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blagoslov
konj na
štefanovo
20 let skupine
starih ljudi
za samopomoč
40-letnica
smučarskega
kluba snežnik
NAGRAJENA
SKRBNOST V
GOZDU

Naj iskrivost pisanih decembrskih luči polepša drobne trenutke v mozaiku časa,
novo leto pa naj vam podari zdravja in moči za nove izzive in neznane poti.
Obilo sreče in izpolnjenih želja v letu 2010!
Župan, občinski svet in občinska uprava
Občine Ilirska Bistrica

uvodnik
Mesec december je čas, ko potegnemo črto pod leto, ki je za
nami, se spomnimo preteklih
uspehov in tudi neuspehov ter se
zazremo v prihodnost. Tudi letos
so december popestrile številne
prireditve in koncerti, obeležili
pa smo tudi nekaj okroglih jubilejev. Smučarski klub Snežnik je
praaznoval 40-letnico, v društvu
Jesen so počastili 20. obletnico
ustanovitve prve skupine starih
ljudi za samopomoč, ki je bila
prva tovrstna skupina v Sloveniji
in edinstvena v Evropi, bistriški
literati pa so se nostalgično spomnili časov pred 30 leti, ko je
bilo na Bistriškem ustanovljeno
prvo literarno društvo.
Veseli december je ponudil res
pestro dogajanje. S številnimi
delavnicami in prireditvami so
ga obeležili tudi na osnovnih
šolah in v vrtcih. Seveda pa je
to tudi mesec, ki ga še najbolj
nestrpno pričakujejo otroci, saj
jih v tem času obiščejo kar trije
dobri možje: Miklavž, Božiček in
dedek Mraz. In tudi letos je bilo
tako.
Leto, ki se izteka, ni bilo najbolj
rožnato, zazanamovala ga je
gospodarska kriza in s tem povezana večja brezposelnost, ki
je prizadela tudi našo občino.
Upamo, da bo naslednje leto v
tem pogledu bolj prijazno. Želim vam, da vam prinese obilo
zdravja, moči, ljubezni in poguma, da boste kos novim izzivom in nalogam, ki so pred
vami. Srečno!
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NA ŠTEFANOVO BLAGOSLOVILI KONJE IN
POČASTILI DAN SAMOSTOJNOSTI
Kot že vrsto let zapored, so tudi
letos v Harijah in na Baču na štefanovo tradicionalno blagoslovili
konje, ta lep ljudski običaj pa so
združili s praznovanjem dneva samostojnosti in enotnosti.

Ob tej priložnosti so v društvu izdali
tudi lično zloženko, na kateri so opisani običaji, povezani s štefanovim,
predstavili pa so tudi 11. številko
Harijskih novic, ki jih izdajo vsako
leto v tem času in so pomemben vir
informacij o življenju in delu v Harijah. Prihodnje leto bomo praznovali
130-letnico rojstva Alojza Mihelčiča,

Tradicionalni blagoslov konj v Harijah

znanega skladatelja in zborovodje, ki
je bil rojen v Harijah in po katerem
nosi društvo ime. »Z delovanjem društvo ohranja svež in dostojen spomin
na nanj, pomen in pristonost v današnjem času za mlade rodove,« je
vsestransko aktivno društvo pohvalil
podžupan Vladimir Čeligoj, ki je bil
na prireditvi v Harijah tudi slavnostni
govornik. Ob zaključku leta je spomnil tudi na številne pridobitve, ki jih
je ilirskobistriška občina kljub težkim
gospodarskim razmeram izpeljala v
letošnjem letu. »Gospodarska kriza,
ki je letos zajela ves svet , ni zaobšla
ne Slovenije in ne naše občine. Imeti
delo in z njim reden prihodek je postala še pomembnejša dobrina, kot
je bila doslej. Ne moremo pa se prepustiti samo upanju na boljše čase,
storimo tudi sami kaj zase, pokažimo
svoje sposobnosti, voljo in samozavest,« je še poudaril Čeligoj.

V Harijah je zapel moški pevski zbor Dragotin Kette

Prireditev sta s pesmijo popestrila
moški pevski zbor Dragotin Kette in
tamburaška skupina Vremščica. Konje in konjenike, ki jih je bilo letos
nekoliko manj kot običajno, pa je
blagoslovil duhovnik Janez Premrl.
Blagoslov konj na Baču
Blagoslov konj na štefanovo se je
ukoreninil tudi med prebivalci Bača
in okoliških vasi, kjer je včasih skoraj vsaka hiša imela konja. To so bile
zelo cenjene živali, saj so kmetom
olajšale marsikatero težavno delo,
zato so jih vsako leto na praznik sv.
Štefana tudi blagoslovili. Z leti se je
sicer marsikaj spremenilo ... konje so
začeli izpodrivati traktorji, v vas so
prišli avtomobili, iz hlevov so nastale
garaže in konjev je bilo vedno manj.
Pa vendar se še vedno najde dovolj
lastnikov teh plemenitih živali in štefanovo je predvsem njihov praznik.
Tudi letos so se zbrali v lepem številu
pred cerkvijo sv. Ane na Baču, kjer
jih je blagoslovil kneški župnik Boris
Kretič (fotografija na naslovnici).
Obiskovalce prireditve na Baču, ki jo
je letos drugič zapored organiziralo
KD Tuščak z Bača, je pozdravil župan
Anton Šenkinc in vaščane pohvalil,
da skrbijo za ohranjanje te lepe tradicije. Poudaril je, da bi morali biti
tudi danes bolj enotni in povezani
med sabo, drug drugemu pomagati,
saj le tako lahko uspemo in pripomoremo k razvoju celotne občine. V
kulturnem programu je zapel ženski
pevski zbor Tuščak. III
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V Harijah obudili stare običaje
Tradicionalno praznovanje obeh praznikov seže v Harijah v leto 1993. Vsa
ta leta so vaščani skrbno pripravljali
in organizirali ta praznovanja v okviru
domačega KETŠD Alojz Mihelčič. Letos so praznovanje štefanovega še
razširili, saj so predstavili tudi nekatere stare običaje, povezane s sv. Štefanom, zavetnikom konjev, konjarjev,
zidarjev, krojačev, kamnosekov, tesarjev idr. Obudili so t. i. štefanovo
lučanje z ovsom, ki simbolizira kamenjanje sv. Štefana, ter blagoslovili vodo, kruh in sol, s kateimi so
obdarili tudi konjenike. Sv. Štefan je
tudi zavetnik cerkve v Harijah, kamor
so na štefanovo že pred drugo svetovno vojno prihajali konjarji s konji
in vpregami od blizu in daleč, saj je ta
cerkev edina daleč naokrog, ki je posvečena temu zavetniku. Med vojno
in ponjej je običaj zamrl, ponovno pa
so ga obudili leta 1993.

3

prvi v sloveniji in
edinstveni v evropi
Člani Medgeneracijskega društva
Jesen so konec novembra s prireditvijo v dvorani bistriškega Doma
starejših občanov obeležili 20.
obletnico ustanovitve skupin starih
ljudi za samopomoč, ki delujejo v
okviru društva. Ideja o ustanovitvi
tovrstne skupine, ki je bila takrat
prva v slovenskem prostoru, se je
rodila prav na Bistriškem. Danes
je ta ideja prerasla v vseslovenski
projekt, ki je eden najobsežnejših
na področju zadovoljevanja nematerialnih potreb starejših v Sloveniji
in edinstven v Evropi.

AKTUALNO

V bistriški občini trenutno deluje
8 skupin, v katere je vključenih 89
starejših, vodi pa jih 16 voditeljic
prostovoljk. Skupine štejejo največ
deset članov in se sestajajo enkrat
tedensko. »Temeljna dejavnost v
skupini je pogovor, skozi katerega
si člani izmenjujejo svoje življenjske
izkušnje, izražajo občutke, stališča
in mnenja. Povezovanje članov v
skupinah za samopomoč rešuje problem osamljenosti, zmanjšuje socialne stiske ter razvija samopomoč,
solidarnost in medsebojno pomoč,«
je povedala predsednica društva Jesen Miranda Vrh.
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Prebivalstvo v Evropi in tudi v Sloveniji se stara. V bistriški občini je kar
18 odstotkov prebivalcev starih nad
65 let, zato je treba ob že uveljavljenih oblikah zadovoljevanja specifičnih potreb starostnikov razvijati še
nove. Prva skupina starih za samopomoč je bila ustanovljena leta 1987
v Domu upokojencev Izola, dve leti
pozneje pa je bila ustanovljena prva
tovrstna skupina v naravnem okolju
prav v Ilirski Bistrici na takratnem
sedežu Centra za socialno delo. Tej
skupini sta se pridružili še dve, in sicer na Velikem Brdu in v Trnovem.
Pobudnica in ustanoviteljica vseh
treh je bila Mimica Primc, ki je bila
takrat zaposlena na CSD. Za njeno
20-letno prostovoljstvo in vztrajnost
se ji je v imenu Medgeneracijskega
društva Jesen, katerega ustanoviteljica je prav tako Mimica Primc, zahvalila Miranda Vrh. Društvo je bilo
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Člani skupine starih ljudi za samopomoč so spregovorili o svojih izkušnjah

namreč ustanovljeno leta 2000, potem ko se je po odprtju bistriškega
Doma starejših občanov število članov, skupin in voditeljev začelo naglo širiti, kar je narekovalo potrebo
po novi organizirani obliki povezovanja.
Po bistriškem vzoru so podobne skupine starih za samopomoč in medgeneracijska društva začeli ustanavljati
tudi drugod po Sloveniji. Danes deluje 18 lokalnih medgeneracijskih
društev, v okviru katerih deluje 505
skupin, ki skupaj štejejo preko 5000
članov, vodi pa jih okrog 800 voditeljev prostovoljcev. Vsi skupaj se povezujejo v Zvezo društev za socialno
gerontologijo Slovenije. Ob jubileju
je članom skupin, društvu Jesen in
Mimici Primc čestital tudi župan
Anton Šenkic in se ob tem zahvalil vsem prostovoljcem za njihovo
nesebično delo. »V teh časih, ko je
vedno več tekmovalnosti, ljudje se
borijo za službo in materialne dobrine, se povečuje tudi osamljenost.
V teh skupinah lahko posameznik
najde toplo besedo, ki mu vlije novih moči in pomaga prebroditi osebnostno stisko,« je poudaril župan in
dodal, da bo občina tudi v bodoče
zagotavljala finančno podporo tako
društvu kot skupinam.

Prireditev so z igro popestrili članici
KETŠD Alojzij Mihelčič iz Harij, nekaj pesmi pa so zapeli člani skupin
starih ljudi za samopomoč. Člani
skupin so povedali tudi, kaj jim srečanja, na katerih se pogovarjajo, pojejo, ustvarjajo, pa tudi telovadijo,
pomenijo. V goste pa so povabili
tudi dr. Metko Klevišar, upokojeno
zdravnico, ki je ob tej priložnosti
predstavila svojo knjigo Umetnost
sobivanja. Klevišarjeva, tudi sama
vneta prostovoljka, ki je v okviru Karitas zasnovala skupino za spremljanje hudo bolnih in umirajočih, iz
katere je leta 1995 nastalo društvo
Hospic, je v pogovoru z Mirando Vrh
povedala, da je prostovoljno delo,
eno bistvenih v našem življenju. III
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40 LET SMUČARSKEGA KLUBA SNEŽNIK
Smučarski klub Snežnik, ki je s svojim delom postal pomemben člen
športa v bistriški občini, v letošnjem
letu obeležuje 40. obletnico delovanja. Člani kluba in vsi, ki so z njim
povezani, so visoki jubilej kluba
obeležili 18. decembra s prireditvijo
v Domu na Vidmu, na kateri so najzaslužnejšim članom podelili tudi
priznanja.

Leta 1982 so člani kluba navezali
tudi stike z zamejskim slovenskim
smučarskim klubom Devin, kar je

kasneje pripomoglo tudi k pobratenju med občinama Ilirska Bistrica
in Devin-Nabrežina. Že od samega
začetka pa so v klubu gojili tudi tekmovalni duh. Tako so leta 1971 prvič
organizirali Pokal Snežnika, ki je bilo
edinstveno tekmovanje v veleslalomu v Sloveniji, in ga do leta 1984
izvedli še sedemkrat. članim kluba
so se udeleževali tudi drugih prvenstvenih, prijateljskih in pokalnih
tekmovanj, vsako leto pa so organi-

BOŽIČNO-NOVOLETNA TRŽNICA

Tudi letos so na božično-novoletni
tržnici, ki jo v okviru prireditev Veseli december v Ilirski Bistrici organizirata Občina Ilirska Bistrica in Bar
Keš, obiskovalci lahko izbirali med
številnimi, za ta čas značilnimi iz-

delki in darili. Letos je bila ponudba
še bolj pestra, saj so na tržnici s svojimi pridelki in izdelki sodelovali tudi
člani Društva za razvoj podeželja
med Snežnikom in Nanosom. III

zirali tudi sindikalne zimske igre. Z
dobrimi uvrstitvami na prvenstvenih
tekmovanjih so tekmovalci pridobili pravice za nastop na republiških
prvenstvih in dosegali lepe uspehe.
»Klub vsako leto izpelje odprto občinsko prvenstvo, večina članov se
udeleži tradicionalnega Pokala treh
dežel, najmlajši pa tekmujejo v Notranjskem pokalu, katerega soustanovitelji so tudi člani našega kluba,
od lanske sezone pa se udeležujejo
tudi Primorskega pokala,« je povedal Belušič.
Članom kluba je čestital tudi župan
Anton Šenkinc, ki je dejal, da si občina prizadeva, da bi Sviščake, s
katerimi je klub tesno povezan, v prihodnosti preuredili v sodoben smučarski center. »Trenutno končujemo
investicijsko študijo za Sviščake, prihodnje leto pa bomo začeli pripravljati prostorski plan, kar je osnova
za vse posege na tem področju,« je
povedal župan.
Ob 40. obletnici so v klubu izdali tudi
zbornik Smučarski klub Snežnik – 40
let, v katerem so strnili vso dosedanjo dejavnost kluba. »Tako je na 52
straneh predstavljena zgodovina
kluba, njegove dejavnosti, nastanek
prvih smuči, pa tudi gradnja prve
koče in vlečnice na Sviščakih, potek
tekmovanj in prireditev, zapisana pa
so tudi mnenja in misli vseh dosedanjih predsednikov kluba,« je zbornik
na kratko predstavila prizadevna članica kluba Mojca Klanšček. III
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Smučarski klub Snežnik, ki danes
šteje sto članov, je bil ustanovljen
leta 1969, ko je prenehal delovati kot
sekcija Planinskega društva in postal
samostojno društvo. Že prvo zimo je
bil pod okriljem novoustanovljenega
kluba organiziran prvi tečaj smučanja na Sviščakih, ki se ga je udeležilo
kar 120 ljubiteljev tega zimskega
športa. Klub je vzgiojil vrsto smučarskih učiteljev in organiziral številne
smučarske tečaje za otroke in odrasle na Sviščakih, ob pomanjkanju
snega na domačem terenu pa še danes deluje tudi na drugih slovenskih
ali tujih smučiščih, je poevedal predsednik kluba Leon Belušič.
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Občina Ilirska Bistrica je v Uradnem listu RS in na spletni strani občine objavila

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV DRŽAVNE POMOČI
ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA
V OBČINI ILIRSKA BISTRICA V LETU 2010
Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev (državnih pomoči) za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v
občini Ilirska Bistrica v letu 2010.
Okvirna višina razpisanih sredstev za navedene ukrepe
znaša za skupinske izjeme 51.600 € in za pomoči po pravilu
»de minimis« 12.100 €.
NAMENI RAZPISA:
POMOČI DODELJENE PO UREDBI ZA SKUPINSKE IZJEME
A. SOFINANCIRANJE NALOŽB V KMETIJSKA
GOSPODARSTVA ZA PRIMARNO PROIZVODNJO
A1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko
in rastlinsko proizvodnjo
Višina razpisanih sredstev:
• posodabljanje kmetijskih gospodarstev: 21.000 €
• trajni nasadi: 10.500 €
Sofinancirajo se:
• naložbe v hleve s pripadajočo opremo (oprema za krmljenje, molžo, izločke) za prirejo mleka, jajc in mesa,
• naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo,
• nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško opremo,
• prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter
prva postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov,
• nakup in postavitev rastlinjakov in plastenjakov, vključno s
pripadajočo opremo.
Sofinancira se do 40 % upravičenih stroškov naložbe.
A2. Urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč
Višina razpisanih sredstev:
• pašniki: 10.500 €
Sofinancirajo se:
• stroški ureditve pašnika (odstranjevanje skal, zarasti, ravnanje zemljišč, nasipanje, stroški strojnih storitev),
• stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno
ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.

O BČINSKI o dmevi

Sofinancira se do 40 % upravičenih stroškov naložbe.
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B. ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU
Višina razpisanih sredstev:
• izobraževanje kmetov: 5.200 €,
• sofinanciranje delovanja društev s področja kmetijstva:
4.400 €
Sofinancirajo se:
• programi izobraževanja, usposabljanja in informiranja kmetov ter članov njihovih družin, ki ga bodo izvajale organizacije registrirane za izvajanje teh aktivnosti na področju
kmetijstva,
• izvajanje programov oziroma društvenih aktivnosti s področja kmetijstva (članstvo v takih skupinah ali organizacijah ni
pogoj za dostop do izobraževanj).
Sofinancira se do 100% stroškov izvedbe posameznega programa oziroma druge aktivnosti, v obliki subvencioniranih storitev (neposredno plačilo kmetu ali članu družine ni dovoljeno).

BISTRIŠKI ODMEVI JANUAR 2010

POMOČI DODELJENE PO PRAVILU »DE MINIMIS«
C. SOFINANCIRANJE TEHNIČNE PODPORE V GOZDARSTVU
Višina razpisanih sredstev: 1.600 €
Sofinancirajo se:
• programi izobraževanja, usposabljanja in informiranja za
področje gozdarstva, ki ga bodo izvajale organizacije, registrirane za izvajanje aktivnosti na področju gozdarstva
oziroma skupine proizvajalcev ali druge organizacije za vzajemno pomoč (članstvo v takih skupinah ali organizacijah ni
pogoj za dostop do izobraževanj),
• izvajanje programov oziroma društvenih aktivnosti s področja gozdarstva.
Sofinancira se do 100% stroškov izvedbe posameznega
programa oziroma druge aktivnosti, v obliki subvencioniranih
storitev (neposredno plačilo kmetu – gozdarju ali članu družine ni dovoljeno).
D. SOFINANCIRANJE NALOŽB ZA OPRAVLJANJE
DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJAH
Višina razpisanih sredstev: 10.500 €
Sofinancirajo se naložbe za naslednje namene:
• predelava kmetijskih proizvodov (sadja, zelenjave, žit,
mleka, mesa, lesa, zelišč, gozdnih sortimentov, medu in čebeljih izdelkov),
• turizem na kmetiji,
• izvajanje dejavnosti (storitve in izdelki), povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji (peka v kmečki peči, kovaštvo,
izdelava košar, izdelki iz zelišč in dišavnic),
• neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na kmetijah,
• storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo,
orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem,
• pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov energije na kmetiji.
Sofinancira se do 50 % upravičenih stroškov naložbe.
ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG
Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo prispele po pošti kot priporočena pošiljka na naslov: Občina Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali bodo vložene
osebno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica do vključno
29.01.2010, do 09.00 ure.
Na hrbtni strani ovojnice morata biti obvezno navedena
naziv in naslov vlagatelja.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj –javni razpis- KMETIJSTVO 2010«.
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Ilirska Bistrica: http://www.ilirska-bistrica.si ali pa v sprejemni pisarni
Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, vsak delovni dan od 08.00 do 14.30 ure, ob sredah pa
do 17.00 ure, do izteka prijave na razpis.
Vse dodatne informacije dobijo zainteresirani po telefonu
na tel. št.: 05 /71 41 361, osebno pri Tanji Šajina ali na elektronskem naslovu: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.

NADGRADNJA VOZIL ZA ŠTIRI GASILSKA DRUŠTVA
Potem ko so štiri prostovoljna gasilska društva (PGD Koritnice, PGD
Vrbovo, PGD Podgora-Podgraje in
PGD Jelšane) v novembru prevzela
podvozja štirih gasilskih vozil, so
minuli mesec z domačim podjetjem
Euro GV podpisala še pogodbo za
njihovo nadgradjo.
Občina Ilirska Bistrica je v letošnjem
proračunu zagotovila 280.000 evrov
za nabavo štirih tovornih podvozij za nadgradnjo gasilskih vozil za
omenjena društva. Podvozja v skupni vrednosti 243.000 evrov je že
dobavilo podjetje Avtocommerce
iz Ljubljane, do aprila prihodnje
leto pa bo podjetje Euro GV iz Male
Bukovice podvozja še nadgradilo.
Občina je za nadgradnjo vseh štirih vozil zagotovila 188.000 evrov
(47.000 evrov za posamezno nadgradnjo), medtem ko bodo društva
sama financirala nabavo premične
opreme.
Kot je povedal župan Anton Šen-

Ob podpisu pogodbe za nadgradnjo vozil (z leve): Izidor Sedmak, PGD Koritnice,
tehnični direktor Euro GV Valter Lozar, Rado Fabec, PGD Podgora-Podgraje, in
Robert Brozina, PGD Jelšane. Zadaj stojita (z leve) Luka Špilar in župan Anton
Šenkinc.

kinc, pa bo občina v proračunu
za prihodnje leto zagotovila tudi
16.000 evrov za obvezne zdravniške
preglede za vseh 160 gasilcev iz občine in 14.000 evrov za opravljanje
vozniških izpitov C kategorije. »Poja-

vili so se že predlogi za spremembo
zakona o gasilstvu, po katerem bi se
te obveznosti premesle na državo,«
je pojasnil Luka Špilar, svetovalec za
področje civilne zaščite na bistriški
občinski upravi. III

POPLAVLJALO V DOLINI POSRTVE IN V BITNJI
gradom in stanovanjskem objektu,
poplavilo pa je tudi državno cesto,
ki pelje od Ilirske Bistrice proti Ribnici. Kljub hitri intervenciji bistriških
gasilcev je voda povzročila večjo
materialno škodo na gostinskem
objektu. Velike količine padavin so
bile tudi vzrok za nezmožnost požiranja meteorne vode v kanalu ob
cesti, ki vodi do kmetije Ivankotovih
na Premu. Tu je odkrušeno kamenje
zasulo obcestni kanal in onemogočilo odtekanje vode.
Občina Ilirska Bistrica je poročilo

Ob zadnjem močnem deževju je poplavilo cesto ŽabovcaDolnji Zemon

o nastali škodi in nujnih ukrepih za
odpravo posledic škode po deževju
na tem območju že posredovala na
Upravo RS za zaščito in reševanje.
Do manjšega polavljanja cest je prišlo tudi ob zadnjem deževju, ki je zajelo Slovenijo v času pred božičem.
23. decembra je zaradi obilnih padavin in taljenja snega bregove prestopila reka Reka v svojem zgornjem
toku in poplavila cesto Žabovca-Dolnji Zemon, ki je bila zato nelaj časa
zaprta za promet. III

Zaradi podrtega drevesa v strugi Posrtve je potok začel
poplavljati most pri domačiji Bubec
BISTRIŠKI ODMEVI JANUAR 2010
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Večje območje občine Ilirska Bistrica, predvsem od doline Posrtve
pa vse do vasi Gornja in Dolnja Bitnja, je 30. novembra zajelo precej
močno deževje, ki je povzročilo hitro naraščanje manjših potokov in
hudournikov ob cestah.
Na lokalni cesti Bubec-Posrtvica pri
domačiji Bubec je potok Posrtev
prestopil bregove in poplavil cesto.
Zaradi porušenega derevesa v strugi
je potok začel poplavljati most. Do
poplavljanja hudournika je prišlo
tudi v Gornji Bitnji pri gostilni Pod
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Občina Ilirska Bistrica je v Uradnem listu RS in na spletni strani občine objavila

JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO PREMIČNIN
Predmet prodaje:
Kuhinjska oprema OŠ Jelšane:
kotel inox, štedilnik (elektrika + plin), prekucnik, pomivalno korito enojno, pomivalno korito dvojno, pomivalno
korito trojno, kuhinjski element, umivalnik keramični s
pipo, lupilec krompirja, pomivalni stroj.
Način in rok plačila kupnine:
Uspešni dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku 8
dni od dneva podpisa prodajne pogodbe na transakcijski
račun Občina Ilirska Bistrica, št. 01238-0100016470 SI56,
sklic 00 DŠ-600-10-2009 (DŠ – davčna številka dražitelja).
Plačilo kupnine in prevzem:
Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo ponudil najvišjo
kupnino. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena
sestavina prodajne pogodbe za vse predmete prodaje.
Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku. Prevzem predmeta pogodbe bo mogoč po plačilu kupnine.
Kraj in čas javne dražbe:
Javna dražba bo v sredo, 27. 1. 2010 ob 9. uri v prostorih doma KS Novokračine, Novokračine 55, 6254 Jelšane,
kjer se oprema nahaja.
Plačilo kavcije:
Pred dražitvijo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10 % od izklicne cene na transakcijski račun Občine
Ilirska Bistrica št. 01238-0100016470 pri Upravi za javne
prihodke, Urad Postojna, sklic 00 DŠ-600-10-2009 (DŠ –
davčna številka dražitelja).
Turistično društvo Ilirska Bistrica

POZIVA
pustne skupine vseh vrst, da se prijavijo na prireditev

PUST JE PRŠU 2010

O BČINSKI o dmevi

Tradicionalna, 15. pustna povorka bo v nedeljo, 14.
februarja 2010.

