova glavna
trenerja in mentorja že od samega
žačetka oče Stojan in brat David, sicer tudi sama uspešna balinarja in
člana domačega balinarskega kluba,
kljub rosnim letom in številnim osvojenim pokalom ostaja na trdnih tleh
in ne spi na svojih lovorikah. »Moja
želja in cilj je, da postanem svetovni
prvak,« odločno prizna mladi balinar. In to mu seveda želimo tudi mi.
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V soboto, 7. novembra 2009, se je
zagnana ekipa Podgrajskih čmrljev
(Anita Jelenič, Elen Stanič, Rok Stopar in Anja Zidar) odpeljala proti
bohotnim idrijskim hribom. Tam, v
Idriji, je namreč potekalo 21. regijsko tekmovanje Mladina in gore, na
katerem se je 16 skupin pomerilo v
gorniškem znanju.
Po prihodu na OŠ Idrija so nas gostitelji prijazno sprejeli z darilci in zanimivim kulturnim programom, ki so
ga obogatili veseli zvoki harmonike,
pevskega zborčka in citer. Nato so
tekmovalci zavihali rokave in se lotili
BISTRIŠKI ODMEVI DECEMBER 2009

enajst strani dolgega besedila. Po tej
utrujajoči nalogi so dobili še kosilo
in se odpravili na prijeten sprehod
do Divjega jezera in najkrajše slovenske reke, Jezerčice. Ta je dolga
vsega 55 metrov.
Podgrajska ekipa je sicer ostala brez
možnosti za udeležbo na državnem
tekmovanju, vendar so bili ponosni,
saj so bili edina ekipa planincev iz
naše občine. Gotovo se bodo naslednje leto še bolj potrudili in pokazali
svoje znanje, ki nikakor ni majhno.III
Mentorica PS na OŠ Podgrad

Izvrsten dosežek Igorja Širclja na
svetovnem prvenstvu so člani balinarskega kluba iz Zabič proslavili na
krajši slovesnosti v domači balinarski
dvorani, kjer je Igorju čestital tudi
župan Anton Šenkinc in mu žaželel
veliko uspeha tudi v naprej. Balinarski kolegi iz kluba pa so mu v spomin
podarili dve leseni balinarski krogli.
Ti se bosta tako pridružili drugemu
paru krogel, ki so mu jih podarili že
za osvojeno drugo mesto. »Ko pa bo
postal svetovni prvak, bo dobil še
balinčka, saj za balinanje potrebuješ
popoln komplet,« so se pošalili balinarski kolegi. III

V KNEŽAKU PROSLAVILI DVOJNI JUBILEJ ŠOLSTVA
Na OŠ Knežak so 20. novembra
s prireditvijo, ki so jo pripravili
učenci in delavci šole, počastili 150.
obletnico šolstva in 40-letnico nove
šole v Knežaku.
Osnovna šola v Knežaku, ki nosi ime
po narodnemu heroju in domačinu
Tonetu Tomšiču, ni le izobraževalna
ustanova, pa pa tudi srečišče kulturnega in športnega dogajanja v
šolskem okolišu, ki zajema krajevni
skupnosti Knežak in Šembije, je
povedala ravnateljica šole Tea Gustinčič in v nadaljevanju na kratko
opisala zgodovino šolstva v Knežaku.
niso več ustrezali potrebam. Dolgoletna želja po boljših učnih pogojih
v primernejšem šolskem objektu se
je začela uresničevati leta 1966, ko
se je na občinskem referendumu za
samoprispevek za gradnjo nove šole
v Knežaku odločila več kot polovica
vseh volivcev v občini.
Letos tako mineva 40 let od slovesne otvoritve nove šole, ki so jo
proslavili 7. septembra 1969 in je

UČENCI SUŠIJO ZELIŠČA IN SADJE

Člani kmetijskega krožka so s celoletnim pridnim delom zaslužili toliko, da so
kupili sušilni aparat za zelišča in sadje, ki ga že s pridom uporabljajo.

Na OŠ Dragotina Ketteja in OŠ Košana poteka kmetijski krožek pod
okriljem Društva za razvoj podeželja. Otroci so krožek redno obiskovali tudi med poletnimi počitnicami.
Tako so pridelali veliko različne zelenjave, 10 kg krompirja, ter skuhali
marmelado, kompot, sok, čaje. Kumarice, feferone in rdečo peso pa
vložili v kis. Vse pridelke in izdelke
so septembra predstavili na kmetijski tržnici in jih večino tudi prodali.

Predvsem ognjičeve kreme za roke,
čaje in marmelado. Z zasluženim
denarjem smo kupili kar dva sušilna
aparata za zelišča in sadje: enega
za OŠ Dragotin Kette, enega za OŠ
Košano. Tako smo na OŠ Dragotina
Ketteja že posušili kakije, jabolka, timijan, peteršilj in meliso. V januarju
bo krožek začel delovati tudi na OŠ
Podgora v Kuteževem. III Mentorica
Tamara Urbančič

sovpadala s stoto obletnico tabora
na Kalcu. V prvih leti delovanja je
bilo na šoli več kot 200 učencev, danes pa je ta številka prepolovljena.
Leta 1972 je bila na šoli prvič organizirana vzgojno varstvena enota,
ker pa so se potrebe po predšolski
vzgoji v zadnjih letih močno povečale, je občina v letošnjem letu na
šoli odprla dodaten oddelek vrtca.
Šolska stavba je bila v vseh teh letih deležna tudi številnih obnov, letos poleti pa je dobila tudi povsem
novo podobo, krasijo jo nova okna
in barvita fasada.
Delovanje šole, ki se uspešno vključuje v številne projekte, tekmovanja
in natečaje, je na slovesnosti v Knežaku pohvalila tudi predestojnica
koprske enote Zavoda RS za šolstvo
Alica Prinčič Röhler in se ob tem
zahvalila vsem dosedanjim učiteljem in ravnateljem za njihov trud.
Številne goste in obiskovalce je pozdravil tudi župan Anton Šenkinc, ki
je osnovno šolo v Knežaku obiskoval
še v stari stavbi, in delavcem šole
zaželel uspešno delo še naprej.
Prireditev so s pevskimi in plesnimi
nastopi obogatili otroci iz vrtca, sedanji in bivši učenci ter delavci šole,
otroška folklorna skupina Tuščak Bač
in plesna skupina Maje Porta. Ob tej
priložnosti so na šoli izdali tudi zbornik, ki priča o bogati dejavnosti šole.
Po uradnem delu prireditve je sledilo še družabno srečanje s pogostitvijo, ki so jo pripravili delavci šole in
starši, za dobro voljo pa je poskrbel
ansambel Riziko. III
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Za začetek organiziranega šolstva v
Knežaku beležijo leto 1853, ko so se
zbrali župani in pomembni možje iz
vasi Knežak, Bač in Koritnice (med
njimi tudi narodni buditelj Miroslav
Vilhar) ter se obvezali, da bodo prispevali za plačo učitelja, ki bo poučeval njihove otroke. S poukom so
začeli leta 1859 v nekdanji šolski
stavki, kjer je danes sedež PGD Knežak. Po drugi svetovni vojni je bila
šolska stavba v klavrnem stanju, primanjkovalo je opreme, prostori pa
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VISOKE UVRSTITVE BISTRIŠKIH KARATEISTOV
V soboto, 21.11.2009, je Karate
zveza Slovenije v sodelovanju s tehničnim organizatorjem KK Postojna
v Športni dvorani OŠ Antona Globočnika v Postojni organizirala 3.
pokalno tekmo v borbah, katah in
ekipnih katah za vse starostne kategorije. Na tekmovanju je nastopilo 380 tekmovalcev iz 49 klubov.
Pod vodstvom trenerke Špele Muha
so se tekmovanja udeležili tudi bistriški karateisti, ki so osvojili naslednje rezultate. V kategoriji kate
posamezno je pri malčicah nastopila Ajša Tomšič Bazina, ki se je v
najštevilčnejši kategoriji uvrstila na
7. mesto. V kategoriji višje pri mlajših deklicah se je ponovno izkazala
Teja Jenko, ki si je s štirimi zmagami
in enim porazom priborila 3. mesto.

