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uvodnik
Tudi junijska številka, ki je pred
vami, je bogata s prispevki in
odmevi od blizu in daleč, ki nam
jih pridno dostavljate v naš nabiralnik. Seveda je tokrat posvečena predvsem občinskemu
prazniku, ki ga praznujemo 4.
junija. Na naslednjih straneh
vam tako predstavljamo občinske nagrajence za letošne leto,
objavljamo intervju z županom
Antonom Šenkincem, pišemo o
velikem dogodku, ki se bo zgodil
v Jelšanah 10. junija, in še vrsto
drugih zanimivosti.
Vsekakor ne spreglejte napovednika prireditev, ki tokrat ponuja res pestro paleto športnih,
kulturnih, zabavnih in drugih
dogodkov, ki se bodo zvrstili v
prazničnem juniju. Upamo le,
da nam bo prvi poletni mesec
naklonil nekaj več sonca, da se
neumorni organizatorji prireditev ne bodo trudili zaman.
Želimo vam čim več lepih in
sončnih trenutkov na številnih
prireditvah, ki se bodo odvijale
ob dnevih praznovanja.
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NOVA IN VEČJA ŠOLA, KI JO
BODO VSI RADI OBISKOVALI

novinarki: »Sva učenki 9. razreda in
članici novinarskega krožka. Čeprav
se letos od šole poslavljava, se veseliva, da bodo učenci in novinarji na
naši šoli v prihodnje imeli boljše pogoje za svoje delo in učenje ter da se
bo končno oglasil tudi šolski radio.«
Branka Špende Mandić, ravnateljica: »Obnova obstoječe šole in vrta
ter izgradnja prizidka s telovadnico je
veliko darilo, ki smog ga dolgo čakali
in težko pričakovali in smo zanj tolko
bolj hvaležni. Dela so začela lani med
šolskimi poletnimi počitnicami. Zdaj,
tik pred vselitvijo, se veselimo novih
prostorov, ki jih vrsto let nismo imeli:
telovadnice s spremljajočimi prostori, knjižnice, dveh novih učilnic in
kabinetov s pripadajočo opremo ter
nove zbornice, pisarne, kuhinje. Pridobitev novih učilnic s telovadnico
in novo opremo omogoča kakovo-

Učenci so še posebej veseli nove, prostorne telovadnice

stnejši pouk, učenje in delo na šoli,
ki lahko zdaj sprejme do 100 otrok!
Šola, ki je bila prvič obnovljena in dozidana v letih 1977/78, je po dobrih
tridesetih letih zrasla v novo in večjo
Osnovno šolo Jelšane, predvsem pa
v šolo, ki jo bomo radi obiskovali vsi
krajani različnih generacij.«
Občina Ilirska Bistrica je v rekonstrukcijo OŠ Jelšane z izgradno
prizidka in telovadnice vložila 1,6
milijona evrov. Od tega je za nakup zemljišč in izdelavo projektne
dokumentacije odštela 150.000
evrov, za gradbena dela 1,13 milijona evrov, za nakup opreme pa
še dodatnih 265.000 evrov. Investicijo sta v višini 690.000 evrov
sofinancirala ministrstvo za šolstvo in fundacija za šport, preostanek pa Občina Ilirska Bistrica.
Šola in vrtec, ki sta prej delovala
na 540 m², sta tako pridobila dodatnih 850 m² površin, od tega
nova telovadnica obsega kar 420
m² in je nadstandardna. Povsem
obnovljeni so obstoječi prostori
šole in vrtca, v prizidku pa so pridobili še učilnico za naravoslovje,
knjižnico z bralnim kotičkom,
multimedijsko učilnico, zbornico,
kuhinjo, prostore za upravo ter
tehnične in manipulativne prostore. V okviru rekonstrukcije so
preuredili tudi glavni vhod in ga
prilagodili za invalide ter zamenjali salonitno strešno kritino.
BISTRIŠKI ODMEVI JUNIJ 2010
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Na osnovni šoli Jelšane že nestrpno
pričakujejo 10. junij, ko bodo slovesno predali v uporabo povsem prenovljeno šolo z novim prizidkom
in telovadnico. Dolgoletne sanje
učencev in zaposlenih na šoli tako
postajajo resničnost. Ravnateljico
šole, učitelje in učence smo pred
tem velikim dogodkom povprašali,
kaj jim nova pridobitev pomeni. Tu
so njihovi odgovori.
Vesna Sanković, učiteljica: »Učilnica
za kombinirani oddelek 1. in 2. razreda je po obnovi največja na šoli.
Učilnica je prostorna in svetla. Otroci
imajo v njej dovolj prostora tudi za
didaktične in družabne igre. V primeru večjega vpisa v oddelek vrtca
pa bo del učilnice lahko preurejen v
igralnico za vrtčeve otroke, ki imajo
svoje prostore tik ob učilnici.«
Romana Kompan, učiteljica: »V
kombiniranem oddelku 3. in 4.razreda, kjer poučujem, smo se zelo
razveselili novega LCD projektorja in
računalnika. Pridobili smo prostor, ki
je posebej namenjen EKO-dejavnostim.«
Nives Pirih, učiteljica: »Čeprav sem
vrsto let učila športno vzgojo v majhnem prostoru z zelo omejenim številom rekvizitov, so učenci na naši šoli
dosegali lepe rezultate. Ko pa sem
pred tedni prvič stopila v našo novo
in bogato opremljeno telovadnico,
nisem mogla zaustaviti solz sreče,
saj vem koliko več bomo v prihodnje
lahko ponudili našim učencem.«
Špela Fidel in Maja Čekada, šolski
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ENAKOMEREN RAZVOJ OBČINE Na VSEH