8

O poteku, točni uri in lokacijah boste obveščeni po prijavi.
Prijavite se pisno na naslov:
Turistično društvo Ilirska Bistrica, p.p. 48, 6250 Ilirska
Bistrica, ali po e-pošti: pust.je.prsu@gmail.com in nam
posredujte naslednje podatke:

• Ime/naziv pustne skupine,
• število članov skupine,
• opis oz. kratka predstavitev skupine (ne več kot
pol tipkane strani),
• ime odgovorne osebe za skupino in tel. številko.
Prijave sprejemamo do 29. januarja 2010.
Za vse ostale informacije smo dosegljivi na tel. št.
031/585 602 ali na zgornjem e-naslovu.
BISTRIŠKI ODMEVI JANUAR 2010

Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na javni
dražbi ne uspejo, kavcija vrne v roku 15 dni brez obresti.
Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine prodajalec obdrži varščino.

Ogled premičnin:
Ogled bo mogoč v sredo, 27. 1. 2010 ob 8. uri v prostorih doma KS Novokračine, Novokračine 55, 6254 Jelšane,
kjer se oprema nahaja.
Pogoji za sodelovanje:
Na javni dražbi lahko sodelujejo vse pravne in fizične
osebe, ki izpolnjujejo pogoje.
Sklenitev prodajne pogodbe:
Z najugodnejšimi dražitelji se sklene prodajna pogodba
najkasneje v roku 15 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj
ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Ilirska Bistrica zadrži
njegovo kavcijo.
Pravila javne dražbe:
Premičnine se prodajo v celoti po načelu videno-kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane, prodajalec ne daje nikakršnih garancij za premičnine. Lastništvo
preide na kupca po plačilu celotne kupnine in vseh stroškov. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva, vključno z
davkom na dodano vrednost, nosi kupec. Položena kavcija se všteje v kupnino.
Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo premičnin
lahko pokličete na Občino Il. Bistrica, tel. št. 05/71-41-361.

OBVESTILO UREDNIŠTVA
Uredniški odbor glasila Občine Ilirska Bistrica »Bistriški
odmevi« je na svoji 8. seji, dne 15. 12. 2009, sprejel naslednja sklepa.
1. SKLEP
Cenik oglasnega prostora v glasilu Bistriški odmevi, ki
ga je uredniški odbor sprejel na svoji 1. korespondenčni
seji, dne 19. 9. 2008, in dopolnitve cenika, ki jih je UO
sprejel na 2. korespondenčni seji, dne 1. 12. 2008, se
dopolni z naslednjim določilom:
Naročniku, ki je v glasilu Bistriški odmevi oglas objavil
najmanj dvakrat, se za vsak nadaljnji oglas prizna 10-%
popust na ceno oglasa.
2. SKLEP
Prispevkov političnih strank in list s političnimi in ideološkimi vsebinami (PR-članki) v glasilu Bistriški odmevi
ne objavljamo, razen v času volilne kampanje v skladu
z Zakonom o medijih (Ur. l. RS, št. 35/2001) in po
pravilih, ki jih določi uredniški odbor glasila Bistriški odmevi.
Objava tovrstnih prispevkov izven obdobja volilne
kampanje se na željo naročnika lahko izvede samo na
podlagi naročila in se jo zaračuna po veljavnem ceniku.
Objava mora obvezno vsebovati oznako »oglasno sporočilo«.

POMLADITEV VODSTVA OBČINSKEGA ODBORa SLS
sikaj postorjenega, odprta pa so še
vedno pomembna vprašanja, kot je
postavitev širokopasovnega omrežja
za internet na področju cele občine. Čimprej je potrebno narediti
premik glede umestitve avtoceste
Jelšane-Postojna, urediti industrijsko-ekonomsko cono in omogočiti
vlagateljem prve investicije, rešiti
ekološko vprašanje tovarne Fantoni
group- Lesonit, ki spušča enormne
količine prahu in zdravju škodljivih
par v ozračje.

Bistiški občinski odbor SLS bo še naprej vodil Vladimir Čeligoj (stoji)

4. 12. 2009 je potekal volivni občni
zbor Občinskega odbora SLS Ilirska
Bistrica. Članstvo se je odločilo za
pomladitev vodstva in za nadaljevanje dela z mladimi močmi. Tako so
bili iz Nove Generacije izvoljeni kar
trije, in sicer za podpredsednico ga.
Ana Kalister in še dva za člana izvr-

šilnega odbora. Vodenje občinskega
odbora pa so zaupali staremu-novemu predsedniku g. Vladimirju Čeligoju.
Ocenili so dosedanje delo tako v OO
SLS kot v Občinskem svetu občine
Il. Bistrica. Ugotovili so, da je mar-

Volivnega občnega zbora se je udeležila tudi podpredsednica stranke SLS
ga. Olga Franca, ki je v svojem nagovoru poudarila, da je SLS stranka, ki
se v slovenski družbi vztrajno bori
za vrednote človeka in dobrobit Slovenskega naroda. Zbranim članom
občinskega odbora je zaželela dobro
in uspešno delo ter jih spodbudila k
pripravam na lokalne volitve v prihodnjem letu. III Vladimir Čeligoj,
predsednik OO SLS Il. Bistrica

Skupnost občin Slovenija (SOS), ki
združuje 166 občin v Sloveniji, je 19.
novembra 2009 organizirala 1. poslovno srečanje županov, direktorjev
in gospodarstvenikov, ki je potekalo v
Ljubljani.
Cilj srečanja, ki je bilo prvo te vrste, je
bil predvsem povezati občine in gospodarstvenike z namenom bodočega
lažjega sporazumevanja. Dejstvo je,
da so tako občine kot gospodarstvo
tesno povezani in marsikdaj odvisni eni od drugih, zato je poznavanja
potreb in pričakovanj tako enih kot
drugih pomembno za razvoj lokalnih
okolij. Rdeča nit poslovnega srečanja
so bile investicije in tako je celotni
dogodek sledil zamisli, kako lokalnim
skupnostim na eni ter gospodarstvenikom na drugi strani pomagati ter
hkrati realizirati idejo ter doseči zastavljeni rezultat.
Po začetnih uvodnih besedah predsednika Skupnosti Franca Kanglerja
in kratkih predavanjih so imeli udeleženci možnost ogleda predstavitve
podjetij. ,Občinam so podjetja predstavila storitve na področju učinkovite
rabe energije, razvoja turističnih poti,
javne razsvetljave, izdelave maket,
okoljskih investicij, tudi praktične rešitve izgradnje zunanjih igral ter opreme

za vrtce, šole in podobno. Zagotovo so
prijazne besede razstavljavcev ter inovativno zarisane predstavitve podjetij
marsikateremu županu dale idejo za
kakšno novo investicijo v svoji občini,
česar se bodo na koncu najbolj razveselili občanke in občani.
Na poslovnem srečanju so udeleženci
prisluhnili tudi strokovnjakom, ki so
predstavili, kako se načrtujejo in izvajajo investicijski projekti v javnem sektorju ter investicije v grajske objekte.
Slednje predstavljajo v Sloveniji velik
izziv, saj je mnogo gradov, ki bi s prenovo zagotovili ne le turistično pro-

mocijo za Slovenijo, temveč tudi nova
delovna mesta in večnamensko uporabo grajskih prostorov. Srečanje se
je zaključilo z okroglo mizo, kjer so župani in investitorji razpravljali o pričakovanjih tako občin kot samih podjetij.
Razprava je odprla mnogo vprašanj,
slišati pa je bilo tudi ogromno inovativnih zamisli in rešitev. Na SOS se zavedamo, da je takšnih priložnosti, kjer
se srečata veji lokalne oblasti ter gospodarstvenikov, premalo. Zato bomo
še naprej snovali naše ideje v smeri
organiziranja takšnih in podobnih srečanj. III Alenka Jarc
BISTRIŠKI ODMEVI JANUAR 2010
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Srečanje županov in gospodarstvenikov
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OBVESTILA UPRAVNE ENOTE
Novela zakona o žrtvah
vojnega nasilja
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o žrtvah vojnega nasilja
(ZZVN-H, Uradni list RS, št. 72/09 z
dne 18. 9. 2009) razširja krog dosedanjih upravičencev do priznanja statusa žrtve vojnega nasilja na
osebe, ki so bile kot civilne osebe
izpostavljene nasilnim dejanjem
drugih oboroženih sil v času od 6.
4. 1941 do 15. 5. 1945. Kot druge
oborožene sile se štejejo enote NOV
in partizanskih odredov Jugoslavije
ter enote zaveznikov protifašistične
oziroma protinacistične koalicije.
Zakon je stopil v veljavo 4. oktobra
2009, uporabljati pa se začne s 1.
januarjem 2010.
Novi upravičenci do statusa žrtve
vojnega nasilja so:
• bivši italijanski vojaki, ki so bili
po kapitulaciji Italije odpeljani v
ujetništvo;
• osebe, ki so v času od 6. 4. 1941
do 15. 5. 1945 kot begunci morale zapustiti dom zaradi požiga,
porušenja ali izropanja hiše ali
stanovanja, ki so jo povzročile
druge oborožene sile in se zato
niso mogle vrniti na svoj dom neprekinjeno najmanj tri mesece, če
niso prostovoljno ali poklicno sodelovale z agresorjem, in osebe,
rojene staršem v teh okoliščinah;
• otroci, katerih eden izmed staršev je umrl, bil ubit ali je bil pogrešan zaradi nasilnih dejanj ali
prisilnih ukrepov drugih obo-

Upravičenci pod 3. točko (otroci po
pokojnem staršu) po priznanem statusu žrtve vojnega nasilja pridobijo
samo pravico do vojne odškodnine
po posebnem zakonu.
Posebej bi radi opozorili na pravice
oseb z že priznanim statusom prisilni mobiliziranec, ki imajo po noveli zakona pravico do doživljenjske
mesečne rente. Za uveljavitev te
pravice morajo te osebe na upravni
enoti podati zahtevek za priznanje
pravice do doživljenjske mesečne
rente.
O statusu in pravicah po Zakonu o
žrtvah vojnega nasilja odloča na prvi
stopnji upravna enota. Obrazci vlog
(zahtevkov) za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja in pripadajočih
pravic stranke dobijo ves poslovni
čas v sprejemno informacijski pisarni Upravne enote Ilirska Bistrica,
v pisarni za vojne veterane, vojne
invalide in žrtve vojnega nasilja (2.

nadstropje nad Banko Koper, pisarna št. 4, v času uradnih ur) ali na
spletnem portalu e-uprava.
Zahtevke za priznanje statusa žrtve
vojnega nasilja na podlagi novele
Zakona o žrtvah vojnega nasilja
stranke lahko vložijo že pred 1. januarjem 2010, vendar pa bodo zahtevki strank obravnavani šele z
dnem uporabe zakona, tj. po 01. 01.
2010.
Vlogi (zahtevku) stranke priložijo naslednja dokazila:
• dokazilo o vrsti in času trajanja
prisilnega ukrepa oz. nasilnega
dejanja druge oborožene sile –
potrdilo pristojnega arhiva. Za
naše območje hrani arhivsko dokumentacijo:
• Pokrajinski arhiv Koper, Kapodistrijanov trg 1, 6000 Koper,
• Arhiv Republike Slovenije, Zvezdarska 1, 1000 Ljubljana in
• Inštitut novejše zgodovine, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana;
• izpisek iz matičnega registra o
umrlih, če vlaga zahtevek oseba
kot otrok po pokojnem očetu/
materi. III

VABI
na

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

O BČINSKI o dmevi
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roženih sil, vendar le, če ni prostovoljno ali poklicno sodeloval z
agresorjem.
Upravičenci pod 1. (bivši italijanski
vojaki) in 2. točko (begunci zaradi
uničenja doma od druge oborožene
sile) po priznanem statusu žrtve
vojnega nasilja pridobijo naslednje
pravice:
• doživljenjska mesečna renta,
• dopolnilno zdravstveno zavarovanje,
• podlaga za pokojninsko dobo in
• pravica do vojne odškodnine po
posebnem zakonu.

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
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SODOBNA IN VARNEJŠA
CESTNA POVEZAVA DO VASI
skem letu. Novih pridobitev, ki pomenijo predvsem boljši in varnejši
dostop do vasi, so se tako razveselili v Kilovčah, Podtabru in na Veliki
Bukovici.

Obnovljen nadvoz in cesta za Kilovče

Pred uradno otvoritvijo obnovljene ceste in nadvoza za Kilovče sta prisotne
nagovorila župan Šenkinc in predsednik KS Bitnja Janko Kastelic (drugi z leve)

Z obnovo nadvoza čez železniško
progo pri Kilovčah, ki jo je izvajalo
ajdovsko Primorje, so se septembra
zaključila obnovitvena dela na cesti
Pristavca Kilovče. V okviru del, ki jih
je izvajalo Cestno podjetje Koper, so
lani obnovili 1570 metrov ceste, jo
razširili in uredili odvodnjavanje. V
letošnjem letu je občina za obnovo
nadvoza odštela 230.000 evrov, celotna investicija skupaj s prenovo
ceste pa znaša 640.000 evrov, od
tega je 65 odstotkov sredstev prispevala Služba vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko,
prostanek pa je financirala bistriška
občina.
»To je pomembna pridobitev za
prebivalce Kilovč, saj jih ta cesta
povezuje z dolino Reke in naprej v
svet,« je ob otvoritvi obnovljene ceste in nadvoza povedal predsednik
KS Bitnja Janko Kastelic, župan Anton Šenkinc pa je vaščanom zaželel
varno vožnjo. Pri rezanju traku nad
novo pridobitvijo se jima je pridružil še najstarejši vaščan Kilovč Franc
Udovič. Svečanost je s pesmijo popestril ženski pevski zbor Prem.

Obnove treh odsekov cest, ki so
jih slovesno predali v uporabo
minuli mesec so del dolgoročne
strategije rekonstrukcije cest in
mostov v bistriški občini, ki jih je
sprejel občinski svet leta 2004.
Letos je občina v urejanje cestne infrastrukture vložila skoraj
1,8 milijona evrov, od tega je
850.000 evrov oz. slabih 50 %
sredstev pridobila iz državnih virov, ostalo pa so občinska sredstva. S temi sredstvi je bilo letos
obnovljenih čez štiri kilometre
občinskih cest, saniran nadvoz
za Kilovče in zgrajen nov most
cez Posrtev za Brce, približno
enak znesek pa občina namenja
tudi za ureditev kanalizacijskega
in vodovodnega omrežja v občini.

Prenovljen odsek ceste za Podtabor
in del javne poti Podtabor-Šembije

Trak ob odprtju prenovljene ceste za Podtabor so prerezali (z leve): Anica Žlogar,
predstavnica vasi Podtabor v svetu KS Šembije Jana Logar in župan Anton
Šenkinc
BISTRIŠKI ODMEVI JANUAR 2010

okolje in prostor

Minuli mesec so v uporabo slovesno predali štiri obnovljene odseke
občinskih cest in nadvoz nad železniško progo v Kilovčah, ki jih je
občina obnovila v letošnjem in lan-
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V Podtabru so 5. decembra v uporabo predali obnovljen odsek lokalne ceste za Podtabor v dolžini
630 metrov in del javne poti Podtabor-Šembije. Cesta za Podtabor,
ki so jo krajani s pomočjo krajevne
skupnosti asfaltirali pred več kot 30
leti po takratni italijanski vojaški cesti, je danes povsem prenovljena in
razširjena na pet metrov. Vrednost
investicije znaša okrog 145.000
evrov, od tega je 90.000 evrov (oz.
60 odstotkov) državnih sredstev,
ostalo pa je prispevala občina.

okolje in prostor

Kot je pojasnil župan Anton Šenkinc, je bila obnova odseka ceste
za Podtabor načrtovana šele v letu
2011, vendar je na račun nižjih cen
gradbenih del, ki so se zaradi recesije pojavile letos, del sredstev ostajal in ker je bil projekt že pripravljen,
so na občini pristopili k obnovi že v
letošnjem letu. Naslednje leto pa
načrtujejo obnovo ceste od križišča
pri Davorju do Podstenj.
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V okviru obnove lokalne ceste pa je
Krajevna skupnost Šembije pristopila tudi k obnovi javne poti Podtabor-Šembije, ki je bila v preteklosti
glavna dostopna pot za Podtabor.
Pot so začeli urejati pred več kot
desetimi leti skupaj s KS Topolc ob
urejanju poti med Podtaborom in
Podstenjami. Uredili in razširili so
najbolj zahteven del poti do vrha
klanca v dolžini 225 metrov in zgradili del meteorne kanalizacije. »Potrebovali smo osem let, da smo ta
del poti začeli končno urejati, kar so
nam omogočila občinska sredstva,«
je povedala predsednica KS Šembije
Anica Žlogar. Za obnovo javne poti
so odšeli 22.000 evrov. Občina bo
v letošnjem in prihodnjem letu prispevala 15.000 evrov, preostanek
sredstev pa je zagotovila KS Šembije
iz naslova proračunskih sredstev za
urejanje javnih poti. »Če temu znesku prištejemo še vlaganje v preteklih desetih letih, bi lahko rekli,
da smo v ta del ceste vložili skoraj
40.000 evrov. Upamo, da bomo v
naslednjih letih uredili še preostali
del javne poti do Šembij v dolžini
350 metrov,« je poudarila Anica Žlogar.
Novo pridobitev je blagoslovil kneški župnih Boris Kretič, kulturni program ob otvoritvi pa so oblikovali
Jasenski pevci.
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Preurejeno križišče ter cesta med
Kosezami in Veliko Bukovico

Obnovljeno cesto in križišče sta v spremstvu župana Antona Šenkinca odprla
predstavnika Velike Bukovice

Skoraj v celoti prenovljena cesta pa
odslej vodi tudi do Velike Bukovice,
vključno z obnovljenim in razširjenim križiščem v Kosezah pri Grščetu.
Občina je lani obnovila odsek ceste
med Kosezami do mostu čez Moljo
v dolžini 480 metrov, letos pa so nadaljevali z obnovo odseka od mostu
do začetka vasi Velika Bukovica v
dolžini 720 metrov. Cesto so razširili
na 4,5 metra in uredili odvodnjavanje. Vrednost celotne naložbe znaša
415.000 evrov. Kot je pojasnil župan
Anton Šenkinc, pa je v proračunu
občine za leto 2010 že zagotovljenih 260.000 evrov za obnovo mostu
čez Moljo. V zadnjih šestih letih je
občina obnovila štiri večje mostove
in enega manjšega. »Če bomo nadaljevali s takim tempom, bomo
uspeli v naslednjih letih obnoviti vse
glavne mostove v občini,« je poudaril župan.
»Odseka obnovljene ceste in razširjeno križišče sta za vaščane Bukovice velika pridobitev, predvsem
za našo povezavo z mestom, kamor
dnevno odhajamo na delo, v šolo,
trgovino in po drugih opravkih.
Upam, da se bomo prihodnje leto
zbrali še na otvoritvi prenovljenega
mostu čez Moljo,« je dejal predsednik KS Koseze Marjan Mikuletič.
Občinski svetnik Danilo Pugelj, ki
je pozdravil novo pridobitev, je pojasnil, da so makadamsko cesto na
Veliko Bukovico uredili leta 1967 in

taka je ostala vse do leta 1979, ko so
položili asfalt, ki je zdržal skoraj 30
let. Pugelj je opozoril tudi na težave
pri pridobivanju soglasij lastnikov
zemljišč za širitev ceste in neurejena
lastniška razmerja, ki pa so jih s pomočjo župana, občinske uprave in
krajanov uspešno rešili.
Obnovljeno cesto je blagoslovil duhovnik Ciril Šorč, v kulturnem programu zapeli Bukovčani in ženska
pevska skupina Kalina.
Občina v zadnjih letih precej
sredstev namenja za obnovo
cestne infrastrukture. Lani so
obnovili dobre štiri kilometre
občinskih cest in zgradili nov
most čez Reko v Kuteževem, za
naslednje leto pa načrtujejo rekonstrukcije še štirih kilometrov
cest in izgradnjo mostu čez Moljo na cesti za Veliko Bukovico.
Vse obnovljene ceste so široke
od štiri do pet metrov, imajo
dvoslojni asfalt in urejeno odvodnjavanje, kar zagotavlja tudi
daljšo življenjsko dobo ceste. »S
temi investicijami želimo izboljšati dostopnost do posameznih
vasi in jim s sodobno cestno
povezavo omogočiti hitrejši in
varnejši dostop do mesta,« je
povedal župan Anton Šenkinc.