šolstvo in šport

Pri starejših deklicah si je Urška
Jenko z odličnimi nastopi zagotovila
nastop v finalu, kjer pa je naletela
na močnejšo in izkušenejšo tekmovalko iz Idrije, ki ji je morala priznati
premoč, in je tako osvojila odlično
2. mesto. V ekipnih nastopih pri
mlajšh deklicah so dekleta v postavi
Anita Janežič, Nika Blokar in Teja
Jenko osvojile 3. mesto. Pri članih v
katah posamezno je Tine Maljevac
ponovil izkupiček iz zadnje pokalne
tekme, in sicer 3. mesto.
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V petek, 16.10.2009, pa je v telovadnici na OŠ Dragotina Ketteja potekalo 1. šolsko karate tekmovanje, ki
je bilo namenjeno osnovnošolcem,
ki so se v prijateljskem duhu pomerili s svojimi vrstniki. Otroci so tako
tekmovali v katah posamezno. Gre
za prikaz osnovnih karate tehnik,
sestavljenih iz obrambnih in napadalnih udarcev, ki jih morajo tekmovalci prikazati v točno določenem
zaporedju. Vsak tekmovalec je zastopal svojo šolo in tako zbiral točke,
ki so se skozi tekmovanje seštevale,
na koncu pa je najvišji seštevek točk
določil zmagovalno šolo.
Tekmovanja se je udeležilo 18 tekmovalcev iz treh bistriških šol: OŠ
Antona Žnideršiča, OŠ Dragotina
Ketteja in OŠ Pregarje. Tokrat je z 11
točkami zmagala OŠ Dragotina Ketteja. Iskrene čestitke! III Shotokan
karate klub Muha Špela
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OGLED SVETOVNEGA PRVENSTVA V
LATINSKOAMERIŠKIH ŠPORTNIH PLESIH

V začetku novembra, natančneje v
soboto, 7. 11. 2009, smo učenke z
učiteljicami OŠ Dragotina Ketteja
uživale na enem izmed najpomembnejših dogodkov letošnjega leta – na
Svetovnem prvenstvu v latinskoameriških športnih plesih in Svetovnem
pokalu Boggie Woogie v Mariboru.
V okviru izbirnega predmeta ples
smo si v kvalifikacijah ogledale vseh
96 tekmovalnih parov, izmed katerih
smo še posebej navijale za slovenska plesna para Jurija Batagelja in
Jagodo Štrukelj ter Miho Vodičarja
in Nadiyo Bychkovo. Plesni dogodek
je dodatno popestril Svetovni pokal

Boogie Woogie, kjer je v izjemnih
plesnih vragolijah in malih akrobacijah tekmovalo 27 parov iz tujine.
Čeprav smo dvorano zapustile po
osmini finala, so bili občutki izjemni
in dogodek nepozaben. V prihodnje
bomo v okviru izbirnega predmeta
ples še obiskovale podobne dogodke, saj se tu seznanimo s tekmovalnimi plesnimi disciplinami, ki
jih v šoli ne moremo obravnavati.
Hvala učiteljicama Marici Širca in Vesni Boštjančič, ki sta nas peljali na to
nepozabno športno tekmovanje. III
Učenke izbirnega premeta ples OŠ
Dragotina Ketteja

DEBATNI VEČERI V KNJIŽNICI
V Knjižnici Makse Samsa so se odločili, da v sodelovanju z bistriško
Gimnazijo in Zavodom za kulturo
dialoga organizirajo debatna srečanja, na katerih bodo dijaki soočali svoje argumente za in proti
trditvam, ki se navezujejo na aktualne družbene teme. Srečanja
se bodo odvijala vsak drugi petek
v mesecu ob 18. uri v prostorih
knjižnice.

šni, vendar jih javnost premalo
pozna,« je povedala direktorica

Dislocirana enota Šolskega centra Postojna Gimnazija Ilirska Bistrica, v sodelovanju s Knjižnico Makse Samsa in
Za in proti - Zavodom za kulturo dialoga, pripravlja

Odvijajo se vsak drugi petek v mesecu, ob 18.00,
v prostorih Knjižnice Makse Samsa
Decembrsko debatno srečanje se bo zgodilo 11. decembra 2009,
debatna trditev, na kateri se bodo kresala mnenja, se glasi:
»RETORIKO BI MORALI UVESTI V GIMNAZIJSKE
IZOBRAŽEVALNE PROGRAME KOT OBVEZNI UČNI PREDMET«

ZA več informacij pišite na e-naslov:
gorazd.brne@scpo.si

knjižnice Damijana Hrabar.
Na bistriški Gimnaziji so pred dvema
letoma ustanovili debatni klub in
se tako pridružili množici debatnih
klubov, ki že desetletja delujejo na
osnovnih, srednjih in visokih šolah
po Sloveniji. Člani debatnega kluba
se udeležujejo slovenskih srednješolskih debatnih turnirjev, sodelujejo v televizijskih oddajah in ostalih
debatnih aktivnosith. »Pri formalni
debati gre za strokovno razpravo,
pridobivanje novih znanj, učenje in
uporabo argumentiranega govora
in veščin retorike, razvijanje kritičnega mišljenja, usposabljanje za
aktivno državljanstvo, raziskovanje
aktualnih družbenih tem in ne nazadnje tudi za druženje,« je povedal
Gorazd Brne, profesor sociologije
in filozofije na Gimnaziji, ki je tudi
mentor debatnega kluba.
Debatna trditev prvega debatnega
srečanja, na kateri so se kresala
mnenja, se je glasila Prihodnost
slovenske energetske politike je v
jedrski energiji. Svoje argumente pa
so tokrat soočili Jernej Ekart in Jani
Lavrenčič, ki sta trditev poskušala
ovreči, ter Tina Ujčič in Rok Smrdelj
v nasprotni ekipi, ki je trditev zagovarjala. Tokrat sta bila po obiskovalcev bolj prepričljiva Tina in Rok, ki
sta zbrala največ točk. Na žalost se je
prvega debatnega večera udeležilo
zelo malo obiskovalcev, pogrešali pa
smo predvsem dijake bistriške gimnazije in njihove profesorje. Tema
naslednjega večera je namenjena
še posebej njim, zato upamo, da bo
udeležba tokrat boljša. III
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»Danes smo se zbrali na večeru, ki
se bistveno razlikuje od naših klasičnih prireditev. Prvič smo namreč
povabili k sodelovanju dijake bistriške Gimanzije, da bi se predstavili s
svojimi projekti. Eden takih je tudi
debatni krožek, kjer so zelo uspe-
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NOTRANJSKO-KRAŠKA LIGA V ATLETIKI

V telovadnici OŠ Antona Žnideršiča
že drugo leto pridno treniramo atletiko v okviru Tekaškega društva Bistrc. V atletski krožek je vključenih
35 otrok od 1. do 9. razreda, treninge pa vodimo tri trenerji: Vesna
Boštjančič, Drago Seizovič in Roman Javornik.
V lanskem šolskem letu smo sodelovali na tekih Primorskih novic, v
letošnjem pa smo aktivno vključeni
tudi v Notranjsko-kraško ligo. Prvi
miting te lige smo uspešno zaključili
v mesecu novembru v Postojni.
Na dvoranskem mitingu se je 20 naših atletov in atletinj pomerilo v treh
disciplinah: šprintu na 30 metrov,
teku na 300 metrov in skoku v daljino z mesta. V šprintu sta se Maja
Ribič in Klemen Boštjančič uvrstila v
finale, kjer je prva osvojila 2. mesto
v svoji kategoriji, slednji pa 3. mesto. Izkazali smo se tudi v skoku v
daljino z mesta, kjer sta Lea Morano
in Klemen Boštjančič dosegla 2.
mesto, Nataša Seizović pa 3. mesto.
Najboljše rezultate pa smo dosegli

v teku na 300 metrov, kjer so Maja
Ribič, Jakob Simčič in Sebastjan Derenčin osvojili odlično 1. mesto, Noemi Smajla pa si je v svoji kategoriji
prislužila 2. mesto. Z rezultati smo
več kot zadovoljni, hkrati nam pa
zadovoljstvo otrok daje energijo in

šolstvo in šport

OBISK V VARSTVENO DELOVNEM CENTRU

27

Na megleno in sveže novembrsko
jutro smo se učenci zadnje triade
odpravili na kratko ekskurzijo v Varstveno delovni center, enota Ilirska
Bistrica. Ko smo prispeli v Ilirsko
Bistrico, smo se malce sprehodili
po »placu« in v ozki ulici našli VDC.
Sprejel nas je topel vonj po kavi in
veliko prijaznih ljudi.
BISTRIŠKI ODMEVI DECEMBER 2009

Najprej nam je gospa Sonja Munih,
ki vodi VDC, razkazala vse njihove
delavnice. Pri vsaki delavnici smo
lahko videli izdelke in zdeli so se
nam odlični, saj sami take zelo težko
naredimo. Po ogledu vseh delavnic
smo se morali odločiti za eno izmed
njih. Odločitev je bila zelo težka, saj
je bila vsaka delavnica po svoje za-

motivacijo za nadaljnje treninge in
sodelovanje na dvoranskih ter zunanjih tekmovanjih. V mesecu februarju se dvoranski miting seli v Ilirsko
Bistrico. Upam, da se vidimo v čim
večjem številu! III Vesna Boštjančič

nimiva. Izbirali smo lahko med papirno, likovno, šiviljsko, keramično
in lesno delavnico. V lesni delavnici
so izdelovali pladnje, na katere so
kasneje v keramični delavnici nalepili mozaik. V keramični delavnici so
izdelovali glinene posode, v šiviljski
delavnici so rezali trakce za recikliran papir, spužvo in polnili vzglavnike s spužvo. V papirni delavnici so
izdelovali recikliran papir, ki so ga
kasneje obdelali v likovni delavnici.
Tam so izdelovali novoletne voščilnice.
Čas v VDC-ju je hitro minil in kmalu
smo se morali posloviti. V dar smo
dobili pesniško zbirko Stari Grad
naše sovaščanke Alenke Hrabar in
vzglavnik, ki so ga naredile pridne šivilje v šiviljski delavnici. Ob odhodu
so nas tudi vsi lepo pozdravili.
Ta kratka ekskurzija je bila najbolj
zanimiva od vseh letošnjih. Spoznali
smo, da lahko vsak, tudi če je malce
drugačen, izdela nekaj, česar »navadni« ljudje ne zmoremo. Hvala
osebju in varovancem VDC-ja ter
Društvu invalidov Ilirska Bistrica, da
so nam omogočili to zanimivo in prijetno izkušnjo.III Anja Zidar, OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad

OŠ JELŠANE VABI NA OGLED GOZDNE UČNE POTI
Na OŠ Jelšane letos praznujemo
10-letnico EKO-šole. Ob tem jubileju
bi želeli vsem šolam v naši občini
ponuditi strokovno vodeni ogled
gozdne učne poti v Jelšanah, po kateri vas bo popeljala učiteljica Jožica
Potepan in vas seznanila z različnimi predstavniki dreves in grmovnic, s pomenom lovstva in skrbi za
živali ter s prvimi strnjenimi naselji
(prazgodovinsko gradišče). Učiteljici
Jožica Potepan in Romana Kompan sta pripravili tudi učne liste za
različne teme naravoslovnih dni za
učence od 1. do 9. razreda, ki jih
lahko realizirate v katerem koli letnem času.
Vabljeni ste tudi na ogled etnološke zbirke pri Majerjevih v Dolenjah, kjer se bodo učenci seznanili
z nekaterimi obrtnimi dejavnostmi
(krojaštvo, čevljarstvo, mizarstvo)
in spoznali življenje ljudi nekoč in
danes ter svoje znanje utrdili z reševanjem nalog na delovnih listih, ki
jih je skrbno izdelala učiteljica Jožica
Potepan.