INTERVJU

Z županom Občine Ilirska Bistrica
Antonom Šenkincem smo se pogovarjali o izboljšavah in pridobitvah v
občini v preteklem letu, o investicijah, ki trenutno potekajo, in načrtih
za naprej.

4

Občinski praznik je čas, ko potegnemo črto pod preteklim letom in
pregledamo izkupiček. Katere načrtovane investicije in projekte vam
je v tem času uspelo izpeljati?
Na projektih, ki jih v zadnjih letih pripravljamo ali pa izvajamo v občini,
je zelo težko potegniti mejo med
zadnjim in prihajajočim občinskim
praznikom. Projekti se izvajajo več
kot po posameznih fazah prav zaradi
časovnih omejitev pri koriščenju
evropskih in državnih sredstev ter
dolgotrajnih postopkov pri pripravi
ustrezne dokumentacije.
V preteklem letu nam je uspelo izpeljati nekaj pomembnih investicij
na vseh področjih družbenega življenja v občini, ki pa so glede na velikost občine in glede na željo, da se
enakomerno razvija celotna občina
in vsa področja življenja v njej, velikokrat neopazne.
Zadnja leta občina zelo veliko vlaga
v sanacijo osnovnih šol in vrtcev, katerih objekti so v zelo slabem stanju.
Ta trend se je nadaljeval v lanskem
letu in se bo nadaljeval tudi v letošnjem letu. Zamenjali smo okna na
OŠ Dragotina Ketteja, prav tako smo
zamenjali okna in sanirali fasado na
OŠ Toneta Tomšiča v Knežaku ter
opravili manjša investicijska dela na
ostalih osnovnih šolah v skupni vrednosti več kot 300.000 €. Julija 2009
se je pričela rekonstrukcija šole in
vrtca v Jelšanah in dograditev prizidka s telovadnico. Investicija v skupni vrednosti več kot 1,6 mio € se v
teh dneh zaključuje tako, da se bosta
površini vrtca in šole iz sedanjih 530
m² povečali na več kot 1400 m².
Kljub povečanemu vpisu otrok v
vrtce je občina v zadnjih letih uspela
zagotoviti dovolj prostora za vse vpisane otroke, tako da ni bil zavrnjen
nihče izmed njih. V lanskem letu smo
dogradili tri nove oddelke in rekonstruirali kotlarno v vrtcu Il. Bistrica,
odprli začasen oddelek v Knežaku
in pol oddelka v Podgradu ter podelili koncesijo za en oddelek vrtca
samostanu Notre Dame v Il. Bistrici.
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V projekt vrtcev je občina v lanskem
letu vložila skoraj 500.000 €.
Vesel sem, da gimnazija uspešno deluje in se razvija, saj smo v šolskem
letu 2009/2010 skupaj s Šolskim
centrom Postojna uspeli pridobiti
nov oddelek računalniški tehnik, ki
ga letos obiskuje prva generacija
dijakov.
V preteklem letu smo v osnovne
šole, glasbeno šolo, gimnazijo in
vrtce vložili več kot 2.200.000 € investicijskih sredstev, od tega smo
pridobili skoraj 40 % državnih sredstev.
Na področju infrastrukture se je zaključila rekonstrukcija Prešernove
ulice (vodovod, ločena kanalizacija,
telefon, javna razsvetljava, pločnik,
cestišče) v vrednosti več kot 1,1 mio
€. Končuje se 1. faza izgradnje kanalizacije s čistilno napravo Bač in rekonstrukcija vodovodnega omrežja
iz salonitnih cevi v dolžini 1500 m.
Projekt, vključno z obnovo ceste, v
vrednosti več kot 2,2 mio € (6 % EU
in državnih sredstev) bo zaključen
v letošnjem letu. Zaključuje se tudi
rekonstrukcija črpališča Kraljevi hrib
v vrednosti več kot 430.000 € ( 70 %
EU sredstev).
Občina že nekaj let daje zelo velik
poudarek obnovi cestne infrastrukture, v katero je bilo v lanskem letu
vloženo skoraj 1,4 mio € (več kot 60
% EU in državnih sredstev). Tako je
bil obnovljen nadvoz čez železnico
na cesti za Kilovče, zgrajen nov most
čez potok Posrtev, dokončana cesta
za Veliko Bukovico, cesta za Podtabor, cesta za Mašun (2. in 3. faza)
in cesta za Podbeže v skupni dolžini