VISOKo PRIZNANJe ČLANOMA ZVEZE
BORCEV ZA VREDNOTE NOB

Prejemnika srebrnih plaket ZZB za vrednote NOB Slovenije (sedita) Tončka
Škerlavaj in Jože Cesar, stojijo (z leve): Frane Godec, Lado Čeligoj in Jože Vičič

so pridruženi člani. V Sloveniji je 77
območnih organizacij ZZB in 850 krajevnih organizacij, katerih poslanstvo
je ohranjanje vrednot NOB, kot so
domoljubje, tovarištvo, solidarnost,
enakopravnost, humanost in socialna
pravičnost. »Današnja kapitalistična

SREČANJE PETDESETLETNIKOV

V zadnjem novembrskem vikendu
so se v Okrepčevalnici »Grill Danilo«
v Il. Bistrici zbrali ilirskobistriški
mladinci in mladinke, rojeni v letu
1959. Nekateri so se srečali prvič
po zaključku osnovnošolskih obveznosti, zato je bilo druženje prijetno
in prisrčno. Za zabavo je poskrbela
odlična zasedba ansambla Q1, za

bogat kulturni program pa članica
KETŠD Alojz Mihelčič ga. Alenka
Penko, pevska skupina Vasovalec
ter samostojni recitator, ki je bil
hkrati tudi udeleženec praznovanja.
Vsi, ki so kreirali kulturni program,
so se odpovedali honorarju, zato se
jim abrahamovci iskreno zahvaljujejo. III

družba se od teh vrednot močno odmika. Ena od nalog, ki smo si jih zadali,
je zato tudi prenašanje teh vrednot
na mlajše generacije, ki o zgodovinskem ozadju NOB vedo vedno manj,«
je poudaril Lado Čeligoj.
Ob koncu je izpostavil tudi problem
financiranja organizacije. Do leta
1991 so namreč ZZB financirale občine, po osamosvojitvi Slovenije pa je
sofinanciranje Zveze prešlo na državo,
ki vsako leto namenja določeno dotacijo za delovanje občinskih odborov
Zveze, medtem ko občine prispevajo
sredstva vsaka po svoje. V bistriški
občini financiranje organizacij in društev temelji na občinskih razpisih, na
katerih le-ta lahko kandidirajo za sredstva. Kot je opozoril Čeligoj, je težava
v tem, da ZZB NOB ne sodi v nobeno
od dejavnosti, za katero občina razpisuje sredstva, kot so denimo kultura,
šport, turizem, humanitarna dejavnost idr. Ima pa območno združenje
ZB NOB pod svojim okriljem čez 70
spomenikov in drugih obeležij NOB.
»Trenutno se z Občino dogovarjamo,
da bi vsaki KS namenila določena
sredstva za obnovo teh spomenikov
oz. da bi določili prioritetno listo obnove spomenikov v občini in bi vsako
leto obnovili nekaj spomenikov. Med
prvimi bi moral gotovo biti spomenik
na Hribu svobode,« je povedal Čeligoj. III
BISTRIŠKI ODMEVI JANUAR 2010

odmevi i z naši h krajev

Bistriško območno združenje Zveze
borcev za vrednote NOB je na družabnem srečanju ob koncu leta dvema
članoma zveze podelilo visoki priznanji republiškega odbora organizacije.
Srebrni plaketi Zveze združenj borcev
za vrednote NOB Slovenije sta za dolgoletno predano delo v zvezi prejela
Tončka Škerlavaj in Jože Cesar.
Poleg podelitve priznanj je bil namen
srečanja tudi druženje in spoznavanje
organizacije, saj so letos v bistriški
zvezi borcev za vrednote NOB sprejeli kar 35 novih članov. V območno
organizacijo je sicer vključenih nekaj
čez petsto članov, od tega je 105 pridruženih članov, 150 pa je še živečih
udeležencev NOB. »Veseli nas, da je
ideja narodnoosvobodilnega boja
med nami še vedno živa, naši člani
pa so pripadniki različnih političnih in
verskih prepričanj« je dejal predsednik bistriškega območnega ZZB NOB
Lado Čeligoj. Prisotne je nagovoril
tudi Jože Vičič, član republiškega odbora ZZB NOB Slovenije.
Organizacija zveze borcev Slovenije,
ki je bila ustanovljena pred 61 leti, je
ena najštevilčnejših civilnodružbenih
organizacij v Sloveniji, saj šteje čez
51.000 članov, od katerih je 28.000
aktivnih udeležencev NOB, ostali pa
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NADI ČELIGOJ V SPOMIN
Ko sem slišala, da je ni več, sem
ostala brez besed. Pa saj to ni mogoče, ko pa sva se po telefonu slišali
še ne dolgo tega. » Anica, ma sej bo
bulš«, me je potolažila, ko je v mojem glasu začutila zaskrbljenost.
Ja, tako korajžne osebe, polne življenja in upanja na ozdravitev, še nisem
spoznala. Ko sva obe pred več kot
dvanajstimi leti postali članici občinskega Sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu, sem bila prepričana, da bo naše delo zanimivo
in uspešno. Ker smo vsi člani vedeli,
da je Nada delovna oseba, odločna
in vredna zaupanja, smo jo enoglasno izvolili za predsednico Sveta. To
funkcijo je opravljala dva mandata
(8 let), tretjega pa je zaradi bolezni
odklonila. Do prezgodnje smrti je
opravljala funkcijo podpredsednice.
Vsa leta je bila goreča zagovornica
pravic pešcev in kolesarjev. Na vsaki
seji se je zavzemala za zagotovitev
njihove večje prometne varnosti –
osvetlitev in postavitev prehodov
za pešce, ureditev kolesarskih stez
po mestu, ureditev prometa v bližini

šol in vrtcev, skrbi za prometno varnost starejših občanov ipd. Veliko
njenih želja in pobud se je uresničilo. Upam, da bodo kmalu začrtane
tudi kolesarske steze, njena velika
neizpolnjena želja. Njen »Dejmo kej
narest« je vedno dobro vplival na
vse člane, da smo prisluhnili pametnim idejam in jo vedno pri njih tudi
podprli.
Velikokrat se je pri raznih akcijah
borila z mlini na veter. Pa ni obupala. Verjela je v svoje delo in boljše
rezultate na tem področju.
Različni likovni in literarni natečaji
na temo prometne varnosti šolarjev
so bili njena ideja. Z velikim veseljem je zbirala najboljše ustvarjalce
in nagrade zanje. Nobeno občinsko
prometno tekmovanje ni minilo
brez njenega aktivnega sodelovanja
pri organizaciji in izvedbi. Vedno je
sprejemala zadolžitve, za katere je
potrebo veliko volje, časa in energije. Bila je poštena ocenjevalka in
razsodnica.
Ko smo se v tako velikem številu poslavljali od Nade, se je zdelo, da se

tudi nebo joka za njo. Zelo jo bomo
pogrešali, pozabili pa ne bomo njenega smeha in odločnih korakov.
Nanjo nas bodo spominjali sadovi
njenega nesebičnega in poštenega
dela. Hvala ji za vse.
Ob koncu še enkrat izrekam iskreno
sožalje njeni družini, ki ji je bila v
velik ponos in veselje. III Anica Prosen, Svet za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu Ilirska Bistrica

odmevi i z naši h krajev

Pester december na Medenovem hribu

14

Tudi letošnji najbolj veseli mesec
se je v Domu starejših občanov začel praznično. V ponedeljek, 7. 12.,
je stanovalce obiskal in obdaril sv.
Miklavž v družbi bistriških Skavtov
ter župnijske Karitas, 9. 12. pa smo
pripravili prednovoletno srečanje s
svojci, stanovalci in zaposlenimi varovanega oddelka.
Že nekaj let zaporedoma se veselimo koncerta Mešanega pevskega
zbora Avgusta Šuligoja Društva upokojencev in tudi letos, natančneje
15. 12., je bilo naše srečanje zelo
toplo sprejeto. S pesmijo in plesom
so se nam 16. 12. predstavili učenci
1. a razreda iz OŠ Antona Žnideršiča
z učiteljicami Damjano, Adrijano in
Lidijo. Na vedno dobro obiskanem
predbožičnem srečanju nas je 23.
12. v skrivnosti adventa popeljal kaplan Martin Šuštar, 26. 12. ob 15.00
pa je bila v dvorani Doma božična
sv. maša.
Leto bomo slovesno zaključili na
zabavi, 30. 12. 2009, kjer se bomo
zabavali ob glasbi skupine NostalBISTRIŠKI ODMEVI JANUAR 2010

gija, obisku Božička in nastopu Vaških klepetulj iz kulturnega društva
Tuščak iz Bača. Žene dobre volje so
nas tudi letos pogostile s sladkimi
dobrotami.
In čeprav se vsi, še posebno pa bolni
in ostareli, zelo veselimo obiskov,
gotovo ne bo odveč apel vsem, ki
boste delček svojega časa v prihodnjih dneh namenili bolnikom – če

ste prehlajeni in bolni, bo vsak razumel, da boste svoj obisk odložili na
primernejši čas. Saj ga je v dolgem
letu, ki je pred nami, gotovo dovolj.
Vsem občanom in občankam v novem letu želimo prav tega, torej da
bi zmogli upravljati s časom in tako
večkrat poskrbeli zase in za svoje
bližnje. III Vesna Bizjak, Dom starejših občanov Ilirska Bistrica

MIKLAVŽ V JASENU

Že šesto leto je Gršče v vlogi Miklavža nenadomestljiv

Lauri G., Moniki, Petri in Damijanu
je uspelo, da so se otroci vživeli v
predstavo z naslovom Dve ciklami.
Mir sta zmotila dva hudiča, ki pa so

ZBORNIK ŠIPEK – VRTNICA JESENI
Člani kulturne klepetalnice pri
društvu univerza za III. življenjsko
obdobje Ilirska Bistrica so se 11.
decembra zvečer zbrali v Domu
starejših občanov in z literarnim
večerom zaključili pestro dejavnost
prvega polletja študijskega leta
2009/10.
Gostje večera so bile članice društva Lipa Domžale Univerza za tretje
življenjsko obdobje. Mentorica ga.
Zala Šajn, ki je vodila celoten večer, je uvodoma pozdravila navzoče.
Sledil je nastop ženskega pevskega
zbora pod vodstvom zborovodje
Vilka Majeriča, ki je razen ljudskih,
zapel tudi nekaj pesmi, za katere
je besedilo prispevala premska pesnica ga. Danica Pardo, uglasbil pa
jih je g. Dimitrij Grlj (oba člana našega društva).
Jedro večera pa je bila predstavitev
literarnega zbornika. Predstavila
nam ga je predsednica društva iz
Domžal, ga. Metka Zupanek. Zbornik izdajajo že več kot 10 let pri
društvu Lipa. Sprva so v zborniku
sodelovali literarni ustvarjalci III.
univerze iz Domžal, v naslednjih letih pa so povabili k sodelovanju tudi
ustvarjalce z drugih univerz za tretje
življenjsko obdobje v Sloveniji. Med
njimi sta tudi naši pesnici Danica

Pardo in mlada ustvarjalka Patricija
Dodič. Kmalu so se začeli udeleževati natečajev za seniorje, ki jih je
razpisoval Javni sklad RS za kulturne
dejavnosti. Ker so bili uspešni, so jih
večkrat izbrali med najboljše in jih
povabili na večdnevne literarne delavnice. Objavljali so v mnogih zbornikih, antologijah in revijah doma in
v tujini.
Letošnji zbornik nosi pomenljiv naslov: Šipek – vrtnica jeseni. Ga. Zupanek je na koncu prav v povezavi
z letošnjim naslovom, poudarila
pomen in žlahtnost ustvarjalnosti v
tretjem življenjskem obdobju, ki je
pomembna tako za ustvarjalce kot
za nas “uporabnike” njihovih umetnin. Ga. Šajn je nato povabila k
sodelovanju pesnice, ki so nam prebrale nekaj pesmi iz svojih zbirk.
V drugem delu večera so se nam
predstavile izdelovalke Unicefovih
punčk iz cunj. Organizacija Združenih
narodov UNICEF namenja sredstva
od prodaje punčk nakupu osnovnih
cepiv. Punčka iz cunj, tradicionalna
igrača, ki je znana v vseh kulturah
sveta, je postala simbol te kampanje, ki poteka pod geslom “Punčka
iz cunj, igrača, ki rešuje življenja”.
Ni samo prodana, temveč posvojena. Vsaka punčka prinese denarna

ju angeli takoj pregnali. Višek doživetja pa je bil prihod Miklavža, ki je
poskrbel, da so bili vsi otroci veseli
in srečni.III Majda Ferlež
sredstva za cepljenje enega otroka
in hkrati osreči otroka, ki jo dobi v
dar. Akciji so se v januarju 2005 z
velikim navdušenjem priključile tudi
prostovoljke v Lipi. Pričele so ustvarjati domžalske Špelce. Do letošnjega
junija so jiih izdelale skoraj 500. Eno
so podarile tudi našemu društvu.
“Špelce” pa imajo tudi svojo himno.
Ob spremljavi kitare smo jo zapeli
vsi prisotni.
Ga. Šajn se je ob koncu zahvalila gostjam iz Domžal in vsem nastopajočim za prijeten večer. Zahvali se je
pridružila in s šopki obdarila predsednica našega društva ga. Marija
Šlenc - Zver. Naši predsednici smo
se ob iztekajočem se letu zahvalili
za prizadevno delo tudi mi. Srečanje smo zaključili ob čaju in sladkih
dobrotah ter živahnem klepetu in
izmenjavi izkušenj z gostjami. III
Marica Gaberšnik

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

odmevi@ilirska-bistrica.si.

Vabljeni k sodelovanju!
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odmevi i z naši h krajev

Smo v času pričakovanj, v čarobnem
decembru. V času, ko so dovoljene
tudi sanje.
Na pot so se odpravili dobri možje
in prvi je med naše otroke prišel
Miklavž. Nekoč je pridnim natrosil
lešnikov, orehov in krhljev suhega
sadja. Za tiste pa, ki so bili med letom poredni in leni, je Miklavž pustil
šibo. Z njo naj bi starši, ko bo treba,
naklestili zadnjo plat poredneža. Letos je v Jasenu Miklavž pustil tudi
šibe, vendar so bile le-te okrašene z
majhnimi pentljami in so bile bolj za
dekoracijo k darilu.
Tokrat sta za nabavo in pripravo daril poskrbela Iris Ferlež in Andrej Godina. Na prihod Miklavža so otroci
čakali v vaški cerkvi. Da pa je bilo
vzdušje bolj čarobno, je poskrbela
Tjaša Šestan, ki je pripravila lutkovno predstavo. Dajani, Anji, Sari,
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STARE SLIKE PRIPOVEDUJEJO …
Požig Sokolskega doma

Tragična zgodba Sokolskega doma,
v katerem je med 1. svetovno vojno
delovala bolnica Rdečega Križa, se
je nadaljevala po porazu avstroogrskega cesarstva leta 1918, ko je
naše kraje okupirala »zmagovalka«
Italija. S prihodom fašistične stranke
na oblast je bilo prepovedano delovanje slovenskih društev, uporaba
slovenskega jezika v javnih ustanovah in predvsem v vrtcu in šolah.
Fašisti so se polastili tudi Sokolskega
doma. Dogradili so eno nadstropje
in preuredili zgradbo v Dom fašistov
ali Casa del fascio.
Po porazu Italije leta 1943 je nacistična Nemčija v nekdanji Dom
fašistov vselila inženirsko-delovno
vojaško upravo »TOT«, ki je uporabljala stavbo do prve osvoboditve
Ilirske Bistrice .
Partizanska IV. Armada je sredi
aprila 1945. leta obkolila 97. korpus
nemške vojske na Reki in tako ustavila prodor Nemcev, ki so se hoteli
za vsako ceno prebiti preko Slovenije do zahodne meje in se rešiti s
predajo ameriško-angleški zavezniški vojski in se tako izogniti sodbi
ljudstva za zločine, kjer jih je ta vojska storila. Spominjam se, kako so
Nemci 28. aprila 1945. leta držali
položaje od jutranjih ur na Ravnicah

nad Kamnolomom, kar smo opazovali z dvorišča. V zgodnjih popoldanskih urah se je streljanje zgostilo.
Nemci so se nemirno premikali na
položajih in umikali proti cesti. Naenkrat smo zaslišali glasno kričanje:
»Na juriš!« in na robu smo zagledali
množico partizanov, ki je v teku napadala položaje sovražnika.
Prvi maj smo domačini praznovali
skupno s partizani. Na Placu se je
plesalo kolo in pelo. Že ponoči na 2.
maj se je glavnina partizanske vojske
odpravila proti Trstu. Kmalu za tem
se je istega dne širila novica, da z reške strani ponovno prodirajo Nemci.

odmevi iz naših krajev

PODGRAD NA KOLEDARJU

16

Podgrad ima svoj 14-listni zidni koledar za leto 2010.
Uvodni list predstavi dogajanje na
Podgrajskem od leta 1275 (prvi zapisi) pa vse do današnjega časa. Vsak
list – mesec zastopa reprodukcija
posnetka iz določenega zgodovinskega obdobja, opremljen pa je tudi
s kratkim komentarjem. Na vsakem
listu je trimesečni koledar, na dnu
pa je odtisnjen celoletni koledar.
Format oz. velikost koledarja je 32 x
44 centimetrov. Natisnili so ga v tiskarni Vertis v sodelovanju s KS Podgrad. Naročila sprejemamo po tel. s
št. 031/659 171. III Š. Gombač
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Spet smo se umaknili v skrivališča.
Glavna bitka se je šele začela. Trajala
je vse do 7. maja, ko je bila uradno
podpisana predaja Nemcev.
Na fotografiji je požgan Sokolski
dom 27. aprila 1945 (izvirnik hrani
Emil Maraž). Vidi se pogorišče še v
dimu. Požgali so ga Nemci pred prvim umikom. Na sliki sta partizana,
ki sta se pomikala z reške strani v
mesto. Poleg stoji pritlična hiša Benigarjevih – Pečkovih iz Trnovega,
takrat že v lasti dediča Pečkovih iz
Sušice.
Dom je bil po vojni obnovljen s prostovoljnim delom in s pomočjo vojske, postal je Dom JNA. Okrog 1956.
leta se je vojska preselila iz doma v
provizorične kasarne na Vidmu, ki
so jih Italijani zgradili pred 2. svetovno vojno. Bivši Sokolski dom je
bil preimenovan v Mladinski dom
in za namene vseh športnih društev. Leta 1969 je Skupščina občine
spodnje prostore uredila za potrebe
novoustanovljenega Kluba Nade
Žagar. Zgornje prostore so uporabljale družbene organizacije. Sejno
sobo in dvorano je uporabljala
tudi Skupščina občine, ki je nosila
glavno breme vzdrževanja objekta.
Leta 1992 je Zveza Partizan v Ljubljani, lahko trdimo ilegalno, vknjižila lastništvo zgradbe, pobirala
najemnino, objekta pa ni vzdrževala. Tako ta danes vidno propada,
čeprav že okrog 20 let ponovno nosi
prvotno ime Sokolski dom. III Vitomir Dekleva

STROKOVNA EKSKURZIJA PGD KNEŽAK
Člani PGD Knežak smo se v soboto,
21. 11. 2009, odpravili na tradicionalno jesensko strokovno ekskurzijo;
letos smo se odločili za Štajersko,
kjer smo se najprej najavili pri kolegih gasilcih iz Poklicne gasilske enote
Celje.
Tam nas je pričakal vodja izmene in
nam pred gasilskim domom namenil
nekaj uvodnih besed, nato pa nas
povabil na multimedijsko predstavitev zgodovine enote. Po pregledu
zgodovine razvoja celjskih gasilcev
smo zavili v garažo, ki nas je najbolj
zanimala. Seveda nas ni zanimala
garaža, pač pa vozila, med katera
smo se razkropili v dveh skupinah in
pričeli komentirati opremo, razvrstitev le-te po vozilih, ogledovali smo
si nadgradnje in namenili marsikatero strokovno vprašanje poklicnim
kolegom, ki so nam med ogledom
prijazno komentirali uporabnost njihovih vozil. Seveda smo si izmenjali
tudi marsikatero izkušnjo, ki nam bo
v bodoče še prav prišla, saj se poklicni gasilci večkrat srečajo z mnogimi nepričakovanimi situacijami,
na katerih se kalijo za prihodnje intervencije.

Kneški gasilci pri celjskih kolegih

V garaži smo v fotografski objektiv
ujeli tudi nekaj tehničnih rešitev,
hkrati pa smo se vsi fotografirali, da
bomo poleg ustnega izročila ohranili
tudi kakšen slikovni material.
Po dobri uri predstavitve enote smo
se poslovili od kolegov in se podali
na pot. Ker na ekskurziji vedno radi
združimo prijetno s koristnim, nas je
tokrat pot ponesla proti kleti Jeruzalem – Ormož. Tam smo si najprej
ogledali proizvodnjo vin, se nato
sprehodili po vinski kleti in prijeten
ogled zaključili z vodeno degusta-

cijo. Da pa ne bi ostali lačni, smo
se iz vinske kleti zapeljali v bližino
Ptuja, kjer smo uživali na večerji ob
dobrih domačih jedeh. Celotno ekskurzijo je spremljala pesem naših
neumornih glasbenikov, ki so zapolnili že tako prijetno vzdušje.
Sobota je minila izredno hitro, saj je
bil naš program kar pester. Letošnja
ekskurzija se je zopet pokazala kot
uspešna, saj smo domov prišli napolnjeni z novimi izkušnjami in spomini, ki jih bomo še dolgo obujali. III
Erik Delost, PGD Knežak

spomenik stoji sredi vasi in so si tudi
vaščani želeli, da se ta objekt kulturne dediščine ohrani in primerno
uredi,« je dejal Škrlj. Za obnovo so
odšteli 2.780 evrov, od tega je večino sredstev krajevna skupnost
pridobila na občinskem razpisu za
obnovo spomenikov, nekaj pa so
primaknili tudi sponzorji.

Na Dolnjem Zemonu so nedavno
obnovili spomenik padlim vaščanom
v NOB in žrtvam fašizma. Kot je povedal predsednik KS Dolnji Zemon
Janez Škrlj, so očistili plošči, na ka-

terih so vklesana imena žrtev, okrog
spomenika postavili novo ograjo in
uredili ožjo okolico spomenika, ki
ima sedaj povsem novo podobo. »S
tem smo vasi dali tudi novo srce, saj

Na Dolnjem Zemonu pa se lahko
pohvalijo še z eno pridobitvijo. Ob
cesti, ki vodi na Zemonsko vago, so
obnovili korita, ki so nekdaj služila
za napajanje živine, uredili pa so
tudi okolico. Sredstva za obnovo je
prispevala krajevna skupnost, večino del pa so postorili vaščani sami.
Dela še niso povsem končana, saj
bodo z njimi nadaljevali tudi prihodnje leto, so pa ponosni, da jim je
uspelo ohraniti še en pomemben
del vaške kulturne dediščine. III
BISTRIŠKI ODMEVI JANUAR 2010
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VESELA JESEN …

Zlatoporočenca
Slavec iz Knežaka
V soboto, 28. novembra, sta v družinskem krogu ter s prijatelji praznovala zlato poroko zakonca Anton in
Majda Slavec iz Knežaka. Poročila
sta se 28. novembra leta 1959 v
Knežaku in takrat zaorala skupno
življenjsko pot, na kateri sta se jima
rodila dva sinova, Jože in Anton.

Letos me je prijazni striček Miklavž
obiskal kar dvakrat. Vsaj nanj recesija očitno nima prevelikega vpliva
… še. Doma sicer bolj na hitro, drugič sem se pa s tem presvetim možem srečal tudi v Šentjerneju na
Dolenjskem. Tja me je povabil mlad
in nadebuden ansambel Azalea,
ki je konec tega leta izdal svoj prvi
plošček. Nanj je uvrstil kar pet besedil izpod mojega peresa, med njimi
tudi najbolj vročo skladbo zadnjih
mesecev na Dolenjskem – Plonk ceglc polko.
Prireditev se je odvijala v kulturnem
centru Primoža Trubarja, ki so ga za
javnost odprli v začetku letošnjega
leta. Kot gostje so na prireditvi nastopili Brežiški flosarji, ansambel
sester Kovačič, Frajbend, Navihani
muzikanti, Črički, ansambel Do-

načka, za koreografijo pa je na odru
skrbel plesni studio Zvezda in njegove prelestne, mlade in privlačne
plesalke. Med prireditvijo je sveti
Miklavž obdaril najmlajše obiskovalce, nekaj sedežev pa je bilo žal
tudi praznih; baje da so se nekateri
zelo ustrašili nove živalske gripe.
Ob koncu prireditve smo nazdravili
Azalei s cvičkom in metliško črnino,
Donačka pa je igrala in zabavala obiskovalce v preddverju. Seveda so bili
tudi vsi starši zelo veseli, zadovoljni
in ponosni, da se njihovi mladi in
tudi malo manj mladi otroci ukvarjajo z glasbo in podobnimi, družbeno koristnimi zadevami.