NARAVOSLOVNI DAN V PIRANU IN KOPRU

Če vas kaj iz naše ponudbe zanima,
pokličite v tajništvo OŠ Jelšane (tel.:
7886107).
Strokovno vodenje po učni poti in
ogled etnološke zbirke sta za učence
osnovnih šol brezplačna. Z veseljem
vas pričakujemo! III Karmen Joimo
Šajn, EKO-koordinatorica

odmevi@ilirska-bistrica.si.

Vabljeni k sodelovanju!

FUTSAL

V ponedeljek, 16. 11. 2009, smo imeli
učenci OŠ Pregarje naravoslovni dan.
Odšli smo v Piran in v Koper. V Piranu
smo si ogledali akvarij, v Kopru pa
naše pristanišče Luko Koper. Ob 8. uri
smo se veseli odpeljali proti Piranu.
Na avtobusu smo si pripovedovali
šale, razne smešne zgodbice, skratka
imeli smo se zelo lepo. Naš čas na avtobusu je hitro minil. Ko smo se pripeljali v Piran, smo se odpravili proti
akvariju, kjer smo najprej pomalicali.
Ob 10. uri so nas lepo sprejeli in rekli, da jih lahko vprašamo, karkoli
želimo. V akvariju smo bili eno uro
in videli čez dvesto podvodnih bitij.

Večini učencem so bili najbolj všeč
mladiči morskega psa.
Iz Pirana smo se nato odpeljali proti
Kopru. Mislili smo, da bo v Luki dolgočasno, ampak se je izkazalo ravno
nasprotno. Videli smo, kako zabojnike nalagajo na tovornjak, garažno
hišo za 10.000 avtomobilov, povedali
so nam potek, kako ladjo pripeljejo
v pristanišče in še veliko zanimivih
stvari. Ob koncu naravoslovnega dne
smo se polni novih vtisov in izkušenj
odpeljali proti domu. Vsi komaj čakamo na naslednji izlet.III Mladi novinarji OŠ Pregarje

Po daljšem premoru se nadaljuje
tudi prvenstvo v kategoriji U 21 in
domača ekipa se bo 6. decembra
pomerila z vrstniki iz Škofje Loke, 20.
decembra pa bodo gostili vrstnike iz
Kobarida. Obe tekmi bosta odigrani
ob 18. uri.
Konec meseca se pričenja državno
prvenstvo v kategoriji petnajstletnikov. Našo občino bo zastopala ekipa
Plame iz Podgrada, s katero naše
društvo KRT zgledno sodeluje na
strokovnem in organizacijskem področju. Prvi turnir bo odigran v Kobaridu. III Za ŠKD KRT - Vojko Kalc
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V prihodnjem mesecu pričenjamo z
zimsko ligo dvoranskega nogometa.
Med seboj se bo družilo in merilo
v spretnosti z žogo šest moštev.
Tekme bodo na sporedu ob nedeljah, igralni termini pa bodo odvisni
od zasedenosti telovadnice in bodo
objavljeni na spletni strani društva.
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PESNIŠKI VEČER S TONETOM PAVČKOM
Ob dnevu splošnih knjižnic, ki ga
obeležujemo 20. novembra, so v
do zadnjega kotička napolnjeni bistriški knjižnici Makse Samsa gostili
pesnika Toneta Pavčka, ki je ob tej
priložnosti skupaj z založbo Miš
obiskovalcem predstavil tudi zbirko
pesmi Majhnice in majnice.
Pesnik Tone Pavček je v živahnem
pogovoru, ki ga je vodila Zala Šajn,
upokojena učiteljica slovenskega jezika in književnosti, navdušil s svojo
neposrednostjo, karizmatičnostjo
in dobro voljo, ki jo je kot iz rokava
stresal med obiskovalce. Literarni
večer je z nastopom obogatil ženski
pevski zbor Prem, ki je zapel nekaj
pesmi, med njimi Pojdem na ravo
polje, katere avtor besedila je Tone
Pavček.
Prvo zbirko Pesmi štirih je leta 1953
Pavček izdal skupaj s Kajetanom
Kovičem, Janezom Menartom in Cirilom Zlobcem, tej pa je sledilo še
mnogo zbirk za otroke in odrasle.

Tone Pavček je v pogovoru z Zalo Šajn vedrino prenašal tudi na obiskovalce

Doslej je izšlo okrog 15 Pavčkovih
knjig poezije, med katerimi pesnik
še zlasti ceni Dediščino (1982) in
zadnjo knjigo sonetov Same pesmi
o ljubezni (2008). Še več pa je pisal

LIKOVNA RAZSTAVA Z MOTIVI MAŠUNA

kultura

Člani likovnega društva Franceta
Pavlovca iz Ilirske Bistrice in Društva
likovnih ustvarjalcev iz Postojne so
v bistriški enoti VDC na ogled postavili dela, ki so nastala v okviru 2.
likovne kolonije na Mašunu.
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Bistriško likovno društvo Franceta
Pavlovca je letos v goste na likovno
kolonijo povabilo tudi umetnike iz
Postojne. Sodelovalo je 16 slikarjev,
ki so uporabljali različne tehnike in
motive. »Nismo se odločali za posebno temo, pač pa smo slikarjem
pustili prosto pot,« je povedal predBISTRIŠKI ODMEVI DECEMBER 2009

sednik bistriškega društva Rajko
Kranjec. Na nastalih deli sicer prevladujejo motivi lovskega dvorca,
gozda in drugih znamenitosti Mašuna.
Otvoritev razstave, ki je potekala 20.
novembra, je s komentarjem obogatila umetnostna diplomirana zgodovinarka Polona Škodič. Prireditev pa
s pesmijo popestrila tudi ženska pevska skupina Resa iz Ilirske Bistrice.
Razstava bo na ogled do 4. decembra, vsak delavnik od 9. do 14.30 ure
in ob sobotah od 9. do 12. ure. III

za otroke. Nekatere od teh knjig, na
primer Jurij Muri v Afriki, so doživele
zavidljive naklade. »Z besedo gradiš
stavbo duše, iz zemlje rasteš in dihaš zahvalo nebu kot trave in trte ali
kot neutrudna mravlja. Si sam eden
izmed njih in tvoja pesem je tudi njihova,« je svojo ljubezen do besede
in zemlje, zlasti rodne Dolenjske,
opisal v knjigi Majhnice in majnice,
ki je predvsem izbor Pavčkove otroške poezije s prevodi v angleščino,
knjiga pa je letos izbrana tudi za
Cankarjevo tekmovanje.
Po podatkih, ki jih je ob dnevu
splošnih knjižnic zbrala direktorica
Knjižnice Makse Samsa Damijana
Hrabar, so v knjižnici poleg redne
izposoje knjižničnega gradiva organizirali in izpeljali tudi 48 dopoldanskih in 23 popoldanskih ur pravljic,
za otroke so pripravili 15 ustvarjalnih delavnic in 6 lutkovnih predstav,
za mladino pa organizirali 13 prireditev, 10 kvizov in 39 razstav. Izpeljali so še 38 bibliopedagoških ur za
osnovniošolce in gimnazijce. Poleg
tega so v knjižnici poskrbeli tudi
za slabovidne oskrbovance doma
starejših občanov, za katere so pripravili 38 literarnih in bralnih ur. Za
ostale občane pa so pripravili 41
priložnostnih razstav in 23 literarnih
večerov, ki jih organizirajo v sodelovanju z območno izpostavo JSKD
Il. Bistrica in Društvom za krajevno
zgodovino in kulturo ob finančni
podpori Občine Il. Bistrica. III

Prireditvi v organizaciji Folklorne
skupine Brkini ob praznovanju 10.
obletnice delovanja še dolgo ne
bomo pozabili. Z izdajo knjige »Brkinske stezice« so se zapisali v zgodovino tudi v pisni obliki, z bogato
sobotno prireditvijo pa so ljudem
pričarali nepozabno doživetje.
Kulturni dom v petek, 13. novembra, ni bil prav nič »strašen«, ampak
zelo »brćinski«. Povezovalec Danijel
Cek je spretno vodil pogovor z zgovorno avtorico večjega dela besedila
v knjigi »Brkinske stezice« Slavko
Cetin-Čufar. Knjiga je razdeljena na
dva dela. Prvi del obsega zgodbe in
pesmi iz Brkinov, drugi del pa 10 let
delovanja FS Brkini. Temu delu sta se
posvetili Marinka Fabjančič in Anja
Kirn, dolgoletni članici folklorne
skupine. Naslovno fotografijo je prispeval Slavko Gerželj. Levji delež pa
sta naredila Stane in Joško Verko iz