več kot 4 km. Ob tem pa je bilo zgrajeno avtobusno postajališče v Koritnicah, pločnik v Kosezah, sanirani
plazovi na cestah M. Bukovica-Studena Gora, Harije-Soze in na cesti za
Podbeže, pripravljeni pa so tudi projekti za investicije v naslednjih letih.
Eden večjih projektov, ki potekajo v
Il. Bistrici, je izgradnja parkirišča za
občinsko stavbo in ureditev okolice.
Projekt v višini 1,5 mio €, ki bo končan v juliju 2010, sofinancira Banka
Koper v višini 40 % vrednosti investicije.
Na področju zdravstva je bila obnovljena zdravstvena postaja v Knežaku in nadgrajen RTG aparat, v
Podgradu pa se gradi enota Kraških
lekarn, ki bo končana v juniju 2010.
Skupno je bilo v te projekte s strani
MZ, občine, ZD in Kraških lekarn vloženo več kot 500.000 €.
Za štiri gasilska društva (Jelšane,
Koritnice, Podgora, Vrbovo) je občina v letu 2009 nabavila tovorna
podvozja, ki smo jih letos skupaj z
društvi še nadgradili. Ta projekt v
vrednosti skoraj 500.000 € je tako
zaključen.
Oktobra 2009 sta Občina Il. Bistrica
in Pokrajinski muzej Koper podpisala pogodbo o ustanovitvi enote
muzeja v naši občini. S tem podpisom smo postavili temelje za razvoj
muzejske dejavnosti v naši občin in
za nadaljnjo obnovo gradu Prem. V
lanskem letu se je v obnovo gradu
in nakup zemljišča vložilo več kot
300.000 €.
V zadnjem letu pa občina vlaga
precej energije in sredstev v pripravo ustrezne dokumentacije, ki