Oba sta tudi predana gasilca PGD
Knežak, saj imata za seboj veliko
aktivnih let v naši skupnosti. »Kovačeva«, kot ju poznamo vaščani, sta
bila od včlanitve nepogrešljivi člen
delovanja društva skozi leta. Anton
največkrat kot furman s staro gasilsko brizgalno Rosenbauer iz leta
1912, Majda pa kot zelo dejavna
članica na vseh področjih.
Člani in članice PGD Knežak jima ob
tem jubileju iskreno čestitamo ter
želimo še veliko zadovoljnih, zdravih
in razumevanja polnih let. III PGD
Knežak

In za konec naj vsem bralcem Odmevov voščim le še srečno, poskočno in
zdravo 2010! III MV

odmevi iz naših krajev

Srečanje starejših občanov
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Anton in Majda Slavec

V sredo, 16. decembra, je Območno
združenje RKS Ilirska Bistrica pripravilo tradicionalno srečanje starejših
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v okrepčevalnici Grill Danilo. Zaradi
bolezni in slabega vremena se je sicer zbralo nekoliko manjše število

občanov in občank, ki so dopolnili
80 let.
Zimsko popoldne so nam z ubranim
petjem polepšale pevke skupine Kalina iz Kosez, ki so v program vključile tudi božično-novoletne pesmi.
Druženje nam je popestrila naša
dolgoletna prostovoljka Ana Udovič
iz Jelšan, ki je neumorno igrala na
harmoniko. Naše drage goste smo
simbolično obdarili in jim zaželeli
vse dobro v novem letu. III OO OZ
RKS Ilirska Bistrica

Nagrajena skrbnost v gozdu

Vincenc Primc in Željko Keš (prvi in drugi spodaj desno) na podelitvi priznanj

leg čuta za sobivanje z naravo in
poznavanja gozdne tehnike zelo
pomembna tudi zdrava mera podjetnosti. To še posebej velja za
Vincenca Primca, ki gospodari na
kmetiji s 16 ha gozda, kjer z zetom
letno posekata od 50 do 200 m³ različnih gozdnih sortimentov. Revirni

NOVO VODSTVO DRUŠTVA ZA RAZVOJ
PODEŽELJA MED SNEŽNIKOM IN NANOSOM
V ponedeljek, 14. decembra 2009, so
člani Lokalne akcijske skupine Društvo
za razvoj podeželja med Snežnikom in
Nanosom na volilnem zboru odločali
o novem vodstvu društva. Funkcijo
predsednice društva bo še en mandat
opravljala Cvetka Kernel, ravnateljica
Srednje gozdarske in lesarske šole
iz Postojne, podpredsednik društva
pa ostaja Boštjan Glažar, namestnik
vodje Lokalnega pospeševalnega centra Pivka.
Do sprememb članstva pa je prišlo v
sestavi upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije.
Poleg predsednice in podpredsednika
so tako v novem upravnem odboru
naslednji člani: Nevenka Tomšič,
Zorko Šabec, Rafaela Žejn in Milenko
Oblak iz občine Ilirska Bistrica, Marica
Kaluža, Jože Želko in Boštjan Požar iz
občine Pivka ter Tatjana Rolih, Nataša
Lenassi in Andreja Penko iz občine
Postojna. Nadzorni odbor društva sestavljajo Marjan Morelj, Vanja Uljan
- Vičič in Tanja Šajina, Disciplinsko
komisijo društva pa Stanislav Samsa,
Milan Simčič in Neža Dekleva.
Po ustanovitvenem aktu imajo organi društva dvoletni mandat, zato

je predsednica društva v začetku novembra sprejela sklep o volilnem postopku, s katerim je vse člane (teh je
trenutno 86) pozvala k predlogu kandidatov za organe društva. Postopek
je zaradi določenih pravil o ustanovitvi Lokalne akcijske skupine malce zapleten, saj morajo v organih društva
enakopravno sodelovati člani iz vseh
treh občinskih uprav, javnih institucij,
civilnega in ekonomskega sektorja.
Na volilnem zboru so člani informativno pregledali tudi poročilo o delu in
finančno poročilo društva za obdobje
do 30. novembra, saj bodo o celoletnem poročilu razpravljali na februarskem rednem zboru članstva. Kljub
temu so konstruktivno sodelovali v
razpravi in predlagali kar nekaj izboljšav za še boljše delo Lokalne akcijske
skupine, ki se je v dveh letih delovanja
izkazala kot pomemben razvojni člen
na področju občin Il.Bistrica, Pivka in
Postojna. Za takšen uspeh so seveda
zaslužni tudi dosedanji člani upravnega odbora društva, ki so se jim člani
društva na volilnem zboru zahvalili za
opravljeno delo, obenem pa zaželeli
uspešno delo novim članom organov
društva. III Aleš Zidar

gozdar je zelo vesel sodelovanja z
njim, ker vsa gojitvena in varstvena
dela opravi pravočasno in zelo
skrbno. Kot lovec zna Vincenc poskrbeti tudi za izboljšanje prehranskih razmer rastlinojede divjadi.
Medtem ko so številni lastniki gozdnih sestojev zelenega bora obupali
nad to tujerodno drevesno vrsto, je
Vincenc našel za ta les tržno nišo
v Dalmaciji. V svoji podjetnosti se
Vincenc na vaških družabnih dogodkih izkaže kot ljubiteljski glasbenik.
Kot svetnik območne enote KGZS
Postojna poskuša izboljšati kmečki
vsakdan na Primorskem. Svoj prosti
čas pa posveča predvsem druženju
z vnuki in tako dolgoročno skrbi za
prihodnost kmetije pri Jerničevih.
Gospod Željko Keš iz Knežaka je po
očetu podedoval gozdno posest, ki
je nekaj večja od 19 ha. Gospodarjenje z gozdovi mu je oče prepustil že
kmalu po končani šoli, ko je spoznal,
da mladega Željka to izredno zanima
in privlači. Od takrat dalje z izredno
vztrajnostjo in vedoželjnostjo ter nasveti in pomočjo revirnega gozdarja
skrbi za svoje gozdove.
Razen manjšega dela je njegov gozd
v celoti opremljen s sistemom gozdnih vlak, pa tudi za preostali del že
daje pobudo. Redno se udeležuje
tako tečajev varnega dela kot gojenja gozdov za lastnike v organizaciji
ZGS, kjer tudi vedno znova preseneti s svojo dejavnostjo in željo po
znanju. Večino dela v svojem gozdu
opravi sam, posebno skrb posveča
negi mladega gozda. Redno pregleduje in obnavlja meje svoje posesti
ter spremlja dogajanje v gozdu. S
svojim odnosom do gozda in dela v
njem je pravi vzor skrbnega lastnika.
III Bogdan Magajna, ZGS OE Sežana
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Ta veseli dan kulture, 3. december, je
v Kosovelovem domu v Sežani zbral
dobitnike letošnjih priznanj najbolj
skrbnim lastnikom gozdov. Prireditev organizira Zavod za gozdove
Slovenije, ki od leta 1999 vsako leto
podeli priznanje po enemu lastniku
gozda iz vsake od 14 območnih
enot. Najbolj skrben lastnik gozda
v Kraškem gozdnogospodarskem
območju je postal Primc Vincenc iz
Velike Bukovice, v Postojnskem pa
Željko Keš iz Knežaka.
Letošnji prejemniki priznanj vsak na
svoj način širijo dober glas o skrbi za
gozd v dobro človeka in narave. Dober glas o podjetnosti in inovativnosti, dober glas o tesnem sodelovanju
s stroko in usposobljenosti za delo v
gozdu, dober glas o čutu za sobivanje z naravo in o viziji trajnostnega
razvoja, dober glas o pripadnosti
gozdarski tradiciji in lokalni skupnosti. Zato smo letošnjo prireditev izbrali geslo Dober glas v deveto vas.
Za skrbnega lastnika gozda je po-
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Nacionalna energetska pot
tudi na Bistriškem
Konec novembra so pod okriljem
Vitra iz Cerknice v Domu na Vidmu
potekala predavanja na temo učinkovite rabe energije in o sijalkah
za zmanjšanje porabe energije. Zaključku predavanj je sledilo uradno
odprtje regijskega dela Nacionalne
energetske poti (NEP) za območje
Ilirske Bistrice.

gospodarstvo, kmetijstvo in turizem

Bojan Žnidaršič, energetski svetovalec in pobudnik za ustanovitev NEP
Slovenija, je v sodelovanju z Adom
Barbišem, učiteljem na Šolskem
centru Postojna, za predstavnike
posameznih krajevnih skupnosti iz
bistriške občine pripravil predavanja o učinkoviti rabi energije v stanovanjskih hišah, toplotnih izgubah,
obnovljivih virih energije, izolacijskih materialih in o varčnih sijalkah. Udeležence je seznanil tudi z
možnostjo pridobitve deleža nepovratnih sredstev s strani države in
ugodnih kreditov preko Eko sklada
(več na http://www.ekosklad.si).
Sledila je predstavitev spletne stani
http://nep.vitra.si, na kateri je podrobneje prikazana NEP. Na ome-
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Cenjene občanke in občane vabimo na strokovno, brezplačno
in neodvisno svetovanje v

ENERGETSKO SVETOVALNO
PISARNO ILIRSKA BISTRICA

po predhodni najavi na tajništvu
občine tel. št. 05/71 41 361
(ob prijavi na obisk opišete teme
razgovora)
Pisarna se nahaja v DOMU NA
VIDMU, Gregorčičeva 2, Ilirska
Bistrica, in bo delovala
VSAK TOREK IN PETEK
od 17. do 18. ure
Energetska svetovalca
Miran PENKO in Samo HRVATIN
LEPO VABLJENI!
BISTRIŠKI ODMEVI JANUAR 2010

Bojan Žnidaršič je o učinkoviti rabi energije predaval tudi dijakom bistriške
gimnazije

njeni spletni strani je mogoče preko
različnih iskalcev hitro najti seznam
energetskih ukrepov v posamezni
regiji.
V projekt NEP je vključenih 340 referenčnih (300 stanovanjskih in 40
javnih) objektov iz vse Slovenije, ki
prikazujejo primere dobre prakse s
področja učinkovite rabe energije in
rabe obnovljivih virov energije v gospodinjstvih, poslovnih, proizvodnih
in drugih objektih. Ti so predstavljeni na spletnem portalu http://
nep.vitra.si, kjer so objavljeni kontaktni podatki lastnikov objektov,
fotografije in kratek opis posameznih primerov dobrih praks s področja učinkovite rabe energije in rabe
obnovljivih virov energije, zbranih v
Nacionalni energetski poti.
Na ogled je preko tisoč izpeljanih
projektov. NEP je zanimiva predvsem zato, ker omogoča investitorjem, da si predvidene naložbe v
ukrepe URE in OVE ogledajo v praksi in se z lastnikom pogovorijo o
izkušnjah ter možnih finančnih in
tehničnih rešitvah. Bodoči investitor
namreč lahko na spletni strani poišče določeno rešitev, ki jo išče, in se
nato z lastnikom objekta tudi dogovori za ogled.

Ideja za ustanovitev notranjske
energetske poti se je Bojanu Žnidaršiču porodila pred dvema letoma.
Dobro sprejeta regionalna energetska pot pa je omogočila nadgradnjo
v nacionalno energetsko pot. »Varčevanje z energijo in uporaba obnovljivih virov energije postajata danes
nuja. K temu nas sililijo ekonomske
razmere, pomanjkanje fosilnih goriv, onesnaževanje okolja ipd. NEP je
pomembna prav zaradi svoje nekomercialnosti in prenosa neformalnih
znanj tako o energetski učinkovitosti
kot obnovljivih virih energije in obvladovanju stroškov investicije,« je
pojasnil Ado Barbiš, ki je tudi uradno
odprl NEP v Ilirski Bistrici.
Z bistriškega območja je v NEP trenutno vključenih sedem objektov:
Marko Žnidaršič (Mereče 25), Joško Škrab (Topolc 48a), Janko Ferlež
(Jasen 15a), Denis Malečkar (Prem
65), Bogdan Valenčič (Mereče 25a),
Franc Martinčič (Bazoviška 42, Il.
Bistrica) in Ado Barbiš (Topolc 15).
Lastnikom objektov so ob tej priložnosti izročili tablice NEP, po katerih bodo odslej prepoznavni njihovi
objekti. K sodelovanju pa vabijo tudi
druge občane, ki so se s svojimi primeri dobrih praks pripravljeni vključiti v NEP. III
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Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/2007-UPB, 76/2008), 2. in 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000,
79/2001, 30/2002) in na podlagi 16. člena Statuta Občine
Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95,
18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99, Uradne objave
časopisa Snežnik, št. 04/06), Zakona o štipendiranju (Uradni
list RS, št. 59/2007, 63/2007, 40/2009) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 29. seji dne 17.12.2009 sprejel

PRAVILNIK O DODELJEVANJU
KADROVSKIH ŠTIPENDIJ
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se določajo pogoji za uveljavitev kadrovske štipendije (v nadaljevanju: štipendija), merila za
dodeljevanje štipendije, višina in postopki dodeljevanja štipendije. V njem so zajete tudi dolžnosti štipendista in štipenditorja, obveznosti štipendista v primeru, da ne izpolnjuje
svojih obveznosti (mirovanje štipendije, prenehanje in vrnitev štipendije) ter rok, do katerega mora štipendist zaključiti
izobraževanje.
Občina Ilirska Bistrica (v nadaljevanju: Občina) lahko razpiše štipendije za kadrovske potrebe občinske uprave, javnih
zavodov in druge deficitarne poklice na območju občine Ilirska Bistrica.

2. člen
(zagotavljanje sredstev v občinskem proračunu)
Sredstva za dodeljevanje štipendij se zagotovijo z vsakoletnim proračunom Občine.

II. POGOJI ZA UVELJAVITEV ŠTIPENDIJE
3. člen
(uveljavitev pravice do štipendije)
Pravico do štipendije Občine lahko uveljavlja oseba s statusom dijaka ali oseba s statusom študenta, ki se izobražuje
po dodiplomskih oziroma podiplomskih študijskih progra-

mih z javno veljavnostjo, s prijavo na javni razpis, ki ga objavi
Občina.
Štipendija iz prejšnjega odstavka je namenjena rednim
dijakom in študentom.

4. člen
(pogoji za uveljavitev pravice do štipendije)
Za uveljavitev pravice do štipendije mora kandidat izpolnjevati naslednje pogoje:
• imeti mora državljanstvo Republike Slovenije,
• imeti mora stalno prebivališče na območju občine Ilirska
Bistrica,
• kandidat ne sme prejemati druge štipendije (ob prijavi na
javni razpis mora izpolniti posebno izjavo, ki se nanaša na
prejemanje drugih štipendij; na izjavi mora navesti tudi kje
oziroma pri katerem delodajalcu je še zaprosil za štipendijo),
• ob prvem vpisu v prvi letnik srednje šole ne sme biti
starejši/a od 17 let oziroma ob prvem vpisu v prvi letnik
dodiplomskega izobraževanja starejši/a od 21 let,
• ne sme biti v delovnem razmerju oziroma ne sme opravljati samostojne registrirane dejavnosti,
• za štipendijo za srednjo šolo mora imeti kandidat povprečje ocen vseh predmetov zaključnega razreda osnovne
šole najmanj tri oziroma povprečje ocen vseh predmetov
zaključnega letnika srednje šole najmanj tri,
• za štipendijo za dodiplomski študij mora imeti v zadnjem
letniku srednje šole povprečje ocen vseh predmetov zaključnega letnika srednje šole najmanj tri in na maturi
mora doseči najmanj 70% vseh možnih točk,
• kandidat, ki se prijavlja na javni razpis za štipendijo za
nadaljnje letnike dodiplomskega izobraževanja ali podiplomskega izobraževanja mora imeti povprečje ocen posameznih predmetov v preteklem študijskem letu najmanj 7.
V primeru, da se na javni razpis ne prijavijo študenti, ki
študirajo v Republiki Sloveniji po izobraževalnih programih z
javno veljavnostjo in so ugotovljene potrebe po določenem
kadru, se izjemoma lahko dodeli štipendijo kandidatu, ki se
izobražuje v tujini po programu ustrezne stopnje in smeri
izobraževalnega programa z javno veljavnostjo tako, da je
diplomo, če se izobražujejo v tujini, možno po koncu izobraževanja priznati v Sloveniji. Kandidat mora izpolnjevati vse
ostale pogoje navedene v prvem odstavku tega člena.
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III. MERILA ZA DODELITEV ŠTIPENDIJE
5. člen
(merila za dodelitev štipendije)
Merilo za dodelitev štipendije je učni oziroma študijski
uspeh.
Kot učni uspeh se upošteva povprečje ocen vseh predmetov preteklega učnega oz. študijskega leta.
Učni oziroma študijski uspeh se točkuje na sledeč način:
a) Za štipendijo za srednješolsko izobraževanje se upošteva
povprečje ocen vseh predmetov preteklega šolskega leta:
Povprečje ocen

Točke

od 3,0 do 3,2

5 točk

od 3,3 do 3,5

10 točk

od 3,6 do 4,0

15 točk

od 4,1 do 4,5

20 točk

nad 4,6

25 točk

IV. VIŠINA ŠTIPENDIJE
6. člen
(obseg štipendije)

b) Za štipendijo za dodiplomski študij (razen za prvi letnik
študija) oziroma podiplomski študij se upošteva povprečje
ocen vseh predmetov preteklega študijskega leta:
Povprečje ocen

Točke

od 7,0 do 7,4

10 točk

od 7,5 do 7,8

20 točk

od 7,9 do 8,2

30 točk

od 8,3 do 8,9

40 točk

nad 9,0

50 točk

Štipendija je sestavljena iz osnovne štipendije in sledečih
dodatkov:
• dodatek za izobraževanje izven kraja stalnega prebivališča,
• dodatek za dosežen učni oziroma študijski uspeh, izražen
kot povprečje ocen posameznih predmetov oziroma povprečje ocen opravljenih izpitov.

7. člen
(osnovna štipendija)
Višina osnovne štipendije je za dijake 30% bruto zajamčene plače (v nadaljevanju: zajamčene plače), za študente
pa 40 % zajamčene plače.

8. člen
(dodatek za izobraževanje izven
kraja stalnega prebivališča)

c) Pri kandidatih zadnjega letnika srednje šole, ki se prijavljajo na javni razpis za štipendijo za dodiplomski študij,
se seštejejo točke dosežene na podlagi točke a) in točke
dosežene glede na dosežen uspeh na maturi:
Odstotek vseh možnih točk na maturi

Točke

od 70 % do 74%

5 točk

od 75 % do 78 %

10 točk

od 79% do 82%

15 točk

od 83% do 89 %

20 točk

nad 90%

25 točk

Izračunano povprečje ocen se zaokrožuje na eno decimalno število glede na matematična merila zaokroževanja.
Za štipendijo za srednješolsko izobraževanje lahko kandidat zbere največ 25 točk, za štipendijo za dodiplomski ali
podiplomski študij pa največ 50 točk.
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Ob enakem številu doseženih točk imajo prednost kandidati z nižjim povprečnim mesečnim dohodkom na družinskega člana. Izračuna se ga tako, da se skupni dohodek
družine deli s številom družinskih članov in s številom mesecev v letu.
Pri ugotavljanju dohodka na družinskega člana se upoštevajo podatki iz dokončne odločbe o odmeri dohodnine, iz
drugih dokončnih odločb davčnega organa in davčnih obračunov ter drugih podatkov davčnega organa. V primeru, ko
še ni izdana dokončna odločba za preteklo leto, se upoštevajo dohodki iz dokončne odločbe za predpreteklo koledarsko leto.

Štipendistu, ki se izobražuje izven kraja stalnega prebivališča, pripada dodatek:
• za bivanje izven kraja stalnega prebivališča v višini 40% zajamčene plače ali
• za prevoz v mestnem, primestnem ali medkrajevnem prometu, v oddaljenosti pet kilometrov in več od kraja stalnega prebivališča do kraja izobraževanja, in sicer v višini
cene dijaške oziroma študentske mesečne vozovnice, vendar največ 40% zajamčene plače.

9. člen
(dodatek za dosežen učni oziroma študijski uspeh)
Štipendistom pripada dodatek za dosežen učni oziroma
študijski uspeh. Štipendistom v prvem letniku izobraževanja
ne pripada dodatek.
Dodatek za dosežen učni uspeh dijakov:

št.13 II 30.12.2009 II stran 3

Povprečje ocen

Odstotek zajamčene plače

od 3,9 do 4,0

10%

od 4,1 do 4,4

14%

od 4,5 do 5

18%

Dodatek za dosežen študijski uspeh študentov:
Povprečje ocen

Odstotek zajamčene plače

od 7,5 do 8,0

5%

od 8,1 do 8,3

10%

od 8,4 do 8,6

15%

od 8,6 do 8,9

20%

od 9 do 10

25%

Dodatek za dosežen študijski uspeh študentov, ki se izobražujejo v tujini (kjer je učni uspeh ocenjen od 1 do 5):
Povprečje ocen

Odstotek zajamčene plače

od 3,9 do 4,0

15 %

od 4,1 do 4,4

20%

od 4,5 do 5

25%

11. člen
(uskladitev višine štipendije)
Štipendija se uskladi na začetku vsakega šolskega oziroma
študijskega leta, ob predložitvi dokazil o doseženem učnem
oziroma študijskem uspehu. Dodatek za stroške prevoza se
prav tako, v primeru spremembe cene, spremeni po predložitvi dokazila o ceni prevoza v začetku šolskega oziroma študijskega leta.
Štipendija se izplačuje s prvim naslednjim mesecem po
spremembi.
Štipendija se med šolskim oziroma študijskim letom uskladi
v primeru spremembe višine zajamčene plače. Uskladi se za
odstotek spremenjene višine zajamčene plače.

V. POSTOPEK DODELJEVANJA ŠTIPENDIJE
12. člen
(javni razpis za dodelitev štipendije)
Štipendija se dodeljuje na podlagi javnega razpisa, ki se
objavi na spletni strani Občine in v lokalnem časopisu, pred
začetkom študijskega leta. Štipendije se dodelijo za obdobje
od začetka šolskega oziroma študijskega leta, začetega v tekočem letu.

Pri študentih se učni uspeh določi tako, da se izračuna
povprečje ocen vseh predmetov doseženih v obdobju od 1.
oktobra do 30. septembra v preteklem študijskem letu. Če je
v navedenem obdobju študent opravil manj kot tri izpite, se
poleg ocen teh izpitov upoštevajo tudi ocene vseh predmetov doseženih v preteklem študijskem letu.

Javni razpis pripravi strokovna služba občinske uprave.
Pred pripravo razpisa lahko k sodelovanju povabi predstavnike posameznih zavodov, sodeluje lahko z Zavodom RS za
zaposlovanje za področje deficitarnih poklicev, za katere se
v skladu z drugim odstavkom prvega člena tega pravilnika
lahko razpiše štipendija, z namenom pridobitve podatkov in
predlogov o kadrovskih potrebah.

10. člen
(izplačevanje štipendije)

13. člen
(vsebina javnega razpisa)

Štipendije se izplačujejo za celo šolsko oziroma študijsko
leto oziroma semester. Štipendisti lahko za posamezni letnik
oziroma semester, na isti stopnji izobraževanja, prejemajo
štipendijo le eno leto oziroma semester.

Javni razpis mora vsebovati:
• število razpisanih štipendij,
• seznam štipendij z navedbo poklicev oz. smeri izobraževalnega programa ter raven izobrazbe,
• pogoje za dodelitev štipendij,
• način prijave,
• dokumentacijo, ki jo mora predložiti kandidat,
• rok za posredovanje vlog,
• druge podatke, ki so pomembni za odločanje o podelitvi
štipendije in se določijo z javnim razpisom.

Štipendije se izplačujejo tudi v času absolventskega staža
študentov, vendar največ eno leto oziroma v skladu s statutom fakultete.
Štipendistu, ki predčasno uspešno konča izobraževanje,
se izplačajo preostale mesečne štipendije šolskega oziroma
študijskega leta v enkratnem znesku, najkasneje do konca
tekočega šolskega oziroma študijskega leta. Pri tem se upošteva višina štipendije za mesec, v katerem je uspešno zaključil izobraževanje.
Štipendija za podiplomski študij se v celotni dobi študija
izplačuje največ dve leti. Štipendist, študent podiplomskega
študija, ni upravičen do štipendije v času absolventskega statusa.

14. člen
(vloga za štipendijo)
Na javni razpis se prijavijo kandidati s pisno vlogo, ki je del
razpisne dokumentacije ter ji priložijo v razpisu zahtevano
dokumentacijo.

BISTRIŠKI ODMEVI JANUAR 2010
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Štipendisti morajo po zaključku šolanja izročiti Občini en
izvod diplome v vezani obliki, ki velja za diplome. Občina bo
prejeti izvod izročila Knjižnici Makse Samsa Ilirska Bistrica,
zato mora prijavitelj ob prijavi izpolniti izjavo, da dovoljuje
Občini izročitev prejetega izvoda diplome Knjižnici Makse
Samsa Ilirska Bistrica.

15. člen
(naloge komisije za dodelitev štipendije)
Postopek javnega razpisa vodi tri članska komisija, ki jo
sestavljajo zaposleni v občinski upravi. Komisijo imenuje župan s sklepom.
Komisija pregleda v roku prispele vloge. Če ugotovi, da
so nepopolne, prijavitelje pozove in jim določi rok za dopolnitev. Po poteku tega roka se vse nepopolne vloge, vloge, ki
niso v skladu z določili tega pravilnika in prepozno prispele
vloge s sklepom zavrže.
Komisija obravnava popolne in v razpisanem roku prispele vloge. Na podlagi zbrane dokumentacije in strokovnega ovrednotenja vseh zbranih dokazil pripravi poročilo ter
predlog o dodelitvi štipendij.