Tiskarne Vertis, ki sta se oblikovanja in tiska knjige lotila potrpežljivo
in z velikim občutkom. Skoraj polna
dvorana je bila navdušena tako nad
Slavkinim pripovedovanjem, kot nad
nastopom MoPZ Slavnik, Otroške

ŠTEVILNE KNJIŽNE NOVOSTI

Nove knjige so predstavili (z leve): David Terčon, Jože Jež – Pepi, Patricija Dodič,
urednik Aleksander Peršolja, Jasna Peršolja in Božidar Premrl

Na literarnem večeru v Knjižnici
Makse Samsa je Kulturno društvo
Vilenica iz Sežane predstavilo številne novosti, ki so jih izdali v letošnjem letu.
Kot je povedal urednik Aleksander
Peršolja, so v KD Vilenica, ki je bilo
ustanovljeno leta 1998, začeli z izdajo ene knjige na leto, lani pa so
sklenili, da bodo temeljiteje posegli
v ustvarjanje. »Želeli smo opozoriti
tudi na to, da Primorska nima svoje
založbe, kar včasih avtorjem povzroča velike težave,« je pojasnil Peršolja. Tako so v lanskem letu izdali
kar sedem knjig. Božidar Premrl v
knjigi o tomajskem kamnoseku raziskuje kamnoseštvo na Primorskem,
Jasna Peršolja je v knjigi Rodiški
rodovi zbrala in obdelala izredno
količino podatkov o Rodičanih in

njihovih prednikih, konec leta 2008
je izšla druga pesniška zbirka Davida Terčona Med izvržki blodnjakov, Jože Jež – Pepi pa je predstavil
knjigo pesmic za otroke Domek pod
brinom, ki jo krasijo bogate ilustracije Julijane Božič. Pet avtorjev iz
okolice Hruševja (Dragica Šušterčič,
Marijana Batis Mea, Alenka Jurca,
Ana Horvat in Branko Merše) je
prispevalo pesmi, ki so jih izdali pod
naslovom Od Nanosa do Javornikov,
pesnica Aleksandra Denša pa je objavila svojo prvo pesniško zbirko. Patricija Dodič je prebrala nekaj svojih
pesmi, ki jih je objavila v knjigi Črno
obrobljene oči, pesnik Aldo Žerjal
pa je izdal že 6. zbirko z naslovom Izzabranja. Literarni večer je prijetno
popestrila glasbena skupina Romantiki iz Knežaka. III

folklorne skupine Tuščak iz Bača ter
nad harmonikarjema Nikom Polesom in Maticem Štavarjem.
V soboto, 14. novembra, pa so v
športni dvorani v Hrpeljah obeležili
10. obletnico delovanja. V goste so
povabili svoje dolgoletne prijatelje,
s katerimi sodelujejo že dlje časa.
Tako so se na odru zvrstile folklore,
petje in igra, ki je bila tudi povezovalna nit celotnega večera. Že
pogled na prireditvene odre je napovedal veliko prireditev: kar trije
odri z veličastno sceno. Večer je
začela skupina učencev iz OŠ DBB
Hrpelje, ki so nam zaplesali in zapeli. Od folklornih skupin so prišli
še plesalci FS Val iz Pirana, FS Ivan
Laharnar – Planota ter FS Gradina
iz Il. Bistrice. Na odru smo lahko slišali ubrane glasove kvarteta Utrip,
ki so nam poleg samostojnega nastopa pripravili tudi posebno točko
z Navihanimi Lisjaki, pa MoPZ Slavnik, ki so zapeli tudi skupaj z delno
zasedbo Brkinske godbe 2000, zraven pa je FS Brkini tudi zaplesala.
Pravo brkinsko noto so dale Bistriške škuorke, Hrušiški fanti in Trio
Volk Folk. Za presenečenje pa je
poskrbel tudi Marjan Uljan, pevec
skupine Malibu, ki je na prireditev
prišel sam, a nam je vseeno zapel in
na noge spravil celo dvorano, da je v
en glas zapela zdravico »Kolkor kapljic…«. Program je zaključila pesem
mlade pevke Nine Počkaj, ki govori
o ljubezni do Brkinov, zadaj pa so
se člani Folklorne skupine stisnili v
en objem. Folklorni skupini Brkini
iskreno čestitamo ob jubileju in želimo, da bi zmogli najti pot in voljo,
da še naprej ohranjajo bogastvo Brkinov. III Anja Kirn
BISTRIŠKI ODMEVI DECEMBER 2009

kultura

10 LET PO »BRKINSKIH STEZICAH«
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DRAGOCENI DOKAZI 500-LETNE
PRISOTNOSTI RIMA PRI NAS (2. DEL)

naša dediščina

Ob obisku pri zakoncema Mariji in
Mihaelu Šteberger na Dolnjem Zemonu smo omenili tudi opis z risbo
posebno oblikovanje rimske zapestnice, ki smo ga izsledili v muzeju
na Reki. Zapestnico naj bi po njunem
opisu našel neki kmet na Dolnjem
Zemonu v letih 1934/35. Temu je
sledila nadvse živahna pripoved ge.
Marije. Tudi na njihovi njivi naj bi bil
najden čuden po domače bracolet
(iz. ital. braccialetto) ali zapestnica.
Bil je srebrn in na njem so bili obešeni trije srčki ali krogci. Tega je pa
pri oranju še pred zadnjo vojno našel možev stric Tone. Zraven je bila
tudi »škrlica« iz kamna z več vogali
in s čudnimi znaki ali črticami. Bilo
je tudi vse polno koščkov lončene
posode, ki ga očitno ni zanimala,
zapestnico in ploščico pa je odnesel
s seboj v vrečki za malico. Na povratku proti domu pa se je spotoma
ustavil pri kovaču, da mu je pritrdil
razmajano konjsko podkev. Seveda
se je ob tem tudi pohvalil, kaj da je
našel na njivi. No, nekdo od prisotnih je zadevo očitno prijavil policiji,
saj sta se kmalu nato pojavila na
domu dva karabinjerja in ga pričela
strašiti, ker da je skrunil grobove. Le
s težavo ju je uspel prepričati v svojo
nedolžnost in pojasniti, da je šlo za
goli slučaj ob oranju.
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Risba posebno oblikovane rimske zapestnice najdene na njivi na Dolnjem
Zemonu je dragocen zgodovinski dokaz

Končalo se je s podrobnim popisom
in karabinjerja sta stvari odnesla
in predala muzeju na Reki. Iz opisa
takratnega arheologa Riccarda Gigante, ki je tudi sam brskal po Dolnjem Zemonu, je razvidno, da gre
za isti premet. Zapestnica naj bi bila
izredno dobro ohranjena, kamnita
ploščica, s katero je bila žara očitno
pokrita, pa okršek kamnite plošče
rimskega žrtvenika, z grobo oblikovanimi rimskimi pismenkami letnice
postavitve žrtvenika. Žal pa smo
zaman poizvedovali za zapestnico v
muzeju na Reki. Očitno je leta 1943
ob odhodu Italijanov z njimi odšla
tudi zapestnica, dragocen zgodovinski dokaz o dogajanju pri nas.

razmišljanju. Preseneča predvsem
oddaljenost prostora, na katerem
so bili najdeni, od gradišča in vojaške postojanke. Očitno gre le za
omejeno število grobov, ne za večje
grobišče. Ob tem ni odveč razmislek
o novi ureditvi in organizaciji našega
širšega območja v obdobju 500-letne rimske vladavine. Ta prostor je
namreč skozi vse zadnje tisočletje
pred našim štetjem, predvsem z
mogočnim obrambnim trikotnikom:
ZEMON – AHAC – TRNOVO S STRAŽICO, predstavljal neke vrste predstražo, v obrambi številnih gradišč,
razprostrtih vse do obrobja Kvarnerskega zaliva in v veliki meri tudi
Like. Dejansko neprebojni blok, katerega se je Rim dokončno lotil šele
po zaokrožitvi mogočnega imperija
s pohodom na Japode v letih 35–33
pred našim štetjem. Po tem obdobju
se je vloga in ureditev naših krajev
radikalno spremenila. Pridobili so
značaj in vlogo neke vrste vojne krajine, prehodnega območja za prehod in oskrbovanje rimskih legij na
vzhodu, z ustreznimi postojankami
za zavarovanje novo nastalih naselij
in povezovalnih komunikacij. To je
tudi razlog, da nam Rim ni zapustil
velikih bivalnih središč z mogočnimi
spomeniki, na katerih so pozneje
nastala velika mesta, pri nas na primer Ljubljana, Ptuj, Celje in dr.