je osnova tako za stanovanjsko kot
za poslovno gradnjo (S-13, Koseze,
TOK, industrijska cona). Gre za OPN,
razne idejne zasnove in študije, ki
bodo osnova za izdelavo projektov v
bodočnosti.
Kateri pomembnejši projekti so še
v načrtu?
Za večino projektov, ki se bodo izvajali v letošnjem letu, so že podpisane
pogodbe ali pa se zanje zaključujejo
razpisi, nekateri projekti pa so že v
zaključni fazi izvedbe (OŠ Jelšane,
kanalizacija Bač, gasilska vozila, parkirišče in okolica občinske stavbe,
lekarna v Podgradu).
V letošnjem letu se nadaljujejo vlaganja v šole in vrtce v skladu s sprejetim programom. V te projekte bo
vloženo več kot 1,1 mio €. Tako se
bo izvedla delna sanacija tlakov in
notranjega pohištva ter rekonstrukcija kotlarne v OŠ D. Kette, sanacija
kotlarne, sanitarij in izgradnja dodatnega oddelka vrtca v OŠ Knežak
ter dograditev prostorov šole z novim oddelkom vrtca na OŠ Pregarje.
Za vse OŠ se bodo nabavile garderobne omarice za učence in se izvedla manjša investicijska vlaganja na
posameznih šolah in vrtcih. Pripravljajo se tudi že ukrepi za zagotovitev prostora v vrtcih za vse vpisane
otroke (vpisanih je 70 % vseh otrok)
v letošnjem letu.
Na gradu Prem se nadaljujejo obnovitvena dela na zunanjem obzidju v
vrednosti 160.000 €.
Na področju cestne infrastrukture
so letos načrtovana vlaganja v višini
več kot 1,8 mio €. V sklopu tega se
bo zgradil nov most čez Moljo na
cesti za V. Bukovico, začela se bo
rekonstrukcija ceste Davor-Podstenje (končana bo v letu 2011), nadaljevala se bo rekonstrukcija ceste
Koritnice-Mašun, rekonstruirala se
bo cesta skozi Bač, cesta Betula-Kuteževo in dokončala sanacija ceste v
Podbeže. Skupaj bomo rekonstruirali več kot 4,5 km občinskih cest.
Ob teh večjih investicijah pa bodo
potekali tudi manjši posegi na cestah, ki izboljšujejo prometno varnost, (ureditev prehodov za pešce,
avtobusnih postajališč, pločnikov in
sanacija cestišča v Jurčičevi ulici).
Nadaljevalo pa se bo tudi s pripravo
dokumentacije za izvedbo projektov

Kako pa ste zadovoljni z doseženim v zadnjih štirih oz. osmih letih
glede na to, da se letos zaključuje
že vaš drugi mandat na čelu ilirskobistriške občine. Vam je uspelo uresničiti večino zastavljenih ciljev?
V osmih letih mojega mandata nam
je uspelo realizirati kar nekaj pomembnih projektov za občino Il.
Bistrica. V skladu z zakonodajo o finančnem poslovanju smo dolžni ob
sprejemanju proračuna občine sprejeti tudi načrt razvojnih programov
za naslednja štiri leta, tako da je pri
posameznem proračunu razviden
petletni plan predvidenih investicij v
občini. Tak način planiranja investicij zahteva zelo dobre analize stanja
v občini in dolgoročno planiranje,
ki pa mora temeljiti na potrebah in
realnih finančnih prihodkih, da ne bi