16. člen
(izbira štipendistov)
V primeru, da je za posamezno štipendijo več kandidatov,
kot je razpisanih štipendij, komisija za dodelitev štipendije
opravi izbiro na osnovi meril 5. člena tega pravilnika.

17. člen
(dodelitev štipendije)
Na podlagi poročila Komisije za štipendiranje izda direktor občinske uprave sklepe o dodelitvi štipendije.
O pritožbi zoper sklep o dodelitvi štipendije odloča župan.
Merila in kriteriji niso predmet pritožbe.

18. člen
(pogodba o štipendiranju)
Štipenditor in štipendist uredita medsebojno razmerje
s pogodbo o štipendiranju, v kateri se določi višina štipendije, ki prosilcu pripada na podlagi meril tega pravilnika, čas
prejemanja štipendije in medsebojne pravice ter obveznosti
pogodbenih strank.
Štipendijsko razmerje se ne sklene in štipendija se ne dodeli, če štipendist odkloni štipendijo po prejemu sklepa o
dodelitvi štipendije.
Vse spremembe v obdobju štipendiranja se urejajo z aneksom k pogodbi o štipendiranju.
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VI. DOLŽNOSTI ŠTIPENDISTA IN ŠTIPENDITORJA
19. člen
(dolžnosti štipendista)
Dolžnosti štipendista so:
• da opravlja vse učne dolžnosti v rokih, ki so določeni z
vzgojnoizobraževalnim programom za napredovanje v višji
letnik in za zaključek šolanja,
• da o zaključku šolanju v roku 8 dni o tem pisno obvesti štipenditorja s predložitvijo potrdila o zaključku šolanja,
• dijaki morajo do konca šolskega leta oziroma najkasneje
do 31. avgusta, študenti pa najkasneje do 30. septembra,
predložiti dokazilo o opravljenih šolskih oz. študijskih obveznostih preteklega šolskega oz. študijskega leta, potrdilo
o vpisu v naslednji letnik in dokazilo o bivanju v času šolanja oziroma potrdilo o ceni prevoza.
• da ne spremeni vzgojnoizobraževalnega programa brez
soglasja štipenditorja,
• da v času štipendiranja ne sklene štipendijskega razmerja
z drugim štipenditorjem.
Kandidat mora v roku 15 dni po zaključku študija izročiti
Občini en izvod diplome v vezani obliki, ki velja za diplome.
Štipendisti so se po končanem šolanju dolžni zaposliti pri
štipenditorju oz. v javnem zavodu v občini ali pri drugem
delodajalcu v občini, v primeru, da se je štipendiranje izvajalo za potrebe deficitarnih poklicev z območja občine in
delati najmanj dobo, ki je enaka dobi štipendiranja. Te obveznosti so oproščeni samo v primeru, če jim štipenditor ne
more zagotoviti zaposlitve v roku 60 dni od prejema potrdila
o zaključku šolanja oz. v primeru štipendiranja za potrebe
javnega zavoda v roku 60 dni od začetka šolskega leta, ki
nastopi po štipendistovem zaključku šolanja ali v primeru
štipendiranja za potrebe deficitarnih poklicev, če jim delodajalec ne more zagotoviti zaposlitve v roku 60 dni od prejema
potrdila o zaključku šolanja.
Štipendist lahko v primeru povečanega obsega dela v občinski upravi, v času počitnic, opravlja počitniško prakso pri
štipenditorju, četudi ta praksa ni opredeljena z vzgojnoizobraževalnim programom.

20. člen
(dolžnosti štipenditorja)
Dolžnosti štipenditorja so:
• da redno izplačuje štipendije od dneva sklenitve štipendijskega razmerja dalje oziroma od začetka šolanja do
zaključka rednega šolanja, in sicer 12 mesecev v letu, najkasneje 10. v mesecu za tekoči mesec,
• da omogoča štipendistom obvezno prakso v času šolanja,
• da zagotovi štipendistom opravljanje pripravništva v občinskih organih ali v javnem zavodu oz. poklicu, za katerega potrebe se je štipendiranje v občini izvajalo, v skladu
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z možnostmi in področno zakonodajo, najkasneje v roku
60 dni po prejemu obvestila o zaključku šolanja, razen če
se s štipendistom dogovori drugače.

VII. MIROVANJE, VRNITEV ŠTIPENDIJE
21. člen
(mirovanje štipendije)
Štipendijsko razmerje miruje, štipendija za tekoče šolsko
oziroma študijsko leto pa se ne izplačuje štipendistu v primeru:
• če ni izdelal letnika, dovoljen pa mu je ponoven vpis v isti
letnik, razen če letnika ni izdelal zaradi dokazanih opravičljivih zdravstvenih razlogov ali zaradi starševstva,
• če izgubi status dijaka ali študenta in mu je dovoljeno
opravljanje učnih oziroma študijskih obveznosti.
Štipendijsko razmerje lahko v obdobju študija miruje
največ dvakrat, vendar ne zaporedoma dve leti, sicer mora
štipendist vrniti izplačano štipendijo. Izjema je mirovanje zaradi dokazanih opravičljivih zdravstvenih razlogov.
Za opravičljive zdravstvene razloge, iz prejšnjega odstavka,
se šteje bolezen ali poškodba, ki je trajala neprekinjeno najmanj dva meseca in je vplivala na zmanjšanje učnih oziroma
študijskih sposobnosti, kar dokazuje z mnenjem zdravnika
specialista. Starševstvo lahko uveljavlja tisti od staršev, ki
prejema starševski dodatek.

22. člen
(vrnitev štipendije)
Štipendist je dolžan vrniti izplačano štipendijo z veljavnimi obrestmi za dolgoročne kredite s prvovrstnim zavarovanjem Banke Koper d.d., od dneva prekinitve razmerja, v
naslednjih primerih:
• če ne izpolni učnih obveznosti za napredovanje v višji letnik, niti po enoletnem ponavljanju letnika,
• če ne zaključi študija najkasneje v roku enega leta od poteka absolventskega statusa, razen v primeru opravičljivih
zdravstvenih razlogov oziroma starševstva,
• če izgubi pravico do nadaljnjega šolanja,
• če brez soglasja štipenditorja spremeni smer izobraževanja,
• če sklene štipendijsko razmerje z drugim štipenditorjem,
• če sam želi razdreti štipendijsko razmerje,
• če predčasno prekine redno šolanje,
• če pridobi štipendijo na podlagi posredovanja neresničnih
podatkov,
• če po enoletnem mirovanju štipendijskega razmerja ne
predloži ustreznih dokazil oziroma na podlagi predloženih
dokazil ne izpolnjuje pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije,
• če sklene pogodbo o zaposlitvi ali se samozaposli.

z obrestmi za dolgoročne kredite s prvovrstnim zavarovanjem Banke Koper d.d. tudi v primeru, če med izobraževanjem pisno sporoči štipenditorju, da ni pripravljen skleniti
delovnega razmerja pri njem ali pri zavodu oz. delodajalcu,
za katerega deficitarne poklice prejema štipendijo, v skladu
s pogodbo o štipendiranju.
Smiselno se določba prejšnjega odstavka uporablja tudi
v primeru, da štipendist ni bil v delovnem razmerju najmanj
toliko časa kot je trajalo štipendiranje in je tako dolžan vrniti
sorazmerni del štipendije s pripadajočimi obrestmi.
Vračilo štipendije se določi z aneksom k pogodbi o štipendiranju.

23. člen
(poravnava in sodna izterjava štipendije)
V primeru, da štipendist ne pristane na vrnitev štipendije
oziroma le te ne vrne, se dolžni znesek izterja po sodni poti.

24. člen
(oprostitev vračila štipendije)
Izjemoma je lahko štipendist oproščen vračila štipendije
in se mu dolg odpiše:
• če ga štipenditor ni sprejel v delovno razmerje oz. ga ni
sprejel v delovno razmerje javni zavod ali delodajalec, za
katerega deficitarne poklice je bila razpisana štipendija,
• če šolanja ni zaključil zaradi dolgotrajne bolezni in trajne
nezmožnosti za nadaljevanje šolanja, na podlagi zdravniške dokumentacije.

VIII. PREDLOŽITEV DOKAZIL
25. člen
(predložitev dokazil)
Štipendist mora po vsakem zaključenem šolskem oziroma
študijskem letu predložiti štipenditorju dokazila o izpolnjevanju obveznosti štipendista s tega pravilnika:
• dijak – potrdilo o vpisu v naslednji letnik in fotokopijo zadnjega spričevala z ocenami ter potrdilo o ceni prevoza za
vsako šolsko oziroma študijsko leto, v skladu s pogodbo,
najkasneje do 31. avgusta.
• študenti – potrdilo o vpisu v naslednji letnik in potrdilo
o vseh opravljenih izpitih v preteklem študijskem letu ter
potrdilo o ceni prevoza oz. potrdilo o kraju bivanja v času
študija, najkasneje do 30. septembra.
Štipendistu, ki ne izpolni obveznosti iz prejšnjega odstavka, se štipendija ne izplačuje, dokler ne predloži dokazil,
ki so navedena v prvem odstavku tega člena. Štipendija se
začne ponovno izplačevati s prvim naslednjim mesecem po
predložitvi ustreznih dokazil.

Štipendist mora vrniti celotno prejeto štipendijo skupaj
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IX. ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA
26. člen
(zaključek izobraževanja)
Študenti so dolžni zaključiti študij najkasneje v roku enega
leta od poteka absolventskega statusa, razen v primeru dokazanih opravičljivih zdravstvenih razlogov oziroma starševstva. V nasprotnem primeru je dolžan Občini vrniti izplačane
štipendije z veljavnimi obrestmi za dolgoročne kredite s prvovrstnim zavarovanjem Banke Koper d.d.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Pogodbe o štipendiranju, sklenjene do uveljavitve tega
pravilnika ostanejo v veljavi in višina štipendij ostane nespremenjena. Višina teh štipendij se uskladi, v skladu z določbami tega pravilnika, v začetku vsakega šolskega oziroma
študijskega leta.
Določi se rok za zaključek šolanja štipendistov, ki so prejemali štipendijo na podlagi predhodnega pravilnika in so brez
statusa. Ti so dolžni zaključiti izobraževanje v roku enega leta
od uveljavitve tega pravilnika.
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o štipendiranju (Uradne objave časopisa Snežnik, št.
3/2000, 31.5.2000) ter Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju (Uradne objave časopisa Snežnik, z dne 31.3.2007).

28. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih
objavah Občine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški odmevi.
Številka: 007-3/2009
Datum: 17.12.2009		
ŽUPAN
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc, univ.dipl.ekon.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/2007-UPB, 76/2008), na podlagi 16.
člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št.
31/99, Uradne objave časopisa Snežnik, št. 04/06) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 29. seji dne 17.12.2009
sprejel naslednji

PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU
DIPLOMSKIH IN PODIPLOMSKIH DEL
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se določajo pogoji, merila in kriteriji,
postopek sofinanciranja diplomskih in podiplomskih del (v
nadaljevanju: diplom), zahtevana vsebinska področja diplom
ter dolžnosti izbranega prijavitelja diplome in Občine Ilirska
Bistrica (v nadaljevanju: Občina).

2. člen
(zagotavljanje sredstev v občinskem proračunu)
Sredstva za sofinanciranje diplom se zagotovijo v vsakoletnem proračunu Občine. V njem se določi število diplom, ki
se jih letno sofinancira ter višina sredstev namenjenih sofinanciranju posamezne diplome.

II. POGOJI, KI JIH MORA PRIJAVITELJ IZPOLNJEVATI
3. člen
(pogoji, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati)
Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
• imeti mora državljanstvo Republike Slovenije,
• imeti mora stalno prebivališče v občini Ilirska Bistrica,
• diplomo mora izdelati oziroma zagovor opraviti v preteklem koledarskem letu,
• diploma mora biti izdelana v slovenskem jeziku, če pa je v
tujem jeziku, je potrebno ob prijavi na javni razpis predložiti tudi prevod besedila v slovenskem jeziku,
• diploma mora biti ocenjena najmanj z oceno 8,
• da prijavitelj diplome ni bil štipendist Občine.

III. ZAHTEVANA VSEBINSKA PODROČJA DIPLOME
4. člen
(zahtevana vsebinska področja diplome)
Diploma mora biti vsebinsko povezana s pospeševanjem
razvoja v občini Ilirska Bistrica s poudarkom na razvojnih prioritetah, ki zajema naslednja področja:
• pospeševanje gospodarskega razvoja v občini Ilirska Bistrica,
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•
•
•
•

urbanizem in prostorsko planiranje,
človeški viri in socialno okolje v občini Ilirska Bistrica,
ekologija in varstvo okolja v občini Ilirska Bistrica,
naravna in kulturna dediščina v občini Ilirska Bistrica
ter ostale za razvoj občine pomembne vsebine.

IV. MERILA IN KRITERIJI
5. člen
(merila in kriteriji)
Posamezna diploma se ocenjuje glede na sledeče kriterije:
KRITERIJI

TOČKE

strokovnost

do 10 točk

aktualnost predstavljene problematike

do 10 točk

izvedljivost predlagane rešitve

do 10 točk

razvojno naravnanost

do 10 točk

Za vsak posamezen kriterij lahko prijavitelj prejme največ 10 točk. Na podlagi izvedenega točkovanja se v skladu
z javnim razpisom izbere diplome, ki so bile ocenjene z največ točkami. V primeru enakega števila doseženih točk ima
prednost tisti prijavitelj, ki je diplomo opravil z boljšo oceno.
Posamezna diploma lahko prejme največ 40 točk.
V kolikor sta obe diplomi enako ocenjeni se upošteva
povprečje ocen vseh opravljenih izpitov vseh študijskih obveznosti prijavitelja. Izbere se tisti z boljšim uspehom.

V. POSTOPEK SOFINANCIRANJA
6. člen
(postopek sofinanciranja)

obrazcu, ki je sestavni del javnega razpisa. K prijavi priloži:
• tiskan izvod diplome v eni izmed enostavnejših vezav,
• besedilo diplome v elektronski obliki,
• dokazilo o opravljenem zagovoru diplome oziroma potrdilo o diplomiranju iz katerega je razvidna ocena opravljene diplome,
• potrdilo o stalnem prebivališču (ni obvezno),
• fotokopijo osebnega dokumenta,
• fotokopijo transakcijskega računa,
• prevod besedila v slovenskem jeziku, če je diploma napisana v tujem jeziku,
• izjavo, da lahko Občina posreduje izvod izročene diplome
Knjižnici Makse Samsa Ilirska Bistrica,
• izjavo, da dovoljuje Občini v primeru sofinanciranja diplome, da lahko v okviru svojega delovanja uporablja vsebino diplome
• ter morebitno drugo, v javnem razpisu zahtevano dokumentacijo.

9. člen
(naloge komisije za sofinanciranje diplom)
Postopek izbora diplom vodi tričlanska komisija, ki jo
imenuje župan s sklepom. Sestavljajo jo zaposleni v občinski
upravi Občine.
Komisija pregleda v roku prispele prijave. Če ugotovi, da
so nepopolne, prijavitelje pozove, da jih v določenem roku
ustrezno dopolnijo. Po poteku tega roka se vse nepopolne
prijave in prijave, ki niso v skladu z določili tega pravilnika ter
prepozno prispele prijave s sklepom zavrže.
Na podlagi zbrane dokumentacije in vrednotenja prijav v
skladu s kriteriji in merili iz 5. člena pravilnika komisija pripravi poročilo ter predlog sofinanciranja diplom.

Postopek sofinanciranja poteka na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v lokalnem časopisu ter na spletni strani
Občine, praviloma v prvi polovici tekočega leta za diplome
izdelane v preteklem koledarskem letu.

10. člen
(sklep o sofinanciranju)

7. člen
(priprava javnega razpisa)

Na podlagi poročila komisije, iz tretjega odstavka 9. člena,
izda direktor občinske uprave sklepe o sofinanciranju diplom. O pritožbi zoper sklep odloča župan. Merila in kriteriji
niso predmet pritožbe.

Javni razpis pripravi strokovna služba občinske uprave.
Vsebovati mora število diplom, ki so predmet sofinanciranja,
navedbo dokumentacije, ki jo morajo prijavitelji predložiti,
rok sprejemanja prijav in zahtevana vsebinska področja diplom.

8. člen
(prijava na javni razpis)

11. člen
(pogodba)
Med izbranim prijaviteljem, čigar diploma je predmet sofinanciranja in Občino se sklene pogodba o sofinanciranju
diplome. V njej se določi višina sredstev za sofinanciranje in
njune medsebojne pravice ter obveznosti.

Avtor diplome svojo pravico do sofinanciranja uveljavi
s prijavo na javni razpis. Prijavo mora prijavitelj podati na
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VI. DOLŽNOSTI IZBRANEGA PRIJAVITELJA
DIPLOME IN OBČINE
12. člen
(dolžnosti izbranega prijavitelja diplome)
Dolžnost izbranega prijavitelja diplome je:
• da v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju
diplome izroči Občini en izvod diplome v vezani obliki, ki
velja za diplome.

13. člen
(dolžnosti Občine)
Dolžnosti Občine so:
• da podatke prijavitelja in vsebine diplome, ki je Občina ne
bo sofinancirala, uporablja izključno za namen postopka
javnega razpisa in vsebine diplom, ki ni predmet sofinanciranja, ne uporablja za druge namene ter ravna v skladu z
varstvom osebnih podatkov,
• da avtorju diplome, ki je bil izbran na javnem razpisu, nakaže sredstva za sofinanciranje v roku 30 dni po prejemu
vezanega izvoda diplome,
• da prejeti izvod diplome v vezani obliki, ki jo je izbrala za
sofinanciranje in prejela izroči Knjižnici Makse Samsa Ilirska Bistrica.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih
objavah Občine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški odmevi.
Številka: 007-2/2009
Datum: 17.12.2009		
ŽUPAN
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc, univ.dipl.ekon.

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. člena
Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95,
18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave
časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in na predlog sklepa Odbora za stavbna zemljišča stanovanja in poslovne prostore,
sprejetega na 22. seji z dne 16.12.2009, na svoji 29. seji dne
17.12.2009 sprejel naslednji

SKLEP
I.
Zemljišče parc. št. 2045/4 – cesta v izmeri 358 m2, k.o.
Zarečje, se izloči iz javnega dobra in se vpiše v nov vložek, pri
njem pa lastninska pravica na Občino Ilirska Bistrica.

II.
Sklep stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnih objavah Občine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški odmevi.
Številka: 353-34/2009
Datum: 17.12.2009
ŽUPAN
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc, univ.dipl.ekon., l.r.

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. člena
Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95,
18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave
časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in na predlog sklepa Odbora za stavbna zemljišča stanovanja in poslovne prostore,
sprejetega na 22. seji z dne 16.12.2009, na svoji 29. seji dne
17.12.2009 sprejel naslednji

SKLEP
I.
Zemljišče parc. št. 1636/8 – pot v izmeri 60 m2, k.o. Velika
Bukovica, se izloči iz javnega dobra in se vpiše v nov vložek,
pri njem pa lastninska pravica na Občino Ilirska Bistrica.
II.
Sklep stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnih objavah Občine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški odmevi.
Številka: 478-15/2009
Datum: 17.12.2009
ŽUPAN
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc, univ.dipl.ekon., l.r.
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Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16.člena
Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95,

18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne
objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in na predlog
sklepa Odbora za stavbna zemljišča, stanovanja in poslovne
prostore sprejetega na 22. seji z dne 16.12.2009, na 29. seji
dne 17.12.2009 sprejel naslednji

Na podlagi 11. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč Občine Ilirska Bistrica (Ur. objave PN, št.
14/93 in Ur. list RS, št. 21/01, Ur. objave Snežnik, št. 5/2004)
in na podlagi 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Ura-

dne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni
list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št.
4, 30.6.2006) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 29.
seji dne 17.12.2009 sprejel naslednji

SKLEP
I.
Zemljišče parc. št. 2005/32 – cesta v izmeri 472 m2, k.o.
Šembije, se izloči iz javnega dobra in se vpiše v nov vložek,
pri njem pa lastninska pravica na Občino Ilirska Bistrica.
II.
Sklep stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnih objavah Občine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški odmevi.
Številka: 371-18/2009
Datum: 17.12.2009
ŽUPAN
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc, univ.dipl.ekon., l.r.

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. člena
Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95,
18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave
časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in na predlog sklepa Odbora za stavbna zemljišča stanovanja in poslovne prostore,
sprejetega na 22. seji dne 16.12.2009, na svoji 29. seji dne
17.12.2009 sprejel naslednji

SKLEP
I.
Vrednost točke za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ilirska Bistrica se za leto 2010 poveča
za vrednost porasta cen življenjskih potrebščin september
2009 v primerjavi s septembrom 2008.

II.
Vrednost točke za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ilirska Bistrica znaša v letu 2010:
• za fizične osebe EUR 0,00155
• za pravne osebe EUR 0,00136

III.
Ta sklep se objavi v Uradnih objavah Občine Ilirska Bistrica
v glasilu Bistriški odmevi in se uporablja od 1. 1. 2010.
Številka: 422-23/2009
Datum: 17.12.2009
ŽUPAN
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc, univ.dipl.ekon., l.r.

SKLEP
I.
Zemljišče parc. št. 1095/57 – dvorišče v izmeri 11 m2 in
1095/58 – cesta v izmeri 42 m2, k.o. Ilirska Bistrica, se izloči
iz javnega dobra in se vpiše v nov vložek, pri njem pa lastninska pravica na Občino Ilirska Bistrica.
II.
Sklep stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnih objavah Občine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški odmevi.
Številka: 46501-0005/2004-10
Datum: 17.12.2009
ŽUPAN
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc, univ.dipl.ekon., l.r.
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ZAKLJUČEK MEDNARODNEGA PROJEKTA PERMIT
Gimnazija Ilirska Bistrica se je v
šolskem letu 2008/2009 vključila
v mednarodni projekt Permit. V ta
projekt je bilo vključenih šest srednjih šol iz Slovenije ter srednje šole
iz Turčije in Italije, projekt je vodila
Univerza Yildiz iz Istanbula v sodelovanju s Fakulteto za humanistične
študije Univerze na Primorskem in
Univerzo Ca' Foscari iz Benetk.Glavni
cilji projekta so bili prepoznavanje in
ozaveščanje medkulturnih razlik pri
pouku naravoslovnih in humanističnih tem ter izdelava učnih pol vseh
sodelujočih učiteljev.
Gimnazija Ilirska Bistrica se je v projekt vključila s poukom zgodovine,
kjer je profesorica Sonja Škrlj Počkaj poskušala dijake v 1. in 2. letniku
ozaveščati o medkulturnih razlikah
in podobnostih. V projektu sodelujoči profesorji in raziskovalci so

Dijaki na predstavitvi svojega dela na Fakulteti za humanistične študije v Kopru

se v preteklem šolskem letu srečali
že trikrat, in sicer februarja v Istanbulu, aprila v Kopru in junija v Be-

šolstvo in šport

OBČINSKO ŠOLSKO TEKMOVANJE
V MALEM NOGOMETU

21

V torek, 24. 11. 2009, smo nogometaši OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad letnik 1995 in mlajši nastopili
na občinskem šolskem tekmovanju
v malem nogometu. Tekmovanje
je potekalo v športni dvorani OŠ
Antona Žnideršiča v Ilirski Bistrici.
Letos na občinskem tekmovanju nismo imeli pravih tekmecev. V prvi
predtekmovalni skupini smo z lahkoto premagali OŠ Toneta Tomšiča
Knežak s 4 : 1 in OŠ Podgora Kuteževo s 5 : 1 ter se kot zmagovalci
BISTRIŠKI ODMEVI JANUAR 2010

skupine uvrstili v finale. Tam nas je
čakal zmagovalec druge predtekmovalne skupine, OŠ Antona Žnideršiča
Il. Bistrica. Tudi za njih smo bili letos
premočni tekmec ter jih z lahkoto
premagali s 6 : 0. Četrto leto zapored smo občinski prvaki ter se uvrščamo na področno prvenstvo. Tako
kot lani si tudi letos želimo nastopiti
na državnem prvenstvu, vendar je
do tja še dolga pot. Matej Kirn, OŠ
Rudolfa Ukoviča Podgrad

netkah. Na zaključnih prireditvah v
Kopru in Istanbulu pa so sodelovali
tudi dijaki.
Zaključna prireditev udeležencev
projekta iz Slovenije je potekala v
sredo, 7. 10. 2009, v prostorih Fakultete za humanistične študije v Kopru. Ilirskobistriško gimnazijo so na
tej prireditvi predstavljali dijaki 3.a
razreda. Predstavili so svoje ugotovitve na temo prehranjevalnih navad
v antičnem Rimu, v muslimanskem
svetu in v srednjeveški Evropi ter dejavnosti, ki so jih pripravili na temo
religije, kjer so ugotavljali razlike in
podobnosti med krščanstvom in islamom. Predvsem so bili zanimivi
odgovori njihovih vrstnikov iz Italije
in Turčije, s katerimi so lahko komunicirali na forumu projekta Permit,
spraševali pa so jih o vplivu religije
na njihove prehranjevalne navade
ter vsakdanje življenje.
Zaključna prireditev vseh udeležencev je potekala med 26. in 29. oktobrom 2009 v Istanbulu. Te prireditve
se je poleg profesorice Sonje Škrlj
Počkaj udeležila tudi dijakinja Alina
Morano. Tudi na tej prireditvi so
dijaki iz Turčije, Italije in Slovenije
predstavljali svoje dejavnosti pri pouku posameznih predmetov, kjer so
spoznavali medkulturne razlike in
podobnosti. Najboljša priložnost za
pridobivanje teh spoznanj pa je bilo
druženje z vrstniki in spoznavanje Istanbula. III Robert Kruh 3.a in Alina
Morano 2.a

POČASTILI MEDNARODNI DAN INVALIDOV
Ob zaključki pegagoške akcije z geslom »Eden drugmu ognja dajmo«
so učenci in učitelji OŠ Rudolfa
Ukoviča Podgrad v sodelovanju z
Društvom invalidov Ilirska Bistrica
pripravili prireditev, s katero so počastili mednarodni dan invalidov, ki
ga praznujemo 3. decembra.