Skratka – ne bo odveč pripomniti, da
nam poleg več ali manj zanimivega
opisa ti, na videz sicer nepomembni
podatki odpirajo nove smernice v

Pač pa je na prelomu tisočletja, z vladavino cesarja Oktavijana Avgusta,
nastalo dolgo obdobje splošnega
miru in s tem povezanega napredka
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in blagostanja. Novi življenjski pogoji so tudi v naših krajih omogočili
ponovno naselitev in uvedbo načrtnega kmetijskega obdelovanja
zemlje. Na obširnem območju so
nastala velika, skrbno urejena in
organizirana kmetijska posestva, na
katerih so zaposlili predvsem ogromno število odsluženih legionarjev
in sužnjev/ujetnikov ter s tem rešili
v veliki meri problem prehrane in
zaposlitve ob razpustu nepotrebnih
legij.
Tudi pri nas je očitno prišlo do podobne ureditve, kar potrjujejo predvsem do zdaj odkriti rimski plugi na
Ahcu in nad Trnovim. O vodenju in
organizaciji velikih posestev vzdolž
obal Istre in bližnjih otokov nam pričajo do zdaj odkriti ostanki bogatih
gospodarskih poslopij, ki jih je stroka
zaradi pomembnosti poimenovala
kar »Villa rustica« (podeželski dvorec). Obširna planjava južno od
gradišča na Dolnjem Zemonu in s terasami prekrito območje nad dolino
Sv. Jerneja že sami po sebi potrjujeta pravilnost domneve o podobni
ureditvi. O je zanimivobili Tudi tam
so bili namreč odkriti rimski grobovi.
Na podobno domnevo navajajo tudi
grobovi, odkriti na zemljišču Grajski
britof. Da pa na obširnem območju
tudi tostran Reke verjetno ni bilo
drugače, nam potrjujejo že zgoraj
omenjeni plugi, ostalo pa prepuščamo bodočim strokovnim raziskavam. (konec) III Franc Poklar

OZ RDEČEGA KRIŽA ILIRSKA BISTRICA obvešča
Vabimo vse ljudi dobre volje, da v
letu 2010 postanete člani Rdečega
križa in se pridružite prostovoljcem
in prostovoljkam, ki nesebično pomagajo vsem, ki so se znašli v stiski.
Še vedno potrebujemo pomoč, zato
ste vsi lepo vabljeni.
V novembru 2009 smo razdelili naslednje količine hrane: 290 kg testenin, 340 kg moke, 430 kg sladkorja,
200 kg riža in 1.440 l mleka.
V decembru bomo razdeljevali pakete RKS, razno blago, ki ga bomo
nabavili iz sredstev donacije Mercatorja, ter hrano, ki jo bomo kupili iz
sredstev OZ RKS Il. Bistrica. Če želite
prispevati za nakup hrane, vas vabimo, da nakažete svoj prispevek na
naš TRR s št. 1010 0002 9208 538.

OBVESTILO!
V skladišču OZ RKS Ilirska Bistrica, pod Gimnazijo,
ne bomo sprejemali blaga
v decembru 2009 ter v
januarju in februarju 2010.
O novem urniku sprejema bomo
obveščali v lokalnih medijih.

OBVEŠAMO VAS,
DA BOMO ZBIRALI
PLASTIČNE ZAMAŠKE ZA
ANŽETA DO VKLJUČNO
11. DECEMBRA 2009.

ANKETA O ZADOVOLJSTVU OBISKOVALCEV
AMBULANTE DRUŽINSKE MEDICINE
Zadovoljstvo je postalo pomemben kazalec kakovosti na različnih
področjih. V zdravstvu merimo zadovoljstvo kot izražanje uporabnikovega dojemanja lastne izkušnje
z zdravstveno oskrbo, posameznim
postopkom zdravljenja ali pa z zdravstvenim sistemom kot celoto. Bolnikovo zadovoljstvo nam pomaga
pri odkrivanju težav, na osnovi katerih lahko predvidimo spremembe za
izboljšanje kakovosti našega dela.
Poleti 2008 je bila v občini Ilirska
Bistrica izvedena raziskava, ki je zajemala obiskovalce splošne ambulante Zdravstvenega doma Ilirska
Bistrica. K raziskavi je bilo povabljenih 150 pogostih in 150 naključno
izbranih obiskovalcev. Vprašalnik je
zajemal nabor demografskih podatkov in pa usmerjena vprašanja s področja zadovoljstva z vključevanjem
v postopke odločanja o zdravljenju.
Z raziskavo, ki je bila osnova za pisanje raziskovalne naloge za specializacijo iz družinske medicine, sem
poskušala ugotoviti, v čem se razlikujejo pogosti obiskovalci ambulante družinske medicine od ostalih:
ali zgolj po demografskih podatkih
in naravi obiska pri zdravniku ali tudi
po želji do vključevanja in zadovolj-

stvu z vključevanjem v postopke
zdravljenja v družinski medicini.
Večina (80 odstotkov) vseh vprašanih je bila zadovoljna s soodločanjem pri zdravljenju v taki meri,
kot si to sami želijo. V splošnem so
bili pogosti obiskovalci manj zadovoljni od ostalih vprašanih. Najbolj
nezadovoljni so bili z možnostjo
povpraševanja po različnih načinih
zdravljenja in izražanja svojega mnenja o le-teh. Obe skupini vprašanih
sta bili zelo zadovoljni s postopki, ki
vključujejo načrtovanje zdravljenja.
Prav ta vprašanja so dosegla najvišjo
oceno zadovoljstva. Pomembna razlika med primerjalnima skupinama
se je odrazila v zadovoljstvu pri
postopkih, ki vključujejo sprejem
končne odločitve za zdravljenje. Pogosti obiskovalci so v manjši meri
izrazili željo po vključevanju v ta
del procesa zdravljenja, raje so dokončne odločitve prepuščali zdravniku. Ravno nasprotno pa je skupina
naključnih obiskovalcev izstopala po
želji, da je odločitev za zdravljenje
sprejeta po skupnem dogovoru med
zdravnikom in pacientom.
Med nezadovoljnimi anketiranci
izstopajo neporočene pogoste obiskovalke, stare med 30 in 60 let,

Spoštovani!
OZ RKS Ilirska Bistrica vas vabi,
da namesto državi namenite
0,5% vaše dohodnine naši organizaciji, ki bo sredstva porabila
za pomoč otrokom, starejšim in
drugim revnejšim prebivalcem
naše občine.
Sporočite vašo odločitev na
DAVČNI URAD v Ilirski Bistrici in
pomagajte, da bomo pri nas vsi
živeli boljše!

odmevi@ilirska-bistrica.si.

Vabljeni k sodelovanju!
z osnovnošolsko izobrazbo in vsaj
eno kronično boleznijo. Vzroki nezadovoljstva najbrž tičijo v kroničnosti bolezenskega stanja, vdanosti
v zdravljenje, verjetno tudi v nižji
stopnji izobrazbe, ki je povezana z
doživljanjem bolezenskega stanja.
Dejstvo je tudi, da imajo pogosti
obiskovalci več stikov z zdravstveno
službo, kar pomeni tudi več možnosti za morebitne težave v sodelovanju.
Iz rezultatov raziskave izhaja usmeritev, da moramo k večjemu zadovoljstvu in boljšemu sodelovanju z
zdravstveno službo prispevati vsi,
tako zdravniki in zdravstveni sistem
kot tudi bolniki. Zdravniki in zdravstveno osebje moramo poskrbeti
za večjo informiranost pacientov in
boljšo dostopnost. Pacienti naj postanejo aktivnejši pri pridobivanju
informacij o lastnem zdravju. Pogosti obiskovalci se lahko v večji meri
vključujejo v organizirane oblike
preventivnega delovanja.
Na koncu bi se rada zahvalila osebju
ZD Ilirska Bistrica, ki mi je pomagalo
pri izvedbi raziskave in pa seveda
vsem bolnikom, ki so sodelovali v
raziskavi in s tem prispevali svoje
dragoceno mnenje, na podlagi katerega zdravniki vedno skušamo
nadgraditi svojo delovno prakso. III
Andreja Vinšek Grilj, dr. med.
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SO CIALNO V ARSTVO IN z dravj e

POSTANITE ČLANI
RDEČEGA KRIŽA!
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VELIKE IZGUBE V BISTRIŠKEM
ZDRAVSTVENEM DOMU
Zdravstveni dom Ilirska Bistrica,
ki je že v preteklih letih posloval
na robu rentabilnosti, se je v letošnjem letu znašel v resnih poslovnih in likvidnostnih težavah. Zaradi
sprejetih varčevalnih ukrepov v
zdravstveni blagajni in spremenjenega financiranja osnovnega zdravstva naj bi letošnje leto zaključili s
kar 345.000 evri izgube, naslednje
leto pa menda kaže še slabše.

SOC IALNO V ARSTV O IN zdravje

S problematiko financiranja zdravstva je občinske svetnike na
novembrski seji seznanil direktor bistriškega zdravstvenega doma Vojko
Mihelj. Varčevalni ukrepi na področju zdravstva so poleg linearnega
znižanja priznanih cen zdravstvenih
storitev za 2,5 % prinesli tudi znižanje kalkulativno priznanih plač za en
plačni razred, 20-odstotno znižanje
amortizacije in spremenjen način
financiranja zobozdravstva. »Za naš
zavod to pomeni znižanje priznanih
prihodkov v vseh dejavnostih iz letnega programa kar za 10,6 %,« opozarja Mihelj. Po podatkih Združenja
zdravstvenih zavodov Slovenije bo
letošnje leto z izgubo zaključilo kar
76,3 % oz. 45 od skupno 59 zdravstvenih domov in več kot polovica
(59,3 %) od 27 bolnišnic v Sloveniji.
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Skrb zbujajoč je podatek, da je ZD
Ilirska Bistrica po deležu izgube, ki
znaša 12,2 % v celotnem prihodku,

na samem vrhu lestvice. K temu
pa, kot je pojasnil Mihelj, bistveno
prispevajo nekatere specifične lastnosti območja in bistriškega zdravstvenega doma, ki jih Ministrstvo
za zdravje in ZZZS pri financiranju
službe nujne medicinske pomoči
in ostalih služb ne priznavata. Posebnosti bistriške občine, ki je po
površini druga največja občina v Sloveniji, so namreč velika razpršenost
naselij, oddaljenost od bolnišnic
in avtocest, velik delež starejšega
prebivalstva, delo na več lokacijah,
bližina meje ipd. Vse to pa močno
vpliva na izvajanje intervencij na terenu. Ker te lahko trajajo tudi tri do