zidali gradov v oblakih.
Prav s tem, da smo v prejšnjem
mandatu naredili analize stanja na
posameznih področjih in projekcije
dolgoročnega razvoja posameznega
področja, smo dosegli največji napredek v občini. Na osnovi teh
planov se namreč pravočasno pripravljajo projekti za posamezne
investicije. Tako bo tudi vodstvo občine v prihajajočem mandatu imelo
že pripravljene projekte, ne pa tako
kot pred osmimi leti, ko smo morali
začeti z ničle in smo potrebovali dve
leti, da smo lahko pripravili ustrezne
projekte za prijavo na razpise in izvedbo.
Glede na plane, ki so bili sprejeti za
posamezna področja, lahko rečemo,
da smo jih večinoma presegli, razen
ureditve zemljišča za stanovanjsko
in industrijsko gradnjo. Največji
uspeh tega obdobja je pridobitev
dislocirane enote gimnazije v Il. Bistrici leta 2004 in novega oddelka
računalniški tehnik leta 2009, ker
je s tem del učencev dobil možnost
nadaljevanja šolanja v naši občini.
Na področju šolstva smo leta 2006
sprejeli program investicij z željo,
da bi ga realizirali v 12 letih, dejansko pa smo po petih letih izvajanja
tega programa krepko čez polovico
(dograditev ali obnova osmih novih
oddelkov vrtca, obnova osmih šolskih kuhinj, nova šola v Jelšanah, v
zaključni fazi so obnove šol v Knežaku, D. Kette, Pregarje). Nad pričakovanji so vlaganja v kulturo (grad
Prem, ustanovitev dislocirane enote
muzeja, dvigalo v knjižnici, pridobitev Doma na Vidmu v občinsko last).
Uspešni smo bili pri vlaganju v zdravstveno varstvo in pri pridobivanju
zemljišč za gradnjo, saj smo v tem
času v svojo last pridobili več kot
15 ha zemljišč (TOK, Koseze, industrijska cona), ki jih sedaj urejamo
za potrebe stanovanjske gradnje in
industrije.
Zelo velik napredek smo dosegli na
področju urejanja infrastrukture.
Rekonstruirali smo skoraj 30 km občinskih cest in prenovili šest mostov
(Ostrožno Brdo, Zarečica, Kuteževo,
nadvoz Kilovče, Posrtev, V. Bukovica). Rekonstruirana je Prešernova
ulica, letos se prične rekonstrukcija
Rozmanove ulice. Skupaj z Banko
Koper se ureja okolica občinske
stavbe in banke s parkiriščem, ureja
se brežine potokov Bistrica in Sušec
v centru mesta. Končujejo se in obeBISTRIŠKI ODMEVI JUNIJ 2010
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PODROČJIH

v naslednjih letih .
Letos se bo pričela tudi rekonstrukcija Rozmanove ul. in Ulice 4. armije
v dolžini 900 m, ki bo obsegala obnovo vodovoda, ureditev ločene
kanalizacije, telefonije, javne razsvetljave, pločnika in cestišča. Vrednost
projekta je 1,5 mio €, izvajal pa se
bo v letošnjem in naslednjem letu.
Direkcija RS za ceste načrtuje začetek izgradnje krožišča na križišču
Bazoviške in Podgrajske ceste (pri
TPC Mikoza). Občina bo sodelovala
pri izgradnji pločnikov, kolesarske
steze, javne razsvetljave, kanalizacije in vodovoda v skupni vrednosti
300.000 €.
V letošnjem se bo pričela tudi izgradnja kanalizacije s čistilno napravo v
Hrušici v skupni vrednosti 1,1 mio €.
načrtujemo pa tudi začetek gradnje
I. faze kanalizacije in čistilne naprave
v Podgradu (1,9 mio €) in kanalizacije s čistilno napravo v Knežaku (1,8
mio €). Ti dve investiciji naj bi se izvajali pretežno v naslednjem letu.
Za vse navedene investicije načrtujemo tudi EU in državna sredstva, in
sicer za ceste v višini 850.000 €, za
ureditev kanalizacij pa več kot 3,7
mio €.
Veliko dela nas v tem obdobju čaka
pri izdelavi in sprejemu prostorskega načrta občine in podrobnih
prostorskih načrtov za posamezna
območja občine (TOK, Mašun, cona
v Kosezah). V letošnjem letu se bo
pričelo urejati tudi zemljišča v industrijski coni (8 ha) in zemljišča za individualno stanovanjsko izgradnjo v
Kosezah in S-13.

5

nem pričnejo nove gradnje kanalizacije na Baču, v Hrušici in Podgradu.
V obnovo vodovoda smo v zadnjih
dveh letih vložili več kot 2 mio € (vodovod Novokračine-Sušak, Kraljevi
hrib, Bač, Prešernova, Rozmanova
ulica).
V teh osmih letih je bilo dokončanih oz. se je začelo graditi dvanajst
mrliških vežic, tako da bodo z njimi
v letu 2011 opremljena vsa pokopališča. Obnovilo in zgradilo se je precej vaških domov. Pri teh projektih
moram pohvaliti krajevne skupnosti
in posamezne vasi ter njihove predstavnike, ki so pobudniki in nosilci
teh projektov. Projekt opremljanja
prostovoljnih gasilskih društev, ki
ga je OS sprejel pred slabimi štirimi leti bo zaključen v petih letih
(načrtovano je bilo sedem let) in
vseh sedem društev bo dobilo nova
osnovna gasilska vozila.
Kam bi se moral po vašem mnenju
usmeriti razvoj občine v prihodnjih
letih?