Ravnatelj OŠ Podgrad Milan Dekleva
je učence pohvalil in izrazil zadovoljstvo, da so učenci akcijo društva
invalidov tako dobro sprejeli in se vanjo vključili. »Ta prireditev je dokaz,
da so naši osnovnošolci dozoreli in
sprejemajo drugačnost,« je dejal Dekleva. Opozoril pa je tudi na problem
z neurejenim dostopom v šolo in telovadnico za invalide. Župan Anton

Šenkinc, ki je pozdravil navzoče, je
dejal, da se tega problema zavedajo
tudi na občini in se zato trudijo, da bi
invalidom omogočili dostop do večine javnih objektov. V letošnjem in
lanskem letu so tako dvigalo že vgradili v mestni knjižnici in zdravstvenem
domu, trenutno pa to težavo rešujejo tudi na OŠ Antona Žnideršiča. V
podgrajski šoli naj bi dostop uredili v
naslednjih letih, ko načrtujejo izgradnjo nove šole. Kot je dejal župan, pa
v občini ostaja še veliko javnih stavb

NA KULTURNEM DNEVU V LJUBLJANI

Učenci iz OŠ Rudija Mahniča - Brkinca Pregarje smo se na Prešernov
rojstni dan odpravili na kulturni dan
v Ljubljano.
Najprej smo si v lutkovnem gledališču ogledali predstavo Vžigalnik,
uprizorjeno po istoimenski Andersenovi pravljici. Lutkovna predstava
nas je prav navdušila, saj so bili
vmes vtkani tudi nekateri cirkuški
elementi, zlasti žongliranje z različnimi predmeti. Po predstavi smo se
odpravili k Vodnikovi domačiji, kjer

nam je tamkajšnji kustos predstavil
življenjsko pot in ustvarjalno delo
pesnika Valentina Vodnika. Najbolj
smo se veselili ogleda živalskega
vrta, kjer smo imeli možnost pobožati kačo in kuščarja; tisti najpogumnejši so si kačo dali okoli vratu.
Naš kulturni dan se je zaključil z
ogledom živalskega vrta. Polni novih
vtisov in znanja smo se zadovoljni
vrnili domov. III Novinarski krožek
OŠ Rudija Mahniča - Brkinca Pregarje

z neurejenim dostopom za invalide,
med drugim tudi občinska zgradba.
Pred 17 leti je generalna skupščina
OZN razglasila 3. december za mednarodni dan invalidov, ki letos poteka
pod geslom »ustvarimo pogoje za
neodvisno življenje invalidov«. Teh je
v Sloveniji prek 160.000, v invalidne
organizacije pa je vključenih 107.000
invalidov. »Vesela sem, da na šoli v
Podgradu skupaj z mladimi na ta dan
zaključujemo pedagoško akcijo, ki je
obenem priložnost, da mladi skozi
pisano besedo in z likovno ustvarjalnostjo pripomorejo k ozaveščanju
in izboljšanju sožitja z invalidi. Tudi
to je eden izmed korakov, da v življenju gradimo kamenčke strpnosti,
sožitja, solidarnosti, prijaznosti in
sprejemanja drugačnosti,« je dejala
predsednica bistriškega društva invalidov Jožica Žibert. Znamenite Linhartove besede »Eden drugmu ognja
dajmo«, ki so bile rdeča nit letošnje
prireditve, ki je že peta zapored, pa
bodo vodilo tudi za vse aktivnosti v
letu 2010, v katerem bo društvo praznovalo 25. obletnico delovanja.
Prireditve se je udeležila tudi podpredsednica Zveze delovnih invalidov Slovenije Zdenka Ornik. »Vesela
sem, ko vidim, kako osnovnošolski
otroci sprejemajo invalidnost. Želim
vam, da bi še naprej vodili tako uspešne povezave med otroci in invalidi v
okviru pedagoških akcij,« je dejala.
Zbrane je pozdravil tudi predsednik
bistriškega društva upokojencev
Franc Gombač. Prireditev je s pesmijo popestril CeMePZ Podgrad, na
ogled pa so bili tudi izdelki članic bistriškega društva invalidov. III
BISTRIŠKI ODMEVI JANUAR 2010
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»Dan je tema, vendar živim, boža me
sonce in to si želim. Čutim toploto in
veter me brije, biča me dež in voda
me umije. Vse to občutim, kako pa izgleda, tega ne vem. Pa kaj če ne vem!
Bogú se zahvalim, da vse to sem.« To
je le eden izmed številnih literarnih
prispevkov, ki so jih učenci ustvarili v
okviru akcije na temo drugačnosti in
jih predstavili v bogatem kulturnem
programu, ki so ga obogatili tudi s
pesmijo in likovnimi izdelki.
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15 LET DOMOZNANSKEGA ODDELKA V
KNJIŽNICI MAKSE SAMSA (1994–2009)
Slovar slovenskega knjižnega jezika
besedo domoznanstvo ali domovinoznanstvo razlaga kot raziskovanje
in preučevanje ožje domovine. Izraz
je zastarel, ohranil pa se je pri slovenskih knjižničarjih, ki mu z domoznansko dejavnostjo dajejo tudi nov
pomen.
Leta 1994 je Knjižnica Makse Samsa
ustanovila samostojen Domoznanski oddelek, ki pokriva geografsko
območje občine Ilirska Bistrica. Tako
je knjižnica pričela z načrtnim in
sistematskim pridobivanjem, zbiranjem, hranjenjem, obdelovanjem
in posredovanjem domoznanskega
gradiva. Počasi so nastajale posamezne zbirke, ki so postale osnova
današnjim posebnim zbirkam. Domoznanska gradiva so zelo raznolika
po vsebini in tipologiji, zato obsega
naša domoznanska zbirka več posebnih zbirk in dokumentacijo.

šolstvo in šport

POSEBNE ZBIRKE:
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• dela z domoznansko tematiko,
najobsežnejša zbirka,
• dela ilirskobistriških avtorjev,
• ilirskobistriški tiski – dela, tiskana
na našem območju,
• rokopisna zbirka – je zelo dragocena in zanimiva,
• zbirka slikovnega gradiva – najbogatejša in najlepša zbirka,
v katero uvrščamo fotografijo
in razglednice,
• grafična zbirka – obsega koledarje z domoznansko motiviko,
plakate z dokumentarno vrednostjo ter podobice z upodobitvami
verskih obredov, cerkva,
• kartografska zbirka – zemljevidi,
atlasi in načrti krajev,
• zbirka drobnih tiskov, dokaj obsežna in bogata zbirka, v katero
uvrščamo vabila, prospekte krajev, voščila, programe plesnih in
gledaliških društvenih prireditev
iz časov čitalnic, kataloge likovnih
razstav,
• glasbeni tiski – hranimo notna
gradiva,
• zbirka diplomskih, magistrskih, seBISTRIŠKI ODMEVI JANUAR 2010

minarskih in raziskovalnih nalog,
• domoznanska gradiva na drugih
medijih – avdio- in videogradiva,
• zapuščina naše pesnice Makse
Samsa – njeni rokopisi so zelo
dragoceni in zanimivi,
• bibliofilska zbirka Jožice Gržina
(cca 300 enot knjižničnega gradiva)
• zbirka starih in redkih tiskov vse
do letnice 1945,
• redke, stare tiske dopolnjujejo faksimilirane izdaje,
• bibliofilske izdaje (Slava Vojvodine Kranjske),
• zbirka domoznanskih znamk.

DOKUMENTACIJA
Na domoznanskem oddelku hranimo starejše lokalno časopisje
(krajevnih skupnosti, glasila šol,
ustanov, podjetij itd. ). Poleg lokalnega časopisja zbiramo tudi članke
z domoznansko vsebino iz tekočega
časopisja. Članke izrezujemo ter jih
hranimo in razvrščamo v mapah po
vsebinskih področjih in kronološko.
Kreirane članke lahko najdete v lokalni in vzajemni računalniški bazi
podatkov COBISS.
Našim uporabnikom želimo domoznansko gradivo in avtorje čim bolj
približati z domoznanskimi razstavami in literarnimi večeri. Učencem
in dijakom pa skušamo ob obiskih
skozi predstavitev zbirk in najpomembnejših dragocenosti razložiti
namen in pomen zbiranja nacio-

nalne dediščine.
Na Domoznanski oddelek se lahko
obrne vsak obiskovalec, ki želi kakršne koli informacije o dogodkih,
posameznikih, društvih itd., ki so sooblikovali življenje v našem okolju.
Knjižnica je, zaradi dostopnosti zbirk
širši javnosti, nekatera pomembna
domoznanska gradiva digitalizirala,
razglednice z bistriškega območja
pa si obiskovalci lahko ogledajo tudi
na naši spletni strani.
Namen zbiranja domoznanskega
gradiva je ohranjanje slovenske
kulturne dediščine, ki je nastala v
preteklosti in še vedno nastaja na
ilirskobistriškem območju. Knjižnice
v svojih domoznanskih posebnih
zbirkah hranijo na tisoče knjižničnega gradiva. Vsaka knjiga je svojevrsten zaklad s svojo zgodbo in
življenjem. Nekatere se dotikajo naših krajev, ljudi in običajev, druge so
še posebej dragocene zaradi svoje
starosti ali tiska.
Prav zaradi tega smo knjižničarji vedno zainteresirani za pridobitev raznih starih dokumentov, s katerimi
spoznavamo naš čas in prostor v
preteklosti in sedanjosti. Razveselili
se bomo vsakega vašega prispevka
v obliki knjige, revije, zemljevida,
razglednice, rokopisa, fotografije
itd., saj nam boste pomagali pri izpopolnjevanju naše domoznanske
zbirke, ki je dostopna tudi širši javnosti. Vsem se že v naprej prav lepo
zahvaljujemo. III Manica Klemenc,
Domoznanski oddelek KMS

DAN ODPRTIH VRAT v gimnaziji

PrešernovA
nagrada za
diplomsko delo
Nataša Vrh, doma s Topolca, je
za diplomsko delo z naslovom
Ekonomika zakona: teoretična in
empirična analiza na Ekonomski
fakulteti Univerze v Ljubljani, smer
ekonomija-poslovna ekonomika, 7.
decembra prejela fakultetno Prešernovo nagrado.

Na bistriški gimnaziji, ki deluje v
okviru Šolskega centra Postojna, so
3. decembra pripravili dan odprtih
vrat za učence 9. razredov osnovnih šol iz bistriške občine. Učencem so predstavili oba programa,
ki se izvajata na šoli – gimnazija in
tehnik računalništva. Seznanili so
se s predmetniki programov, interesnimi dejavnostmi in praktičnim
izobraževanjem, pojasnili pa so jim
tudi, kakšne možnosti za nadaljevanje študija oz. zaposlitev imajo
po zaključku enega ali drugega programa.
»Ta dan je namenjen predvsem
učencem, da dobijo natančne in-

formacije o šoli oz. posameznem
programu, kako je ta organiziran,
kaj jim nudi, spoznajo utrip na šoli
... Tako se lažje odločijo o nadaljnji
poklicni poti in imajo dovolj časa, da
premislijo o odločitvi. Informativni
dnevi so namreč tik pred vpisom v
srednješolske programe in takrat
je že prepozno, da bi se seznanili z
vsem,« je povedala vodja bistriške
gimnazije Bojana Rosina Simonič.
Dijaki so učencem pripravili tudi kulturni program s skeči in recitacijami,
nato pa so se v spremstvu učiteljev
po skupinah še ogledali, kako poteka pouk pri posameznih predmetih. III

INFORMATIVA 2010

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani bo med 29. in 30. januarjem
2010 potekal vseslovenski sejem
izobraževanja, štipendiranja in zaposlovanja – Informativa '10.
Na sejemski prireditvi se bodo na
enem mestu predstavili programi
slovenskih in tujih izobraževalnih
organizacij, štipenditorji in zaposlovalci, programi državnih institucij,
založniki, mediji, strokovna združenja, študentske, dijaške, nevladne in
druge organizacije, ponudniki didaktičnih pripomočkov idr. Na sejmu se
bodo tako predstavili vsi, ki so pomembno vpeti v verigo izobraževanja in zaposlovanja.
Informativa '10 je zasnovana tako,
da bodo na njej informacije glede
izobraževanja in zaposlovanja lahko

našli tako učenci, dijaki in študenti
kot njihovi starši, odrasli, ki se želijo izobraževati, učitelji, profesorji
in strokovni delavci. Obiskovalci si
bodo lahko ogledali predstavitve
na razstavnih prostorih, se udeležili
predavanj in se povezali s šolami in
zaposlovalci, prireditve pa bo spremljal tudi bogat kulturni program.
Za organizirane skupine učencev
in dijakov organizatorji pripravljajo
brezplačne vodene oglede po prireditvi. Program ogleda prilagodijo
željam posameznih šol. Pri vodenih
ogledih so s posebnimi ponudbami
in sofinanciranjem priskočili na pomoč številni avtobusni prevozniki,
Slovenske železnice in občine.
Več informacij o dogajanju dobite na
spletni stran www.informativa.si. III

Nataša Vrh, ki je trenutno podiplomska študentka na bolonjskem
magistrskem študiju na Ekonomski
fakulteti, je v svojem diplomskem
delu na podlagi znanstvenih člankov
različnih tujih avtorjev opisala ekonomsko ozadje zakonskih in izvenzakonskih zvez. »Želela sem opisati
področje ekonomike zakonske zveze,
ki je večini ekonomistov nepoznano,
saj je zakon poznan predvsem kot
družbena institucija in je kot tak
običajno obravnavan predvsem s
sociološkega in psihološkega vidika.
Z empirično raziskavo sem želela
preveriti, koliko se z nekaterimi trditvami ekonomike zakona strinjajo
študentje Ekonomske fakultete,« je
povedala Nataša.
Ekonomska fakulteta v Ljubljani vsako
leto podeli Prešernove nagrade za
najboljša raziskovalna in diplomska
dela po merilih, ki jih sprejme Senat
fakultete. Cilj podeljevanja Prešernovih nagrad je spodbujati znanstvenoraziskovalno dejavnost študentov
dodiplomskega študija na področjih,
ki jih goji fakulteta. III

šolstvo in šport

Učenci so si ogledali, kako poteka pouk pri posameznih predmetih

Nataša Vrh
BISTRIŠKI ODMEVI JANUAR 2010
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ZIMSKA LIGA V DVORANSKEM NOGOMETU
V Ilirski Bistrici poteka zimska futsal
liga – lioga v dvoranskem nogometu.
Sodeluje osem ekip in tekmujejo po
liga sistemu. V prvih dveh krogih
smo videli zanimive tekme z veliko
zadetki, predvsem pa je razveseljivo
dejstvo korektna igra vseh ekip. V
vseh tekmah sta bila pokazana le
dva rumena kartona!
Favoritizirano ekipo Beli balet Kudra
sestavljajo prvoligaški futsal igralci
(Brozina in Lazarevič), igralec Domžal Zatkovič ter igralci NK Ilirska Bistrica, ki so pokazali svojo kakovost
in igro na višji ravni. Mlado ekipo
KRT-ov sestavljajo igralci, ki igrajo v
enotni ligi dvoranskega nogometa
zahod v kategoriji U 21, za ekipo

MESNICA SEDMAK igrajo mladi nogometaši, nekateri so se preizkusili
v mladinskih moštvih Primorja in
Domžal (Smajla, Grbec, Berginc)

DAN BOJA PROTI AIDSU

ter iz domačega NK. Ekipa PEK DOLENJE je sestavljena iz rekreativnih
igralcev, med katerimi pa je nekaj
mladih talentov futsala (Mikuletič
Rok, Jan, Janežič …). V ekipah EKIPA
in AVTOSHOP prevladujejo igralci
NK Plama (Šlosar, Franjkovič, Vodopivec, Poklar…). Ekipi DOLINA LJUBAVI in SAMI NAŠI sta sestavljeni v
večini iz rekreativnih igralcev malega nogometa.

šolstvo in šport

Na lestvici trenutno vodi ekipa Beli
balet – Kudra s 6 točkami, sledi
ekipa Krt,prav tako s 6 točkami, na
tretjem mestu je ekipa Avtoshop s 4
točkami, sledita Mesnica Sedmak in
Pek Dolenje s po 3 točkami, na šestem mestu je Ekipa z 1 točko, medtem ko ekipi Dolina ljubavi in Sami
naši ostajata brez osvojenih točk.
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Najlepši mesec v letu se začne z
dnevom boja proti aidsu. Zato smo
na OŠ Rudija Mahniča - Brkinca Pregarje ljudem s to boleznijo pokazali
kanček solidarnosti in ta dan obeležili na prav poseben način. Pridružili
smo se akciji, katere pobudnik je bil
Karitas.
Imeli smo dve uri pouka, nato pa
smo odšli v večnamenski prostor,
kjer smo si ogledali film z naslovom
Hočem živeti. Film je vse učence vidno presunil. Govori o deklici Marii,
ki živi v Zambiji in je HIV-pozitivna.
Prav tako sta HIV-pozitivna njen
brat in mama, oče pa je za aidsom
BISTRIŠKI ODMEVI JANUAR 2010

že preminil. Po končanem filmu smo
se učenci razdelili v skupine. Vsaka
skupina je dobila nalogo, kaj mora
storiti. Pisali smo pisma, pesmi,
ustvarjali plakate in risbe na temo
aidsa.
Po koncu ustvarjanja smo se spet
zbrali v večnamenskem prostoru,
kjer smo predstavili svoje izdelke.
Večina izmed nas aidsa sploh ne
jemlje resno, toda po ogledanem
filmu so mnogi spremenili mnenje.
Še bolj smo se utrdili v prepričanju,
da je vsako življenje vredno. III Novinarski krožek OŠ Rudija Mahniča Brkinca Pregarje

29. novembra pa je mlada ekipa
KRT-ov (U 21) gostovala v Izoli. Naši
mladi upi so bili boljši in z zadetki
Nijemčeviča, Dekleve in Bedek M.
zmagali s 3 : 4. Na tej tekmi si je resneje poškodoval koleno Nijemčevič in okrevanje bo verjetno trajalo
kar nekaj tednov. Naslednji vikend
so gostili vrstnike iz Škofje Loke in,
glede na rezultat, prepričljivo zmagali, vendar pa z igro niso prepričali.
Sledilo je še gostovanje v Tolminu in
prepričljiv poraz s 3 : 0. Naši mladi
»futsalisti« kljub porazu ostajajo na
visokem četrtem mestu, vendar pa
se bodo morali v naslednjih tekmah
zelo potruditi, da ga zadržijo.
Vsem občanom želimo v prihajajočem letu sreče in zdravja, ljubiteljem dvoranskega nogometa pa še
veliko »žogobrcarskih« užitkov! III
Vojko Kalc

ZMAGOVALKI na Ljubljana open 2009
V soboto, 28. 11. 2009, je v športni
dvorani Slovan na Kodeljevem v organizaciji karate kluba Olimpija potekal mednarodni turnir Ljubljana
open 2009. Tekmovanja so se udeležili tudi bistriški tekmovalci Shotokan karate kluba Muha Špela in
osvojili odlične rezultate.

Anita Janežič

zaključil v drugem kolu, v borbah pri
mlajših članih do 78 kg pa je osvojil odlično drugo mesto. Iskrene
čestitke! III Shotokan karate klub
Muha Špela

TRENING S SVETOVNIM PRVAKOM V KARATEJU
Karate zveza Slovenije je v soboto
in nedeljo, 5. in 6. decembra, v Vrhniki organizirala seminar z legendo
evropskega in svetovnega karateja,
z italijanskim mojstrom Luko Valdesijem.
Omenjeni tekmovalec se lahko pohvali z mnogimi vrhunskimi rezultati v katah na evropski in svetovni
ravni. Najodmevnejšimi podatek je
ta, da je Luka Valdesi 10-kratni članski evropski prvak, od leta 2000 do
2009, ter 3-kratni svetovni prvak
(2004, 2006, 2008). Naj omenimo,
da se v okviru Evropske in Svetovne
karate federacije Evropsko prvenstvo prireja vsako leto, Svetovno prvenstvo pa na vsake dve leti.
Zamuditi takšen dogodek, kot je trening s svetovnim in evropskim prvakom, bi bilo res škoda, zato smo
se seminarja udeležili tudi karateisti
bistriškega Shotokan karate kluba
Muha Špela. Treningi so bili namenjeni tako otrokom kot tudi mladini in starejšim, najbolj pa seveda
samim tekmovalcem. Seminarja se
je udeležilo okoli 100 karateistov iz
Slovenije in Hrvaške, ki so bili željni
znanja, stika in pogovora z resnično

Urška jenko

Ogled lutkovne
predstave
V četrtek, 26. novembra, smo si v
bistriškem vrtcu ogledali lutkovno
predstavo z naslovom »NEKOČ JE
BILA« v izvedlbi lutkovnega gledališča Tri. To je bila pravljica o miški, ki
je med dolgočasenjem našla knjigo
pravljic. Zelo si želi brati pravljice,
a nikjer ne najde miru. Motijo jo
miške, jazbec, žabice … Domisli se
krasne rešitve, ure pravljic. Povabi
vse živali, saj pravljice vsi radi poslušamo. Tako je pravljico lahko prebrala do konca. Dinamičnost lutk,
domiselna scena in hitro nizanje slik
je pritegnilo tako mlajše kot tudi starejše otroke. Otroci so ves čas uživali
v zanimivih in smešnih prizorih.
Ob zaključku pa smo vsi navdušeno
zaploskali. III Erika Iskra Tomažič

Svetovni in evropski prvak v karateju
Luka Valdesi

šolstvo in šport

V kategoriji kate mlajše deklice, II.
nivo, je na najvišjo stopničko stopila
Anita Janežič, ki je tudi pri starejših
deklicah, II. nivo, osvojila tretje mesto. Prvo mesto pa je pripadlo Urški
Jenko, ki je nastopila tudi v kategoriji kadetinje, kjer se je borila za
tretje mesto, vendar je morala priznati premoč nasprotnice in tako je
osvojila končno peto mesto. V katah
posamezno so nastopile tudi Ajša
Tomšič Bazina in Teja Jenko, ki sta
svoj nastop zaključili že po prvem
kolu, ter Nika Blokar, ki se je prebila v drugo kolo. Pri članih v katah
je Tine Maljevac s svojim nastopom

vrhunskim tekmovalcem. V skupno
petih treningih smo imeli možnost
naučiti se marsikaj, od samih osnov
karateja do vrhunskega izvajanja
tekmovalne tehnike. Zagotovo bo
seminar vsem udeležencem ostal v
zelo lepem spominu, saj smo imeli
možnost spoznati in sodelovati z
evropskim in svetovnim prvakom,
takšna priložnost pa se ti ponudi le
malokrat. III Špela Muha
BISTRIŠKI ODMEVI JANUAR 2010
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30 LET BISTRIŠKEGA LITERARNEGA DRUŠTVA
Literarno društvo Ilirska Bistrica, ki
v letošnjem letu praznuje 30. obletnico delovanja, je bilo ob ustanovitvi leta 1979 med prvimi tovrstnimi
društvi v Sloveniji. Člani društva so
pomemben jubilej proslavili v gostilni Tomex v Ilirski Bistrici, kjer se
tudi sicer zbirajo na literarnih večerih in srečanjih.
Zbrane je pozdravila tudi prva predsednika društva Darinka Žbogar in
Ivko Spetič, za njima pa so se pri
vodenju društva zvrstili še Damijana
Logar (Hrabar), Jože Stegu in sedanja predsednica društva Helena
Pirih Rosa. »Društvo je z 30-letnim
nepretrganim delovanjem dalo velik
prispevek k kulturnemu življenju v
naših krajih,« je poudaril Ivko Spetič.
K društveni rasti pa je bitveno pripomoglo glasilo oz. zbornik društva
Stopinje, v katerem člani društva
objavljajo poezijo, prozo in razne zapise. »Stopinje so postale pisni dokaz o delovanju društva in literarna
izkaznica tega delovanja,« je zapisal Spetič. Ob jubileju je izšla tudi
posebna razširjena izdaja Stopinj, v
katerih so zbrali in objavili dela, ki
so nastala v vseh 30 letih. Obsegajo

štiri sklope litrarnih besedil: poezijo,
prozo, zapise in prevode. Literarno
društvo je poleg Stopinj doslej izdalo tudi pet pesniških zbirk in eno
prozno delo članov društva.

darja Pirih Rosa, z ustvarjalnostjo
nimajo veliko skupnega. Zato razmišlja celo o tem, da bi svoj predsedniški mandat predčasno zaključila, saj
niva več moči za papirnato vojno.