OBVESTILO

ADAPTACIJA ZDRAVSTVENE POSTAJE KNEŽAK
Zaradi adaptacije prostorov bo Zdravstvena postaja Knežak predvidoma
do 15. januarja 2010 zaprta.
V tem času bosta delali:
● SPLOŠNA AMBULANTA (dr. Modic) po običajnem urniku v Zdravstvenem domu Ilirska Bistrica – SA IV (telefonska št.: 05/711 21 27)
● ZOBNA AMBULANTA (Sakelšek) po prilagojenem urniku v zobozdravstveni ambulanti v Ilirski Bistrici (telefonska št.: 05/711 21 50)
PROSIMO ZA RAZUMEVANJE!
Zdravstveni dom Ilirska Bistrica
Direktor: Vojko Mihelj, univ. dipl. ekon.
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štiri ure, mora biti v tem času v pripravljenosti druga ekipa nujne pomoči, vendar pa od ZZZS sredstev za
plačilo te dodatne ekipe ne dobijo.
Po besedah Mihlja tudi ob skrajno
poostrenih ukrepih ne vidijo več
velikih možnosti za notranjo racionalizacijo stroškov. »Že avgusta
smo bili ob znižanih akontacijah
ZZZS na robu nelikvidnosti. Vidno
se povečujejo zamude pri plačilu
dobaviteljem, pod vprašajem pa je
tudi realizacija nekaterih načrtovanih investicij. Skratka, že sedaj lahko
govorimo o nevzdržnosti poslovanja
in resnično zaskrbljujočem stanju.
Takšni varčevalni ukrepi lahko pripeljejo do potopitve zdravstvenih domov,« je opozoril Mihelj in dodal, da
je v prihodnje pod vprašajem tudi
izplačilo plač zaposlenim.
Rešitev vidijo edino v takojšnji
spremembi sprejetih varčevalnih
ukrepov, ki so po mnenju vseh zdravstvenih ustanov nesprejemljivi in
nepravični, ter v pridobitvi dodatnih
sredstev. Pogajanja med združenjem, Zdravniško zbornico, ministrstvom za zdravje in ZZZS za sprejetje
aneksa 2 k splošnemu dogovoru o
financiranju osnovnega zdravstva,
ki bi to omogočil, so že v teku. »Naš
cilj je ohraniti enako kakovost zdravstvenih storitev za naše občane,
kot je bila doslej. Vendar se v tre-

Zato so se v bistriškem zdravstvenem
domu in na Združenju zdravstvenih
zavodov odločili, da s to perečo problematiko seznanijo tudi občinski
svet in širšo javnost, čeprav občine
kot ustanoviteljice ne morejo pokrivati izgub, ki nastanejo zaradi nepopolnega plačila pogodbenih storitev
in za katere je po mnenju zavodov v
celoti odgovorna država, ki je sprejela takšne ukrepe. Občinski svetniki
so zato sprejeli tudi sklep, s katerim
od Ministrstva za zdravje in ZZZS
zahtevajo, da pokrivata financiranje dejavnosti ZD Ilirska Bistrica v
skladu z zakonodajo in pri tem upoštevata specifike bistriške občine. To
še posebej velja pri nujnih reševalnih prevozih, kjer je občina močno
prikrajšana v primerjavi z drugimi
primerljivimi območji. Poleg tega
so vodstvu zdravstvenega doma
naložili, naj takoj pristopi k restriktivnejšemu izvajanju notranjih sanacijskih ukrepov, in izdali soglasje,
da se v primeru likvidnostnih težav
ZD lahko zadolži v višini do največ
100.000 evrov.
Zaradi zmede in številnih vprašanj občanov, ki so se pojavila
ob ogledu oddaje Primorska
kronika na TV Koper z dne 3.
novembra, v kateri je bilo v prispevku na temo izgube v zdravstvu omenjeno, da naj bi v
bistriškem zdravstvenem domu
zaradi finančnih težav v skrajnosti razmišljali celo o zapiranju
zdravstvenih postaj v Knežaku
in Podgradu, je župan Anton
Šenkinc poudaril, da občina o
ukinitvi zdravstvenih postaj ne
razmišlja, saj bi to zaradi velike
oddaljenosti posameznih naselij
od zdravstvenega doma predstavljalo veliko oviro za občane.
Zato se bodo, kot je dejal župan,
še naprej trudili, da občanom
čim bolj približajo tako zdravstvene kot lekarniške storitve,
kar kažejo tudi letošnje investicije v Podgradu in Knežaku.

OZ RDEČEGA KRIŽA ILIRSKA BISTRICA
VAS VABI NA

KRVODAJALSKO
AKCIJO
V PETEK, 4. DECEMBRA 2009
OD 7. DO 13. URE

NA GIMNAZIJI ILIRSKA BISTRICA
Prosimo, če s seboj prinesete osebni
dokument.

SKUPAJ REŠUJEMO ŽIVLJENJA!
OBVESTILO

NOVE SPECIALISTIČNE AMBULANTE V ILIRSKI BISTRICI
V primeru zadostnega zanimanja načrtujemo, da bi decembra oz. januarja v prostorih Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica začeli občasno delovati dve novi specialistični ambulanti:
● AMBULANTA ZA KARDIOLOŠKE PREGLEDE Z ULTRAZVOKOM SRCA IN
VRATNIH ŽIL,
ki jo bo izvajal ULTRAKARDIO, specialistična kardiološka ambulanta,
Lucija, oz. priznani zdravnik, specialist internist in kardiolog SINIŠA
GRUJIČ, dr. med. (možni bodo pregledi z napotnico in samoplačniški
pregledi.);
● AMBULANTA ZA FIZIKALNO MEDICINO IN REHABILITACIJO,
ki jo bo izvajal MEDICO CONSULTING, d. o. o., Maribor, oz. priznani
zdravnik, specialist fiziater in revmatolog, prim. prof. dr. ZMAGO TURK,
dr. med. (možni bodo le samoplačniški pregledi).
Vse zainteresirane prosimo, da za nadaljnje informacije pokličejo v tajništvo Zdravstvenega doma (telefonska št. 05/711 21 40).
Zdravstveni dom Ilirska Bistrica
Direktor: Vojko Mihelj, univ. dipl. ekon.
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SO CIALNO V ARSTVO IN z dravj e

nutnih kriznih razmerah zahteve do
zdravstva vidno povečujejo, financiranje pa bistveno znižuje. Ta razkorak je za izvajalce postal nevzdržen
in ga ne moremo več sami reševati
niti odgovarjati za posledice,« je še
povedal Mihelj.
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RADI OBISKUJEMO VRTEC

Otroci v vrtcu pri OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad, v skupinah čebelice in pikapolonice, so se že naučili bivanja
v vrtcu in vrtec radi obiskujejo. Od oktobra dalje jim
četrtkove dopoldneve popestri čisto prava telovadba
z učiteljico Špelo. Naši »nadobudneži« se odpravijo v
telovadnico, kjer se poleg elementarnih iger učijo upoštevanja pravil, navajanja drug na drugega pri tekanju,
lovljenju, plazenju in skakanju. Polni energije se ob igricah, kot so črni mož, vrabci, štorklje in žabe, ledena kraljica s palčki in mnoge druge, zabavajo in pridno krepijo
svoje mišice. Navdušeni in z nasmehom na obrazu pričakujejo naslednje srečanje. Otroci se veselijo tudi ostalih
dni v vrtcu, saj jim jih poleg vzgojiteljic in pomočnic popestrijo še Palček bralček s pedagoginjo Alenko in pevska urica z učiteljico Damjano. III Novinarski krožek OŠ
Rudolfa Ukoviča Podgrad

Eko dan v bistriškem vrtcu
'Otroci, kdo bo pomagal posaditi drevo?' Pa je bilo dovolj,
da so drobne ročice navdušeno prijele za lopatke, grabljice in kanglice. S skupnimi močmi smo kopali, zasipali,
pokrili, zalili in tako posadili ne enega, ampak pet dreves,
ki nam jih je prijazno podaril gospod Silvo Frankovič iz Zavoda za gozdove. III Ingrid Fatur, OŠ Antona Žnideršiča,
Enota Vrtec

naši mladi in najmla jši

VITEŠKE IGRE NA OŠ KNEŽAK

35

SPOMIN ŠE ŽIVI
Tudi letos smo se osmega oktobra
predstavnika planinske skupine
OŠ Podgora Kuteževo v spremstvu
mentorice Marice Štemberger in
hišnika Ivana Ličana odpravili v prostrane snežniške gozdove. Tik ob
slovensko-hrvaški meji na Jarmovcu,
sameva spominsko obeležje. Proti
nebu se dviga letalsko krilo postavljeno v čast legendarnemu partizanskemu pilotu in udeležencu
španske državljanske vojne Josipu
Križaju. S svečko in cvetjem smo se
poklonili njegovemu spominu, okolico spomenika pa nekoliko uredili.
III Urban Celin in Luka Perovič

Na OŠ Knežak so nas obiskali vitezi
(varuhi kladiva). Vsi skupaj smo odšli na sv. Barbaro, kjer smo se pripravljali za nastop. Najprej so nam
razkazali orožje in ostale stvari, ki so
jih uporabljali takrat. Potem so nam
pokazali, kako so najprej iz kmeta
naredili bojevnika, imeli so tudi
obleke za fante in dekleta. Streljali
smo z loki, nekateri pa so nas poučili
rokovanja z meči, sledila je malica.
Po malici smo se vrnili na sv. Barbaro, kjer so nas vitezi že čakali z
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nastopom. Prikazali so, kako so iskali viteze po vasi. Pri tem je uporabil premo in nič drugega. Sledile so
delavnice, na katerih smo izdelovali
rune z gline in pisali z runami. Tisti ki
še niso streljali z loki, so šli k lokom,
bila sta pa še dva viteza, ki sta nas
učila osnovnih korakov, ki jih je uporabljal vitez za bojevanje in vojno.
Na koncu pa so nas razveselili z bruhanjem ognja. Vsaj nekaterim je bilo
zelo lepo. III Andraž Pezdir, 7. r.

NOČ ČAROVNIC V KNJIŽNICI
Knjižnica Makse Samsa je v soboto,
31. oktobra, na noč čarovnic zasijala v čarovniškem vzdušju. Letos
smo prvič organizirali prireditev za
vse otroke.
Najprej so otroci prisluhnili pravljici
»Ples duhov v otroškem vrtcu«,
ki jo je pripovedovala čarovnica
Vilma (Tamara). Nadaljevali smo
z risanjem čarovniških obrazov na
balone in buče. Otroci so izdelali
tudi čarovniške klobuke in oblačila,
v katerih so pozneje rajali. Za dobro
razpoloženje so poskrbele čarovnice-pravljičarke, saj so otroke ves
večer gostile s čarovniškimi napitki
in sladkarijami. V izdelane buče smo
postavili svečke in jih razstavili na
balkonu knjižnice, da je ta vsa zasijala v pravljično čarobnem večeru.
V knjižnici smo za to priložnost pripravili tudi razstavo. G. Alojz Volk iz
Zarečice je razstavil »Deklico iz buč«,
ga. Kristina Sever pa je za razstavo

prispevala serijo čudovitih ročno
izdelanih čarovnic. Izdelavo čarovnic je predstavila tudi otrokom, ki
obiskujejo popoldanske ure pravljic.
Obema se za sodelovanje zahvalju-

jemo, še posebno g. Alojzu, ki nam
je daroval tudi veliko buč. Za pomoč
pri izvedi čarovniškega večera se zahvaljujemo tudi Tjaši in Jasmini. III
Tamara in Vlasta

V petek, 20. novembra, so se na redni letni skupščini zbrali člani kluba
študentov v Ilirski Bistrici. Na skupščini, kjer je sodelovalo 50 aktivnih
članov, je bilo predstavljeno letno
poročilo dela, finančno poročilo za
preteklo leto, poročilo nadzorne
komisije in program dela za prihajajoče obdobje.

KŠIB se lahko pohvali s številnimi izvedenimi projekti in akcijami. Med
najpomembnejšimi so bile: akcija v
počastitev dneva boja proti aidsu,
silvestrovanje, predstavitev fakultet,
tradicionalna Brkinska fešta, pomladni festival, sodelovanje na Škisovi
tržnici, Kšibkanje, poletni turnirji
odbojke na mivki, prevozi v Moščeniško drago, brucovanje, dijaški koncert …
Po predstavitvi poročil prejšnjega
mandata je sledil ključni del skupščine, in sicer predstavitev ter izvolitev delovnega predsedstva. Glede
na preteklo leto, so bile spremembe
upravnega odbora precejšnje. Na
Kšibu se bodo torej v letošnjem letu
za uspešno delovanje trudil: predsednica Andreja Kuret, podpred-

sednica Jasmina Verbanac, tajnica
Kristina Božič, blagajnik Dejan Batista in predstavnica dijaške sekcije
Nina Ujčič. Glede na zagotovila
nove predsednice Andreje Kuret, bo
prihajajoče leto pestro. Vsekakor bo
ključno to, da se bistriškim dijakom
in študentom ponudi različne priložnosti in projekte, ki bi olajšali njihov študij oz. kakovostno obogatili
njihov prosti čas.

Kot vsako leto bomo tudi letos 1.
decembra obeležili svetovni dan
boja proti aidsu. Na avtobusu proti
Ljubljani ter po Gimnaziji bodo
delili kondome, rdeče pentlje ter
informirali naše člane o pomembnosti zaščite pri spolnem odnosu.
Tudi Kšibovci bomo pričarali praznično vzdušje in se 19. decembra
na ustvarjalnih božičnih delavnicah
naučili izdelovati okraske za jelko,
voščilnice in še marsikaj. Pridružite
se Kšibovcem in doživite nepozabno
novo leto v Budimpešti (od 30.12.
do 2.1.). Več informacij na www.
ksib.si.
Uradne ure potekajo ob petkih med
19. in 21. uro ter sobotah med 10.

in 12. uro. Vse člane bi radi opozorili
tudi na to, da smo se preselili v nove
prostore na Jurčičevi 1 oz. v bivši
glasbeni šoli.
Ugodnosti na Kšibu:
• fotokopiranje in tiskanje zastonj
oziroma 2 centa na kopijo
• avtobusni prevozi v Ljubljano
vsako nedeljo
• brskanje po internetu
• mesečne nalepke po subvencionirani ceni
• diplomske naloge nagradimo s
simboličnim plačilom

Z novim šolskim letom vabimo k
vpisu nove člane, ki bodo deležni
številnih ugodnosti in pestrega dogajanja, ki ga v občini organiziramo
mladi. Novi člani in pa tisti, ki bi radi
podaljšali članstvo na uradne ure
prinesite:
• dosedanjo člansko izkaznico (če
se vpisujete prvič in le te nimate,
prinesite sliko),
• originalno potrdilo o šolanju,
• izpolnjeno pristopno izjavo (dobite jo na www.ksib.si oz. naši
člani po pošti). III
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naši mladi in najmla jši

Klub študentov Ilirska Bistrica obvešča
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BOŽIČNI KONCERT

Tradicionalni festival Harmonika
Nedelja, 13. december, ob 17.00 uri
Dom na Vidmu, Ilirska Bistrica

MODRIJANI *** KORADO IN BRENDI *** MARJAN ZGONC
NAVIHANI LISJAKI *** MLADI BISTRIŠKI HARMONIKAŠI
Pravočasno si zagotovite svojo vstopnico!
Cena v predprodaji: 10 EUR

PREDPRODAJA VSTOPNIC: Il. Bistrica - TURISTIČNA AGENCIJA OAZA • Pivka - PAPIRNICA SPONKCA

MODRIJANI
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KAJ
Miklavžev sejem

KJE
OŠ Jelšane

KDAJ
30. november ob 17.00

KDO
OŠ Jelšane

Prireditev ob zaključku pedagoške akcije z
geslom »Eden drugemu ognja dajmo!«
Prireditev ob zaključku projekta Primorci
beremo - večer z literatom Ferijem
Lainščkom
Ustvarjalne delavnice za predšolske otroke

Telovadnica OŠ Podgrad

3. december ob 17.00

Knjižnica Makse Samsa
Ilirska Bistrica

3. december ob 18.00

Društvo invalidov Il. Bistrica in
OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad
Knjižnica Makse Samsa
05/714 41 88

OŠ Podgora Kuteževo

3. december ob 16.30

OŠ Podgora Kuteževo

3. december ob 19.30

Miklavževe delavnice

Prostori Provite d.o.o.
(Vilharjeva 27)
Cerkev Prem in cerkev
Pregarje
Župnijska dvorana
Ilirska Bistrica
Vaški dom Harije

Miklavževanje

Cerkev Hrušica

5. december od 10.00
do 12.00
5. december od 13.00
do 16.00
5. decembra ob 13.00

Obisk sv. Miklavža

Grad Dolnji Zemon

5. decembra ob 17.30

Obisk sv. Miklavža za najmlajše

Župnijska dvorana
Ilirska Bistrica
Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica
Cerkev Starod in
cerkev Podgrad
Cerkev na Baču,
cerkev v Koritnicah in
cerkev vKnežaku
Vaška cerkev v Jasenu

5. december ob 18.00

Miklavževanje
Miklavževe delavnice za otroke

Koncert ob 50-letnici zborovodstva dr.
Mirka Slosarja
Miklavževanje
Miklavževanje
Miklavževanje s kratko dramsko
uprizoritvijo

4. december

5. december ob 19.00
5. december ob 9.00
ob 11.00
6. december ob 14.30
ob 15.00
ob 16.00
6. december ob 15.30

05/714 81 62
Mirjam Vrh
Uroš Taks
041/552 179
Uroš Taks
Župnija Prem
05/714 71 23
Anton Ličan
Skavti Ilirska Bistrica
031/246 836
Helena Valenčič
KETŠD A. Mihelčič Harije
031/641 311
Alenka Penko
Župnija Hrušica
05/783 50 21
Ivan Furlan
KD Grad Dolnji Zemon
041/369 687
031/329364
Skavti in Župnija Ilirska Bistrica 031/246 836
Helena Valenčič
MoPZ Dragotin Kette
041/323 769
Marko Čekada
Župnija Podgrad
05/783 50 21
Ivan Furlan
Društvo rejcev in ljubiteljev
041/765 849
konj Graščina
Rajko Tonc
Društvo Ahec Jasen

031/334 264
Iris Ferlež

Miklavževanje

Koseze (Avtopralnica Koren) 6. december ob 16.00

KŠD Koseze

Miklavževanje

Vaški dom Harije

6. december ob 16.00

KETŠD A. Mihelčič Harije

Gledališka predstava »Prigode dobrega
vojaka Švejka« v izvedbi Šentjakobskega
gledališča
Obisk sv. Miklavža