Sedanja predsednica literarnega
društva, ki šteje 40 članov, pa je
izpostavila težave, ki jih društvu
povzroča birokracija. Društvo mora
namreč za pridobitev občinskih
sredstev na javnih razpisih izpolniti
številne birokratske zahteve, ki so
nujno potrebne, vendar, kot pou-

Prijeten literarni večer, ki ga je vodila Helena Strle, so obogatili člani
društva z branjem svojih prispevkov,
z nenavadnimi glasbili in čarobnimi
zvoki pa sta ga popestrila glasbenika
Daniela Jerkovič in Lojze StudenLuj. III

ŠTEVILNI BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERTI

kultura

Pihalni orkester Il. Bistrica z gostjo Nuško Drašček
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Tudi letos so se ljubitelji glasbe in
petja lahko udeležili številnih koncertov, ki so jih ob koncu leta pripravile pevske skupine in nzbori,
društva in orkester. Že tradicionalna
sta božična koncerta pevske skupine
Kalina in bistriškega pihalnega orkestra. Slednji je obiskovalce razveselili s koncertom v telovadnici OŠ
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Antona Žnideršiča, kamor so v goste
povabili tudi priznano pevko Nuško
Drašček. Večer so popestrili tudi
mladi glasbeniki z imenom Trio 27
in vodja orkestra Josip Grgasović, ki
je zapel nekaj dalmatinskih pesmi.
V cerkvi sv. Jurija pa so obiskovalci
lahko prisluhnili ubranemu petju
ženske pevske skupine Kalina pod

Pevska skupina Kalina

vodstvom mezzosopranistke Janje
Konestabo, ki je tudi samostojno
zapela nekaj znanih božičnih skladb
ob klavirski spremljavi Paola Biancuzzija. Kot gost pa je nastopil mešani
pevski zbor Ciril Silič iz Vrtojbe, ki ga
vodi Milena Prinčič, na klavir pa jih
je spremljal Gregor Spacal. III

PRVO CELOVITO DELO O MAKSI SAMSI

Na predstavitvi knjige (z leve): Anja Hofman, Darinka Žbogar in Tomo Šajn

vodi v mesto. Ob prečkanju struge
18. marca 1971 pa je tragično utonila v Reki. Na njen značilni odrezavi
glas pa je obiskovalce spomnil tudi
posnetek pogovora s pesnico iz leta
1966, ki ga je predsednik Društva za
krajevno zgodovino in kulturo Tomo
Šajn izbrskal v arhivu Radia Koper.
Ime Makse Samsa je postalo del
vsakdanjega kulturnega utripa v občini, potem ko so leta 1985 po njej
poimenovali Matično knjižnico. Za to
pa je najbolj zaslužna nekdanja dol-

ZAKLJUČEK PROJEKTA PRIMORCI BEREMO

Priznanja sta podelila Damijana Hrabar in pisatelj Feri Lainšček

Knjižnica Makse Samsa je ob zaključku projekta Primorci beremo,
v katerem je sodelovala skupaj z
osmimi primorskimi knjižnicami,
priredila literarni večer s pisateljem,
pesnikom in dramatikom Ferijem
Lainščkom. Kot je povedala direktorica knjižnice Damijana Hrabar,
je bil odziv bralcev na zelo dober,
saj jih je projekt zaključilo kar 80,
kar našo knjižnico uvršča na visoko
drugo mesto med sodelujočimi knji-

žnicami. Vsi so prejeli tudi priznanja
in Lainščkovo knjigo Nedotakljivi.
S Ferijem Lainščkom, ki je bil tudi
najbolj bran slovenski avtor v okviru
priojekta, se je o njegovem delu pogovarjala Zdenka Žigon. Avtor pa je
obiskovalcem pripravil tudi presenečenje, saj je s seboj pripeljal Moniko
Mlinar, članico ansambla Zapeljivke,
ki je zapela dve Lainščkovi pesmi.
Večer pa je s pesmijo popestrila tudi
pevska skupina Kalina. III

goletna direktorica knjižnice Darinka
Žbogar, ki je pesnico tudi osebno poznala in z njo prijateljevala. »Nekega
jutra sem jo počakala pred pošto in
se ji predstavila. Odvrnila je: Veš, na
videz sem beračica, v srcu pa sem
kraljica,«je o njunem prvem srečanju povedala Žbogarjeva, ki je prav
tako zaslužna za izid Samsine druge
pesniške zbirke Bleščeče prevare leta
1964.
Poleg prve zbirke Nekaj pesmi, ki je
izšla v Trstu leta 1936, je to edina
zbirka, ki je izšla za časa njenega življenja. Leta 2001 je knjižnica Makse
Samsa izdala še zbirko vseh pesmi v
knjigi Živela sem za pesem. Sicer pa
je veliko Samsinih pesmi objavljenih
tudi v različnih revijah, kot so Ženski
svet, Zvonček, Gospodinjska pomočnica idr. Anja Hofman je vsa ta dela
natančno analizirala in ugotovitve
predstavila v drugem delu knjige.
»Maksa Samsa je bila vse življenje
nesrečna. Njena želja je bila želja po
resnici, lepoti in sreči. Take so tudi
njene pesmi,« je povzela avtorica, ki
v svojem delu obravnava tudi odnos
med Makso Saamso in pesnikom
Srečkom Kosovelom, s katerim si je
pesnica tudi dopisovala in do njega
domnevno gojila ljubezenska čustva.
Prireditev so popestrili z recitacijami
Maksinih pesmi, moški pevski zbor
Dragotin Kette pa je med drugimi
zapel tudi eno izmed pesmi, ki jih je
uglasbil Bojan Glavina ob 100-letnici
pesničinega rojstva. Filatelistična
sekcija Primorskega numizmatičnega društva pa je ob tej priložnosti
izdala osebno znamko z likom pesnice, poštno kartico z dotiskom in
priložnostni poštni žig s pesničinim
podpisom, ki sta jih oblikovala Romeo Volk in Bogdan Rolih. III
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Društvo za krajevno zgodovino in
kulturo Ilirska Bistrica je v sodelovanju z Kulturnim društvom Grad
iz Dolnjega Zemona in avtorico
Anjo Hofnman poskrbelo, da smo
Bistričani dobili prvo celovito delo
o življenju in delu pesnice Makse
Samsa, ki je izšlo kot sedmi zvezek
monografske zbirke Ilirske teme z
naslovom Žejna sreče in resnice.
Knjiga, katere izdajo je finančno
podprla tudi Občina Iliska Bistrica, je
nastala na podlagi diplomskega dela
Anje Hofman na oddelku za slavistiko filozofske fakultete v Ljubljani.
»Makso Samso sem odkrila čisto po
naključju ob izposoji njene knjige, ki
me je čisto navdušila. Želela pa sem
tudi narediti diplomo o neki lokalni
temi. Presenečena sem bila, ko sem
ugotovila, da ni celovitega dela o
pesnici, kar me je pritegnilo in spodbudilo k delu,« je povedala Anja Hofman.
Spomin na Makso Samso, ki se je
rodila 12. oktobra 1904 na Dolnjem
Zemonu, je med starejšimi prebivalci
še vedno živ. Spominjajo se je kot
enkratne in nevsakdanje osebe, ki je
z nahrbtnikom in v škornjih vsak dan
odhajala iz svoje domačije ob Veliki
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Predstavitev knjige o ivanu omanu
V bistriški knjižnici Makse Samsa so
obiskovalci prisluhnili predstavitvi
knjige Ivan Oman, glas ljudstva v
prelomnem času, ki jo je v pogovoru z Omanom predstavil urednik
in avtor knjige Aleš Primc.
Ivan Oman, ki letos praznuje 80-letnico, je bil rojen kmečkima staršema in razen krajšega časa, ko je
delal v tovarni, je delal na domači
kmetiji. Že od malega je veliko bral
in to počne še danes. “To se pozna
ko ga poslušamo in ko smo ga v prelomnih časih poslušali je iz njega
vela velika modrost, razumnost pa
tudi znanje,” je povedal Aleš Primc.
Velika večina ga pozna iz leta 1988,
ko je bila ustanovljena Slovenska
kmečka zveza (SKZ), edina politična
stranka v Sloveniji, ki je nastala še v
času komunističnega režima.
Ivan Oman se je začel s politiko
ukvarjati že v 60-ih letih prejšnjega
življenja. Zaslužen je za uvedbo zdravstvenega zavarovanja za kmete in
opozarjal na najhujše socialne krivice, ki so se dogajale kmetom z vidika zdravstvenega in pokojninskega
zavarovanja. Zahteval je ustanovitev
kmečke stanovske organizacije in

Življensko pot Ivana Omana (desno) je predstavil Aleš Primc

predstavništvo kmetov v političnih
organizacijah. V začetku 80-ih let je
poskušal ustanoviti tudi kmečki sindikat, leta 1988 pa je postal prvi predsednik SKZ Slovenije, ki je bila pravo
ljudsko gibanje. “Organizacija je zelo
hitro rasla, šlo je za gibanje, ki so se
mu pridruževali vsi, ki so takrat želeli
v Sloveniji spremembe,” je pojasnil
Primc. SKZ je pomagala pri ustanavljanju drugih političnih stank, kot
sta Slovenska demokratična zveza in
Slovenski krščanski demokrati (SKD).

kultura

RAJKO KRANJEC PRVIČ S TUŠEM
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Ljubiteljski slikar Rajko Kranjec,
doma iz Ilirske Bistrice, sicer ustanovitelj in dolgoletni predsednik domačega Likovnega društva Franceta
Pavlovca, je v decembru na ogled
postavil že 24. samostojno razstavo.
V prostorih bistriške enote VDC Koper je razstavil 19 likovnih del, med
katerimi prevladujejo krajinski motivi v akrilni tehniki, kot novost pa je
uporabil tudi tuš.
BISTRIŠKI ODMEVI JANUAR 2010

Rajko Kranjec se je s slikanjem začel
ukvarjati pred 12 leti, na platnu pa
upodablja predvsem kraške motive,
arhitekturno dediščino, portrete, živalsko figuraliko, zadnja leta pa tudi
krajinske motive. pri svojem delu
najraje uporablja akrilne barve, v
majši meri tudi olje. V vseh teh letih
je na ogled postavil že 23 samostojnih razstav, s svojimi deli pa je sodeloval tudi na številnih društvenih in
drugih skupinskih razstavah. III

Bil je tudi eden od pobudnikov ustanovitve Demosa in prav v njegovi hiši
je bil prvi sestanek članov bodoče
koalicije Demosa. Na volitvah leta
1990 je Oman nastopil kot kandidat
Demosa za člana predsedstva republike Slovenije in tudi uspel.
Po razpadu Demosa se je razšel z SKZ
in se pridružil slovenskim krščanskim demokratom, kjer je bil leta
1992 izvoljen v slovenski pralment.
“Slovenija je tako dobila enega prvih
zagovornikov svobodnega parlamentarizma, Ivanu pa so se uresničile še
zadnje politične sanje,” je poudaril
Primc. Ko je leta 1996 zaključil mandat, se je poslovil od politike. Imel
pa je še en cilj - združitev SLS in SKD.
Njegov veliki sen o močni krščanski
demokratsko ljudski stranki pa žal ni
bil uresničen.
V knjigi so povzeli vse njegove razprave
na plenarnih zasedanjih, občinstvo pa
je lahko prisluhnilo Omanovemu nagovoru prvi generaciji slovenskih vojakov in njegovi politični in družbeni
oporoki. Kot je povedal Primc, je za
Ivana značilno tudi veliko spoštovanje
do političnih nasprotnikov. »Bog ne
daj, da bi bilo še kdaj tako, da bi morali biti tako enotni, kot v tistih prelomnih časih. Danes politični nasprotnik
ni sovražnik, ampak le drugače misleči sodržavljan,« je dejal Oman, ki je
Ilirsko Bistrico obiskal tudi zaradi prijateljevanja s pokojnim kaplanom Miho
Golobom, ki je med vojno deloval na
Bistriškem.
Večer, ki so ga poleg Knjižnice Makse Samsa organizirali še območna
izpostava JSKD In Društvo SKZ – Slovenska kmečka zveza, je s petjem
popestrila skupina Društva kmečkih
žena. III

50 LET DIRIGIRANJA DR. MIRKA SLOSARJA

Na prireditvi je v spremstvu Bistriških fantov zapel kvartet, s katerim je Mirko
Slosar (za mizo tretji z leve) začel svojo bogato zborovodsko pot

Med slednje sodi tudi mešani zbor
Obala iz Kopra, ki je pod njegovim
vodstvom postal eden vodilnih slovenskih zborov. Z Obalo je Slosar
nekaj let osvajal najvišja priznanja
slovenskega glasbenega tekmovanja Naša pesem v Mariboru. S tem
vrhunskim zborom je uveljavljal
slovensko zborovsko petje širom po
Evropi in tudi v ZDA.
Poleg Obale je vodil številne zbore,
med njimi tudi MePZ Svoboda iz
Izole, s katerim je osvojil zlato plaketo na prestižnem tekmovanju Naša
pesem v Mariboru in prav s tem zborom se je tudi dokončno uveljavil v
slovenskem zborovskem prostoru.
Vodil je tudi mešani zbor gimnazije
Koper, s katerim je leta 1977 na mladinskem festivalu v Celju osvojil zlato
plaketo. Takrat seje tudi začelo Slosarjevo »zlato dirigentsko obdobje«,
kot je dejal Tomo Šajn, ki je vodil

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

pogovor z jubilantom. V tem obdobju je namreč osvojil kar enajst zlatih globusov. Bil je umetniški vodja
Tržaškega okteta in vrsto let dirigent
slovenskega učiteljskega zbora Emil
Adamič. V zadnjem obdobju pa je
vodil mešani zbor Portorož.
Mirko Slosar svojom poklicno pot
nadaljuje kot profesor na univerzi.
Po preselitvi v rodne Jelšane, kjer z
družino živi zadnja leta, je prevzel
vodenje moškega zbora Dragotin
Kette iz Ilirske Bistrice. Napisal je tudi
nekaj zborovskih skladb in priredb,
kot glasbeni kritik pa je sodeloval
tudi v primorskem dnevniku iz Trsta.
V 80. letih prejšnjega stoletja je bil
glasbeni urednik na Radiu Koper. Ob
visokem jubileju so Mirku Slosarju
čestitali številni pevci in pevke, ki jih
je vodil na svoji bogati glasbeni poti,
tajnik Zveze pevskih zborov Primorske Ivan Tavčar pa mu je izročil priznanje. Na prireditvi je nekaj pesmi
zapel tudi dekliški komorni zbor Vox
Ilirica, ki ga je ustanovila in dolgo let
vodila Slosarjeva sestra Marija Slosar Lenarčič, Mirko pa je pomagal
kot mentor. III

Zahvala
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

MoPZ Dragotin Kette se zahvaljuje
vsem donatorjem, ki so s svojim prispevkom pripomogli k nabavi novih
uniform. To so: župan Anton Šenkinc, Plama-pur d.d., Kovinoplastika
Tomažič d.o.o., SIB instalacije d.o.o.,
Banka Koper d.d., Saša Ternovec in
Cvetličarna Polona.
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Priznani glasbeni pedagog, dirigent
in zborovodja dr. Mirko Slosar je
svojo 50. obletnico dirigiranja proslavil 5. decembra na prireditvi v
Domu na Vidmu, moški pevski zbor
iz Ilirske Bistrice, ki ga Slosar vodi
danes, pa mu je ob jubileju pripravil
tudi koncert.
Bogata zborovodska pot Mirka Slosarja, doma iz Jelšan, se je pričela
pred petdesetimi leti na koprskem
učiteljišču, kjer je skupaj še s tremi
za petje zagretimi fanti ustanovil
kvartet. V njem je prvi tenor prepeval Ivan Mavec, drugi tenor Erkolr
jerman, drugi bas Dario Dujmovič
in prvi bas Mirko Slosar, ki je kvartet
tudi vodil. Dosegali so dobre uspehe,
vendar so po maturi leta 1962 razpadli. Ponovno pa so se po 47 letih
zbrali prav na večer ob praznovanju
Slosarjevega jubileja in zapeli narodno Ko so fantje proti vasi šli, ki je
bila prva pesem, ki so se jo naučili.
Spremljali so jih Bistriški fantje.
Za Slosarjevo glasbeno pot sta bili
značilni dve usmeritvi: poklicno je
deloval kot glasbeni pedagog najprej
na osnovni šoli, potem na srednji šoli
in nazadnje na univerzi. V tem času
je opravil tudi magisterij in doktorat.
Druga usmeritev je bilo zborovodsko
delo, ki ga je začel na koprskem učiteljišču kot vodja vokalnega kvarteta,
nadaljeval na šoli v Kuteževem in v
času študija, ko je eno sezono vodil
Primorski akademski zbor Vinko Vodopivec.
Po preselitvi na Obalo se je vse bolj
uveljavljal kot izvrsten dirigent otroških, mladinskih in odraslih zborov.
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ISTRSKI VEČER
Na Istrskim večerom v knjižnici Makse Samsa so obiskovalci 10. decembra lahko okusili košček Istre,
ki so ga v Ilirsko Bistrico ponesli
zvoki istrske etno skupine Vruja,
nagrajeni sladki muškat in istrske
kroštole.
Istrski večer, ki so ga organizirali bistriška in koprska izpostava Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti ter
Knjižnica Makse Samsa, sodi v okvir
nadgrajevanja kulturnega sodelovanja med bistriško in koprsko občino,
je pojasnil, koordinator bistriške
območne izpostave JSKD Igor Šteberger. Lani so namreč bistriški kulturniki in obrtniki v okviru projekta
Mesto se predstavi predstavili bistrriško občino v Kopru, letos pa so
koprčani del slovenske Istre prinesli
k nam.
Sladka Istra je projekt Mestne občine Koper, v katerem se predstavljajo tradicionalne istrske sladice in
vina, spremlja pa ga tudi potujoča
razstava izbranih del ex-tempora,
ki je potekal septembra v Kopru.
»Tako je bila ''sladkoba'', ki jo pri-

Istrsko vzdušje so ob muškatu in kroštolah pričarali zvoki etno skupine Vruja

marno gotovo občutimo v okušanju,
predstavljena tudi vidno,« je zapisal
selektor ex-tempora Dejan Mehmedovič. Na ex-temporu je sodelovalo
čez 60 likovnih ustvarjalcev, selektor
pa je izbral 22 najboljših del, ki so si
jih obiskovalci lahko ogledali na razstavi. Med njimi je tudi delo bistriške rojakinje Zdenke Vinšek.
Kot je pojasnila vodja medobmočne
koordinacije JSKD za južno Primorsko Zvonka Radojevič, je projekt

namenjen predstavitvi tudi drugih
mest in njihovih kulinaričnih posebnosti. Zato je za prihodnje leto k sodelovanju povabila tudi Bistričane,
nad katerimi so bili, kot je dejala,
v Kopru lani navdušeni. Ob poslušanju nežnih zvokov etno skupine
Vruja, srkanju nagrajenega sladkega
muškata Vinakoper in sladkanju z istrskimi kroštolami so bili navdušeni
tudi obiskovalci Istrskega večera v
knjižnici. III

PRVA SAMOSTOJNA RAZSTAVA ILIJE MARTIČA

kultura

Razstavljena dela Ilije Martiča (drugi z leve) je predstavila Polona Škodič
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V prazničnem decembru je svojo
prvo samostojno razstavo na ogled
postavil Ilija Martič, ljubiteljski slikar iz Šembij, sicer tudi član bistriškega likovnega društva Franceta
Pavlovca.
Ilija Martič, ki sicer dela v gradbeništvu, se je na slikarsko pot podal šele
pred dobrim letom dni. K temu ga je
spodbudil prijatelj, ki ga je opazoval
BISTRIŠKI ODMEVI JANUAR 2010

pri prenovi hiše in ugotovil, da mu
gre tudi vihtenje čopiča dobro od
rok. Tako je Martič najprej poskusil
slikati na steno, kmalu pa se je opogumil in poprijel tudi za platno.
Na njegovih delih, ki jih je na odprtju razstave predstavila umetnostna
zgodovinarka Polona Škodič, prevladujejo v glavnem tri tematike, in
sicer pokrajina, tihožitje in človeška

figura. Med razstavljenimi deli pa
imajo posebno mesto tudi biblični
motivi, ki so nastali, ko se je avtor
v zrelih letih vračal v otroštvo in se
spominjal, kako je kot majhen otrok
rad gledal svete podobice, ki so ga
navduševale. Veliko motivov je našel tudi v Šembijah, med najznamenitejšimi je gotovo šembijska cerkev,
rad pa se loti tudi slikanja portretov.
Formati slik, ki jih je avtor razstavil
v prenovljenih prostorih krajevne
skupnosti Šembije, so zelo različni,
od miniatur do večjih formatov z
bibličnimi motivi. »Za avtorja nista
značilna le talent in obvladovanje
likovnih zakonitosti, osvojil je tudi
barvno sproščenost, pa tudi pripovedno je zgovoren, saj je vsaka slika
zgodba zase,« je dejala Polona Škodič.
Avtorju je čestital tudi župan Anton
Šenkinc, ki je tudi doma iz Šembij,
odprtje razstave pa sta z glasbo popestrila moška pevska skupina Vasovalec in Dejan Praprotnik na citrah.
III

NAJDBA RIMSKIH KOVANCEV NAD JELŠANAMI
Skromna, na videz nepomembna
najdba rimskih kovancev, nam tokrat
dokaj natančno časovno opredeljuje
pomembno dogajanje z velikimi
spremembami v obdobju rimske
zasedbe v naših krajih. Liki rimskih
cesarjev, upodobljeni na kovancih,
namreč omogočajo dokaj natančno
datiranje posameznih dogodkov, če
ti časovno sovpadajo z obdobjem, ki
ga je posameznik prebil na prestolu
in je zgodovinsko dokazano.
Kovance je pred petimi leti po naključju našel Tomo Saftić, vaščan iz
Jelšan, ob nabiranju gob na pobočju Brančka, nedaleč od cestnega
prelaza med Jelšanami in Novokračinami. Seveda se ni zavedal zgodovinske vrednosti, ki je lahko skrita v
bornem ščepcu že dokaj korodiranih
bakrencev, a je kovance kljub temu
shranil.
Po opredelitvi kovanci pripadajo
rimskemu cesarju Konstantinu I.,
ki je vladal na rimskem prestolu od
306. do 337. leta našega št., in njegovim naslednikom, vse do leta 361
n. št. To pa sovpada z obdobjem
med drugo polovico 3. in koncem 4.
stol. n. št., v katerem je prihajalo do
velikih sprememb v naših krajih. To
je bilo obdobje, ko so se že močno

majali temelji mogočnega cesarstva
in je Rim hitel graditi mogočen sistem obrambe v obliki zidu. Del tega
je potekal po hribovitem predelu
nad našo dolino, preko Trstenika in
Črnega vrha nad Gomanci. Izgradnji
zidu je sledilo stoletno vzdrževanje
in oskrbovanje tam lociranih posadk.
Za ta namen so bile očitno potrebne
tudi ustrezne oskrbovalne poti, ki so
edine omogočale uspešno vzdrževanje obrambnega sistema.
Znano je, da so bile rimske komunikacije skrbno varovane z načrtno
razporejenimi vojaškimi postojankami vzdolž celotne trase. Zato ne
preseneča najdba rimskega denarja

prav na tem območju. Očitno gre
za vsebino izgubljenega mošnjička
ali torbice tedanjega legionarja, ki
je služil na postojanki za varovanje
prelaza na tedaj važni cestni komunikaciji. Ta je z enim krakom povezovala dolino gornjega toka naše Reke
s klansko Mlako in Trstenikom, med
katerima je potekal obrambni zid, z
drugim pa se je preko prelazov na
Obršu in nad Novokračinami priključevala na glavno, tako imenovano
»konzularno cesto« nekje pri Jelšanah ali današnji Rupi.
To našo domnevo končno uradno
podpira tudi še vedno živo ljudsko
izročilo med našimi ljudmi, po katerem je prav zadnji del te nekdanje
komunikacije - še obstoječa in še vedno uporabna stara pot od sedla, na
katerem naj bi bila nekdanja vojaška
postojanka, do Jelšan v dolini - do
danes obdržala staro ime “Rimska
pot” ali pa tudi “Turška pot” v spomin na nekdanje turške vpade. Sicer
pa je najdba tudi lep dokaz, kako
lahko sicer majhni, neuvidevni predmeti v sebi skrivajo pomembne zgodovinske podatke. III Franc Poklar
Vir: 18. Numizmatični list, glasilo
Primorskega numizmatičnega društva
Il. Bistrica, 2009

Ljubitelji pesmi so na 22. srečanju
oktetov Primorske, ki se je letos odvijalo v dvorani doma na Vidmu v
Ilirski Bistrici, lahko prisluhnili ubranemu petju devetih oktetov in treh
nonetov.