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

6. december ob ob 17.00 JSKD Ilirska Bistrica

Cerkev v Jelšanah

6. december ob 18.00

Obisk sv. Miklavža v Domu starejših
občanov
Likovna razstava najnovejših del slikarja
Rajka Kranjca

Dvorana Doma starejših
7. december ob 16.00
občanov
Varstveno delovni center od 7. do 18. decembra
Ilirska Bistrica (Trubarjeva 8) vsak dan med 9.00 in
14.30, ob sobotah med
9.00 in 12.00
OŠ Podgrad
10. december ob 17.00

Ustvarjalne delavnice za otroke

»Sladka Istra« - razstava slik in nastop
Knjižnica Makse Samsa
istrske etno skupine Vruja
Ilirska Bistrica
Predstavitev zbornika Šipek - vrtnica jeseni Dvorana Doma starejših
občanov Ilirska Bistrica
Božični koncert
Cerkev sv. Jurija v Ilirski
Bistrici
Prostori Krajevne skupnosti
Otvoritev prve samostojne razstave
slikarja Ilije Martića-Elije (Razstava bo na Šembije
ogled vsak dan med 17.00 in 19.00 do
20.12.2009)
Knjižnica Makse Samsa
Debatno srečanje: »Retoriko bi morali
Ilirska Bistrica
uvesti v gimnazijske izobraževalne
programe kot obvezni učni predmet«
Sejem rabljene smučarske opreme
Prostori Breze (Bazoviška 4,
Ilirska Bistrica)
»Ribič Pepe«, igrica za otoke
Predstavitev jubilejne številke Stopinj ob
30-letnici Literarnega društva

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica
Picerija Tomex,
Ilirska Bistrica

10. december ob 18.00

Skavti in Župnija Jelšane
Skavti in Karitas
Rajko Kranjec

OŠ Podgrad

031/641 311
Alenka Penko
05/711 00 90
Igor Štemberger
031/246 836
Helena Valenčič
031/246 836
Helena Valenčič
041/816 920
Rajko Kranjec
05/783 63 80
Milan Dekleva
05/711 00 90
Igor Štemberger
Zala Šajn
05/714 59 70

11. december ob 18.00

JSKD Ilirska Bistrica in
Knjižnica Makse Samsa
Društvo Univerza za tretje
življenjsko obdobje
Ženska pevska skupina Kalina

11. december ob 18.00

Ilija Martić-Elija

11. december ob 18.00

Gimnazija Il. Bistrica, Knjižnica 05/714 41 88
Makse Samsa in Zavod za
kulturo dialoga
Smučarski klub Snežnik
041/765 837
Rihard Udovič

11. december ob 18.00

18. december - od
9.00 do 10.00 sprejem
opreme, od 10.00 do
12.00 prodaja
12. december ob 17.00
12. december ob 18.00

Ilija Martić-Elija
041/634 710

Glasbena agencija M.U.V.

041/740 550

Literarno društvo Ilirska
Bistrica
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napovednik

Predavanje na temo Finančni trgi

INFO
05/788 50 01
Branka Š. Mandić
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KAJ
Tradicionalni božični koncert Harmonika

KJE
Dom na Vidmu, Il. Bistrica

KDAJ
13. december ob 17.00

KDO
INFO
Klub harmonika Ilirska Bistrica

Božično-novoletni sejem in nočni pohod na
Karlovico
Gledališka predstava »Duohtar pod mus« v
izvedbi SNG Nova Gorica
Božično-novoletni koncert učencev solistov
Glasbene šole

OŠ Pregarje

15. december ob 16.30

OŠ Pregarje

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica
Dvorana Glasbene šole
Ilirska Bistrica

16. december ob 19.00

JSKD Ilirska Bistrica

16. december ob 18.00

Glasbena šola Ilirska Bistrica

05/789 51 60
Manica Renko
05/711 00 90
Igor Štemberger
05/7111 222

Knjižnica Makse Samsa
Ilirska Bistrica

17. december ob 18.00

Knjižnica Makse Samsa

05/714 41 88

18. december ob 18.00

Smučarski klub Snežnik

19. december ob 17.00

Skavti Ilirska Bistrica

041/765 837
Rihard Udovič
031 246 836
Helena Valenčič

19. december ob 19.00

Pihalni orkester Ilirska Bistrica

20. december od 14.00

Bar Keš, s.p.

20. december ob 18.00

Bar Keš, s.p.

21. december ob 14.00

OŠ Knežak

Predstava za otroke klovnese Eve Škofič
OŠ Podgora Kuteževo
Maurer
Kulturni program s prihodom dedka Mraza OŠ Jelšane

21. december ob 9.45

OŠ Podgora Kuteževo

21. december ob 11.30

OŠ Jelšane

Lutkovna predstava »Trije snežaki« v
izvedbi Lutkovnega gledališča Jesenice
Novoletna tržnica in kulturni program s
prihodom dedka Mraza
Kulturni program s prihodom dedka Mraza

Knjižnica Makse Samsa
Ilirska Bistrica
OŠ Podgrad

22. december ob 10.00
22. december ob 16.30

JSKD Ilirska Bistrica in
Knjižnica Makse Samsa
OŠ Podgrad

OŠ Podgora Kuteževo

22. december ob 17.30

OŠ Podgora Kuteževo

Božično-novoletni nastop plesnih pripravnic Dom na Vidmu,
in baletnega oddelka Glasbene šole
Ilirska Bistrica
Kulturni program s prihodom dedka Mraza OŠ Knežak

22. december ob 18.00

Glasbena šola Ilirska Bistrica

23. december ob 17.00

OŠ Knežak

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

23. december ob 18.00

Glasbena šola Ilirska Bistrica

OŠ Knežak

24. decembra ob 10.00

OŠ Knežak

Kulturni program s prihodom dedka Mraza OŠ Pregarje

24. december ob 11.00

OŠ Pregarje

Božični koncert

Harije

24. december ob 21.30

KETŠD A. Mihelčič Harije

Božični koncert MePZ Tabor Kalc 1869 z
gosti
Prireditev ob dnevu samostojnosti in
blagoslov živali
Prireditev ob dnevu samostojnosti in
blagoslov konj
Božični koncert

Župnijska cerkev v Knežaku 25. december ob 17.00

MePZ Tabor Kalc 1869 Knežak

Harije

26. december ob 10.15

KETŠD A. Mihelčič Harije

Bač (pri cerkvi sv. Ane)

26. december ob 14.00

KD Tuščak Bač

Vaška cerkev v Jasenu

26.december ob 17.00

Društvo Ahec Jasen

Šotor pri Gimnaziji Ilirska
Bistrica
Šotor pri Gimnaziji Ilirska
Bistrica
Reka (HNK Ivana pl. Zajca)

26.december ob 21.00

Bar Keš, s.p.

27.december ob 14.00

Bar Keš, s.p.

28.december ob 20.00

JSKD Ilirska Bistrica

Izpred vaške cerkve v
Jasenu

31.december ob 16.30

Društvo Ahec Jasen

Predstavitev knjige »Ivan Oman: glas
ljudstva v prelomnem času« z gostom
Ivanom Omanom
Slavnostna skupščina ob 40-letnici
delovanja SK Snežnik
Sprejem Lučke Miru iz Betlehema s sv.
mašo
Božično-novoletni koncert z gostjo Nuško
Drašček
Božično -novoletna tržnica in otroški
program
Božično -novoletni koncert

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica
Cerkev sv. Jurija,
Ilirska Bistrica
Telovadnica OŠ Antona
Žnideršiča Il. Bistrica
Šotor pri Gimnaziji Ilirska
Bistrica
Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica
Ustvarjalne delavniceza predšolske otroke OŠ Knežak

Božično-novoletni koncert komornih
skupin, godalnega in pihalnega orkestra
Glasbene šole
Predstava za otroke »Babica Zima«

napovednik

Koncert: Mambo Kings in Ventilčki
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Božično -novoletna tržnica, otroške
delavnice in prihod dedka Mraza
Novoletni koncert
Silvestrski pohod na Ahec
Silvestrovanje za otroke

Šotor pri Gimnaziji Ilirska 31.december od 16.30 Bar Keš, s.p.
Bistrica
do 18.30
Silvestrovanje s skupino Ku Adn
Šotor pri Gimnaziji Ilirska 31.december ob 20.00 Bar Keš, s.p.
Bistrica
Informacije za objavo v napovedniku nam sporočite do 22. v mesecu za naslednji mesec po e-pošti: odmevi@ilirska-bistrica.si.

BISTRIŠKI ODMEVI DECEMBER 2009

040/164 898
Dolores Keš
041/804 920
Andrej Novak
05/788 00 02
Tea Gustinčič
05/714 81 62
Mirjam Vrh
05/788 50 01
Branka Š. Mandić
05/714 41 88
05/783 63 80
Milan Dekleva
05/714 81 62
Mirjam Vrh
05/7111 222
05/788 00 02
Tea Gustinčič
05/7111 222
05/788 00 02
Tea Gustinčič
05/789 51 60
Manica Renko
031/641 311
Alenka Penko
031/641 311
Alenka Penko
Tanja Blažek
041/567 655
031/466 976
Vojko Dodič Niko
040/164 898
Dolores Keš
040/164 898
Dolores Keš
05/711 00 90
Igor Štemberger
031/422 249
Gršče
040/164 898
Dolores Keš
040/164 898
Dolores Keš