Na večeru, ki ga je pripravilo Društvo
Ahec iz Jasena ob podpori bistriške
občine in območne izpostave JSKD,
so nastopili domačini Jasenski pevci
pod vodstvom Saše Boštjančiča in
Vasovalci z umetniškim vodjo Dimi-

Nastop Jasenskih pevcev

trijem Grljem, v goste pa so prišli
oktet Škofije pod vodstvom Ladislava
Korošca, oktet Castrum iz Ajdovščine z umetniško vodjo Nadjo Bratina, oktet Rožmarin iz Kostanjevice
na Krasu pod vodstvom Zulejke Devetak, oktet Sotočje iz črnič z vodjo
Ano Jerkič, Idrijski oktet z umetniško
vodjo Elizabeto Lampe, oktet Budanje pod vodstvom Ivana Kodeleja in
oktet Simon Gregorčič iz Kobarida
z umetniškim vodjo Metodom Bajtom. Poleg oktetov so se predstavili
še trije noneti: Bača iz Podbrda z
umetniško vodjo Marto Volf Trojar,
nonet Godovič pod vodstvom Tonje
Lapajne in Brda iz Dobrovega z vodjo
Aleksandrom Slugo.
Ob zaključku prireditve pa so pevci,
združeni v največji oktet na svetu,
ki je štel kar sto pevcev, zapeli Žabe
Vinka Vodopivca, Zdravljico in Vstajenje Primorske. III
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Aktivni člani KŠTD Tabor Kalc 1869
Po zasluženih počitniških dnevih se
je pevski zbor MePZ Tabor Kalc 1869
iz Knežaka že navdušeno pognal v
novo pevsko sezono, v kateri želijo
nadebudni pevke in pevci še nadgraditi opravljeno delo iz preteklih
let.
Zbor, ki je lani praznoval svojo 15-letnico obstoja, je v letošnjo sezono
v malce dopolnjeni zasedbi uradno
vstopil v portoroškem Kongresnem
centru Bernardin. 11. decembra je
namreč nastopil na Slavnostni akademiji ob 50. obletnici delovanja
Strokovnega društva medicinskih
sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper. V veselem decembru pa
je mlada druščina sodelovala kar
na dveh božičnih koncertih: v nedeljo, 20. decembra, so v Domu na
Vidmu zapeli še v družbi dekliškega
pevskega zbora Mavrica iz Postojne,
vokalne skupine Grgar in ilirskobistriškega cerkvenega zbora Zvon.
Na božič pa so v župnijski cerkvi v
Knežaku medse povabili domači
cerkveni zbor, ženski pevski zbor Tuščak Bač, dekliško komorno skupino

MePZ Tabor Kalc 1869 na božičnem koncertu v Domu na Vidmu

Vox Ilirica in ansambel Osminko. Po
odzivu občinstva sodeč sta oba praznična koncerta dosegla svoj namen
– z božičnimi napevi obogatiti praznične trenutke.
MePZ Tabor Kalc pa z mislimi že sega
v novo leto, v katerem se namerava
ponovno udeležiti najbolj množične
primorske pevske prireditve Primorska poje. Poleg tradicionalne udeležbe se bo zbor znova potrudil tudi
z organizacijo ene izmed teh priredi-

tev v Knežaku.
Društvo ne bo dejavno le na kulturnem področju, temveč po novembrskem rednem občnem zboru na
Devinu že snuje načrte na drugih
dveh področjih. V februarju športna
sekcija Športin pripravlja smučarski
vikend na Kopah, po pozitivnih odzivih ob letošnji oživitvi kneškega
shoda pa društvo že razmišlja o ponovni organizaciji te zabavno-kulturne prireditve. III Jernej Biščak

Humanitarno-medicinska odprava v Etiopijo
Na Medicinski fakulteti v okviru Sekcije za tropsko medicino že dvajseto
leto poteka strokovno-humanitarna
akcija pomoči deželam tretjega
sveta. Študentje medicinske fakultete se v zadnjih letih študija v
okviru izbirnega predmeta iz tropske medicine pripravljajo na samostojno delo zdravnika na terenu. V
ta namen se za več mesecev odpravljajo v najrevnejše predele Afrike,
Azije in Latinske Amerike. Pogosto
gre za delo v izrednih razmerah pod
težkimi življenjskimi pogoji.
Jeseni 2010 načrtuje odhod v Etiopijo nova skupina študentov, in sicer
tri študentke 6. letnika Medicinske
fakultete v Ljubljani: Urška Žerjav,
Lona Kotnik ter bistričanka Barbara
Uljančič. Barbara, ki je kljub svoji
mladosti prepotovala in spoznala
že kar nekaj koščkov sveta ter obiskala tako rekoč pozabljene kraje,
je prepričana, da se k tem revnim
ljudem, potrebnim pomoči, še vrne.
Tokrat se bo v Afriko vrnila z dvema
sošolkama in načrtno organizirano
humanitarno-medicinsko odpravo, s
katero bodo dekleta nudila osnovno
zdravstveno oskrbo tamkajšnjim do-
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mačinom.
Etiopija je namreč druga največja
afriška država po številu prebivalcev (čež 85 milijonov) in hkrati ena
najrevnejših držav na svetu, saj kar
30 % prebivalstva živi pod pragom
revščine. Zdravstveni sistem v Etiopiji je med najslabšimi na svetu.
Pet odstotkov odrasle populacije je
okuženih z virusom HIV, ki je vzrok
za tretjino vseh smrti, otroci pa najpogosteje trpijo zaradi podhranjenosti. Največji zdravstveni problem
so nalezljive bolezni, ki so posledica
slabih higienskih razmer. Samo 20
% vseh otrok je cepljenih proti tuberkulozi, davici, oslovskem kašlju,
tetanusu, poliomielitisu in ošpicam. Visoka je tudi smrtnost novorojenčkov; v povprečju jih umre 77
na 1000 živorojenih. Pričakovana
življenjska doba ljudi v Etiopiji je 50
let (v Sloveniji 75 let). O izredno slabih razmerah pa priča tudi dejstvo,
da na enega zdravnika v Etiopiji
pride več kot 40.000 prebivalcev (v
Sloveniji 345).
Po besedah mladih prostovoljk boste odpravi najbolj pomagali z nakazilom finančnih sredstev, hvaležne

pa bodo tudi za vsak vaš prispevek,
ki bo obogatil njihovo tropsko ordinacijo. Na velikem dobrodelnem
izzivu, ki so si ga zastavile, bodo
potrebovale: zdravila, tehnične pripomočke, kirurški material in instrumente ipd. Porabo sredstev, zbranih
na transakcijskem računu, nadzira
Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani. Po vrnitvi bo na spletni strani
mogoče najti poročilo o odpravi.
Donatorjem se bodo zahvalile in jih
imenovale na predavanjih, v člankih
in na njihovi spletni strani. Če boste
želeli, bodo odpravo predstavile tudi
pri vas.
Za pomoč se vam mlade študentke
medicine v naprej zahvaljujejo! III
Doris Komen
Prispevke lahko nakažete na:
Univerza v Ljubljani
Medicinska Fakulteta
TRR: 01100-6030708380
Sklic: 250-506-09
Namen: Etiopija 2010
Več informacij na: http://etiopija2010.com

OBISK DEDKA
MRAZA V KNJIŽNICI
Ob zaključku leta je Knjižnica Makse
Samsa otrokom, ki obiskujejo ure
pravljic, pa tudi drugim otrokom,
podarila ogled lutkovne predstave z
naslovom Trije snežaki v izvedbi Lutkovnega gledališča Jesenice. Pridružili so se jim tudi otroci iz bistriškega
vrtca, ki so jih knjižničarke povabile
k ogledu igrice. Na koncu so otroci
skupaj priklicali dedka Mraza, ki jih
je povprašal, če so bili med letom
pridni, in jim razdelil darila. Najpogumnejši pa so dedku Mrazu tudi
zapeli. III

VESELI DECEMBER
NA OŠ KNEŽAK
December je mesec pričakovanj, obdarovanj ter ne nazadnje mesec, ko
si radi okrasimo naše domove, šole,
vasi, mesta …
Z namenom oblikovanja novoletnih
in božičnih okraskov smo se prvi petek v decembru zbrali učenci, starši
ter učiteljici 1. in 2. razreda. Izdelali
smo si okraske in si z njimi okrasili
razred, oblikovali pa smo tudi različne novoletne voščilnice, s katerimi bomo razveselili še druge.
Tako je naše popoldne hitro minilo
v prijetnem in že pravem decembrskem vzdušju. III Martina Samsa in
Tanja Blažek

Tudi Pikiji in Pikice iz vrtca Pregarje smo bili zelo pridni, delavni in
ustvarjalni. Naredili smo zanimivo »
Adventno vas« iz dveh vrst različnih hišk. Za vsak dan v mesecu decembru nam razkrivajo skrivnosti,
druge pa dejavnosti, ki jih skupaj
izvajamo.
Za vso pridnost nas je najprej nagradil Miklavž in nam prinesel veliko
novih igrač. Sodelovali smo tudi z
osnovno šolo in za božično-novoletni sejem izdelali veliko zanimivih
izdelkov.
Vsem skupaj želimo vesele praznike
in srečno novo leto 2010! III Pikiji iz
vrtca Pregarje ter vzg. Romana in
Anita
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USTVARJALNI DECEMBER V VRTCU PREGARJE
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NOVOLETNE DELAVNICE
V PODGRADU

Kot vsako leto so bile tudi letos organizirane novoletne
delavnice za predšolske otroke. Z željo po ustvarjanju in
druženju smo se 10. 12. 2009 ob 17. uri zbrali v jedilnici
osnovne šole v Podgradu. Družili so se vrtčevi otroci, njihovi starši pa tudi otroci, ki vrtca ne obiskujejo.
Že takoj po prihodu so se otroci in starši z zanimanjem
lotili dela. Pripravljene so bile tri dejavnosti z vsem potrebnim materialom in že izdelanimi vzorci. Iz papirja
smo izdelali božičkovo kapo in angelčka, iz dasmase
okraske za novoletno jelko, iz mahu pa s trakci in zvezdicami okrašena drevesca. Uporabljali smo pretežno naravne materiale.
Pod drobni prstki otrok in spretnimi rokami staršev so
kmalu začele nastajati prave mojstrovine. Za dobri dve
uri smo jedilnico odeli v praznično vzdušje. Otroci so delavnice zaključili z igro, odrasli pa smo poklepetali. Novoletna delavnica je bila množično obiskana, na obrazih
otrok in staršev je bilo ob odhodu vidno zadovoljstvo. III
Zaposlene v vrtcu pri OŠ RU Podgrad

VESELI DECEMBER NA ŠOLI JELŠANE

naši mladi in najmlajši

Vključili smo se v projekt Shema šolskega sadja, ki ga
finančno podpira Evropska unija.
Vsak četrtek bomo učencem brezplačno delili sadje.
Že je leto naokrog in Miklavž je bil spet pred vrati. V ponedeljek, 30. 11. 2009, smo na naši šoli organizirali tradicionalni MIKLAVŽEV SEJEM. Ustvarjali smo na veliko.
Od najmlajših iz vrtca do devetletkarjev smo izdelovali
voščilnice, novoletne ikebane in okraske, namizne dekoracije, ovčke, hlevčke, šibe in še kaj. Sejem je bil zelo
zelo dobro obiskan, zato smo tudi prodali vse izdelke.
Kako bomo letos porabili denar, se bomo dogovorili na
otroškem parlamentu.
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V sredo, 9. 12. 2009, smo se srečali s starostniki iz našega šolskega okoliša. Pripravili smo jim kratek kulturni
programček in pogostitev. Čeprav nas je bilo malo, smo
se imeli vseeno lepo. Tako smo tudi letos popestrili dan
različnim generacijam. 21. 12. 2009 se je na naši šoli
predstavila klovnesa Mika Maka. Zadnji dan pred prazniki in novoletnimi počitnicami pa smo imeli še tombolo in veselo rajanje. Obiskal nas je tudi Dedek Mraz.
Tako. To bi bilo za letos vse.

V dnevih, ko se poslavljamo od starega leta ter s pričakovanjem zremo v novo, se tudi mi, učenci in vsi zaposleni
na OŠ Jelšane, pridružujemo dobrim željam. Želimo vam
vesele praznične dni, v Novem letu 2010, pa še veliko
bogatih in debelih BISTRIŠKIH ODMEVOV. Srečno! III Novinarki Maja in Špela z ment. N. Pirih

IGRIVO V PRAZNIČNE DNI
Tudi na Osnovni šoli Dragotina Ketteja so se od starega
leta poslovili s prireditvijo, na katero so povabili starše,
sorodnike in prijatelje. Pripravili so jim pester kulturni
program, na stojnicah pa so ponudili tudi praznične
izdelke, ki so jih učenci ustvarjali na temo Igrivo v praznične dni. Prispevke, ki so jih zbrali, bo šola namenila
nakupu večjega zunanjega igrala. Poleg bazarja so na šoli
potekale tudi ustvarjalne in plesne delavnice, učenci pa
so se na karaokah preizkusili tudi v petju. Mlajši otroci so
se najbolj razveselili prihoda dedka Mraza, za tiste nekoliko starejše pa so pripravili tudi novoletni ples. III
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Rešitev nagradne križanke pošljite
na naslov:
Bistriški odmevi, Bazoviška cesta
14, 6250 Ilirska Bistrica, s pripisom
»nagradna križanka«, najkasneje do
20. januarja 2010.

10

11

12

13

NAGRADNA KRIŽANKA

V prazna polja vpišite geslo tokratne nagradne križanke.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

14

Med prispelimi pravilnimi rešitvami
bomo izžrebali tri nagrajence, ki
bodo prejeli:
dve majici in stol, ki jih podarja
JAVOR Pivka.
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želi
vsem učencem, staršem, učiteljem,
zunanjim in bivšim sodelavcem, upokojencem ter
lokalni skupnosti
obilo dobre sreče v prihajajočem letu 2010.

Spoštovani zavarovanci in poslovni partnerji
Zavarovalnice Triglav, d.d. OE Postojna.

Veliko sreče in lepih sanj,
naj ti prinese božični dan.
In novo leto naj zaživi,
radosti polno,
brez solz in skrbi!

Sodelovanje z vami nam je bilo v zadovoljstvo
in veselimo se ga tudi v prihodnje.
Želimo vam prijetne praznike
in srečno novo leto 2010 ter
mnogo poslovnih uspehov in osebne sreče.

VESELE IN MIRNE BOŽIČNE PRAZNIKE,
V LETU 2010
PA OBILO SREČE, ZDRAVJA IN USPEHA

OBMOČNO ZDRUŽENJE ZVEZE BORCEV
ZA VREDNOTE NOB ILIRSKA BISTRICA

Želi vsem članom, simpatizerjem
in vsem ljudem, ki pošteno mislijo,
Vesele, srečne in predvsem zdrave praznike ter
uspehov polno novo leto.

Moto klub
FEISTRITZ

Vošči vsem motoristom ter občanom
Srečno in varno vožnjo v novem letu 2010.
»Nič ne naredi človeka bolj srečnega,
kot njegovo lastno prepričanje,
da je naredil najboljše, kar je zmogel…«
M. Pupin
Zahvaljujemo se Vam za izkazano zaupanje
in želimo, da bi se izpolnile vse
v teh prazničnih dneh izrečene želje
o ZDRAVJU, sreči, veselju, razumevanju ….

Kolektiv Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica

37

BISTRIŠKI ODMEVI JANUAR 2010

Zavarovalno zastopstvo Aleš ZIDAR s.p.
Gregorčičeva 23/a, 6250 Ilirska Bistrica
telefon 081 604 298, GSM 031 688 621
mail: ales.zidar@agencija-as.si

Vsem strankam, poslovnim partnerjem in
občanom želimo
VESELE PRAZNIKE TER
OBILO SREČE, ZDRAVJA IN VESELJA
V LETU 2010
Člani folklornega društva GRADINA
želi vsem občanom in občankam ter zvestim
prijateljem doživete in mirne praznike, v
letu 2010 pa naj vas spremljajo zdravje,
sreča in zadovoljstvo.
V zahvalo za celoletno spremljanje in podporo smo vam ob
koncu leta podarili komedijo »Sestanek hišnega sveta« v izvedbi
gledališke skupine Ga pihnemo iz Podnanosa, ki smo si jo 27.
decembra skupaj ogledali v OŠ Knežak.

p.s. za VARNOST poskrbimo mi…
Kneški gasilci
vsem občanom Občine Ilirska Bistrica
želimo mirne, vesele in varne praznike z obilo medsebojnega razumevanja ter uspešno in zdravo novo
leto 2010!

PGD Knežak

Srečno in upešno novo leto,
ki prihaja, vam želi,
MOŠKI PEVSKI ZBOR
DRAGOTIN KETTE.
Naj sproščenost, mir, veselje
vas vse leto bogatijo,
a vse vaše skrivne želje
zrel sad čim prej naj rodijo!

OO SDS Il. Bistrica

ŽELIMO VAM VESELE PRAZNIKE
IN SREČNO NOVO LETO 2010!
Predsednik Primorske regijske koordinacije SDS in
OO SDS Ilirska Bistrica
Dušan Grbec

ALU OKNA, VRATA ….
L
U
S
L
041-544-687
A
V
Zakaj aluminijasta okna,vrata?
◊ ALUMINIJ JE MATERIJAL, KI SE NE SPREMINJA GLEDE NA
VREMENSKE RAZMERE (kot se na primer plastika in les), IN NE
POTREBUJE VZDRŽEVANJA.
◊ SODOBNI TERMIČNI PROFILI NEWTECK IN TECNAL IMAJO VGRAJEN
TERMIČNI ČLEN, KI PREPREČUJE, DA BI PRIHAJALO DO VELIKIH
TEMPERATURNIH RAZLIK MED NOTRANJOSTJO OKNA IN ZRAKOM V
PROSTORU, ZATO PROFIL NE KONDENZIRA.
◊ ALUMINIJ SE ZARADI SVOJE TRDNOSTI VSE POGOSTEJE VGRAJUJE
V OBJEKTE, KJER JE PRECEJ ODPIRANJA (vhodna vrata, poslovni
prostori …)
◊ OKNA IN VRATA IMAJO TROJNO TESNENJE, KAR OMOGOČA DOBRO
ZVOČNO IN TOPLOTNO IZOLACIJO.
◊ ALUMINIJ DOBIMO V OSNOVNI BARVI (bela in rjava), BARVAH PO
RAL-lestvici IN V BARVI IMITACIJE LESA.

Za brezplačen ogled in svetovanje pokličite

Spoštovane občanke in občani!
Novo leto je nova pot. Naj bo to pot k razvoju in
zadovoljnim ljudem v naši občini.

SREČNO 2010!

Slavko Smrdelj s.p.
Partizanski hrib 12
6250 Ilirska bistrica

email: aluslav@gmail.com
fax: 059-052-741

Predsednik OO SD Ilirska Bistrica
Emil Rojc
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KAJ

KJE

KDAJ

KDO

INFO

Predstavitev DVD-ja »Na potep skozi
vasico Bač, avtorja Nejca Konjeviča

OŠ Toneta Tomšiča Knežak

7. januar ob 17.00

KD Tuščak Bač

Božični koncert CeMePZ Zvon

Cerkev sv. Jurija,
Ilirska Bistrica

9. januar ob 18.00

CeMePZ Zvon

031 682 220
Andrej Rolih

Debatno srečanje

Knjižnica Makse Samsa
Ilirska Bistrica

15. januar ob 18.00

Gimnazija Il. Bistrica, Knjižnica
Makse Samsa in Za in proti Zavod za kulturo dialoga

05/714 41 88

Pravljična urica za otroke s
pravljičarjem Pepijem Ježem

Knjižnica Makse Samsa
Ilirska Bistrica

19. januar ob 16.00

Knjižnica Makse Samsa

05/714 41 88

Predstavitev fotografij avtorja Marjana Knjižnica Makse Samsa
Kreblja
Ilirska Bistrica

22. januar ob 18.00

Knjižnica Makse Samsa

05/714 41 88

Gledališka predstava, komedija
»Zmago Batina - mesar za vse večne
čase« v izvedbi Špasteatra, igra Bojan
Emeršič, režija Marko Naberšnik

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

22. januar ob 19.30 Studio Lazarus organizacija
dogodkov

040/306 981
Nataša Žitko

Otvoritev 33. meseca kulture

Prem

24. januar ob 15.30

JSKD Ilirska Bistrica

05/711 00 90
Igor Štemberger

Večerne debate

Knjižnica Makse Samsa
Ilirska Bistrica

28. januar ob 18.00

Knjižnica Makse Samsa

05/714 41 88

Informacije za objavo v napovedniku nam sporočite do 22. v mesecu za naslednji mesec po e-pošti: odmevi@ilirska-bistrica.si.

Skupaj z vami skrbimo za
kulturno dediščino in
jo ohranjamo za bodoče
rodove.

Vesele praznike in srečno 2010
vam želi
Pokrajinski muzej Koper,
Enota Ilirska Bistrica

Vesele
praznične dni
in vse dobro v
novem letu 2010
vam želi
uredništvo
Bistriških odmevov

V teh dneh, ko vsem se kam mudi,
ko nas že prazniki podijo,
izberite takšne si poti,
ki prave se smeri držijo!

napovednik

Naj vodijo vas med ljudi,
ki nas z dobroto bogatijo,
prijazne njihove oči
pa od ljubezni se iskrijo!

39

Kolektiv Knjižnice Makse Samsa
Ilirska Bistrica
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Upokojenkam in upokojencem
vesele božične praznike
in sreče v novem letu!

Društvo upokojencev Il. Bistrica