AKTUALN O

V sami občini manjka precej delovnih mest, zato upam, da se bo povečal interes samih občanov in tujih
vlagateljev za investicije na področju
industrije in obrti, občina sama pa
mora pripraviti ustrezne prostorske
načrte, ki bodo omogočali čim hitrejše pridobivanje dovoljenj in cenovno ugodno pridobivanje zemljišč
za te investicije. Ker smo predhodno
pripravili precej študij in idejnih zasnov razvoja turizma, se bo moralo
v bodoče pripraviti ustrezno dokumentacijo, ki bo omogočala lažje in
hitrejše vlaganje potencialnih investitorjev v to področje.
Upam, da bo občina še naprej podpirala srednješolsko izobraževanje v
občini in sodelovala pri potencialnih
projektih za nove izobraževalne programe. Vodstvo občine pa bi moralo
nadaljevati enakomeren razvoj celotne občine, tako na področju družbenega življenja kot infrastrukture,
saj bomo samo tako zadržali ljudi na
podeželju.
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Glede na to, da se bližajo lokalne
volitve, ali mogoče že razmišljate o
ponovni kandidaturi za župana?
Trenutna razmišljanja in napori so
usmerjeni predvsem v zagotavljanje
finančnih sredstev za načrtovane
projekte in za njihovo čim hitrejše
dokončanje, o lokalnih volitvah pa
bo še čas razmišljati. III
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SEPTEMBRA večji vrtec

Aprila so se pričela gradbena dela
za izgradnjo prizidka pri OŠ Pregarje za potrebe širitve enoodelčnega vrtca.
Vrtec, ki ga trenutno obiskuje 14
otrok, deluje na skromnih 28 m².
Ker površina ne ustreza normativom, se je občina odločila za gradnjo
prizidka, s katerim bo šola pridobila
dobrih 200 m² v dveh etažah. V spodnji etaži bodo urejeni prostori za
potrebe vrtca (igralnica, garderoba,
sanitarije) v skupni izmeri 80 m², površine v nadstopju pa bodo namenjene šolski dejavnosti. Šola bo tako
pridobila knjižnico, zbornico in dve
pisarni. Poleg tega pa bodo uredili

tudi tehnične prostore in stopnišče,
ki je bilo z vidika požarne varnosti
preozko in neustrezno.
Investicija v vrednosti 350.000 evrov
bo zaključena do začetka novega šolskega leta. Nove pridobitve se veseli
tudi ravnateljica Manica Renko, ki je
povedala, da bodo po novem v vrtec lahko sprejeli 19 otrok, kar prej
ni bilo mogoče. »Za novo šolsko leto
imamo že vpisanih pet novih otrok.
Čeprav je naša šola po številu učencev med manjšimi v občini, je prostora vedno premalo, saj so zahteve
sodobnega šolstva vedno večje, zato
se novih prostorov že veselimo« je
povedala ravnateljica. III

PODELITEV nagrad GLASNIK
ZNANOSTI NA GRADU PREM

Z leve: dr. Dragica Čeč, dr. Anton Gosar, Anton Šenkinc in Darko Darovec

Podelitev nagrad za odlične znanstvene dosežke »Glasnik znanosti«, ki jih že deveto leto zapored
podeljuje znanstveno raziskovalno
središče (ZRS) Koper Univerze na
Primorskem je letos potekalo v idiličnem okolju premskega gradu. Le-

tošnja prejemnika glasnika znanosti
sta prof. dr. Anton Gosar in dr. Dragica Čeč. Zbrane goste sta pozdravila
tudi župan Anton Šenkinc in direktor
ZRS Koper Darko Darovec, ki sta med
drugim izpostavila tudi dobro sodelovanje občine s primorsko univerzo. III

POTREBNE SO KORENITE SPREMEMBE
Iz uredništva so me zaprosili, naj
podam oceno delo župana občine
Ilirska Bistrica v zadnjem mandatu.
V občinski svet nisem prišla na začetku, ampak že v njegovem drugem
letu delovanja. Zelo rada bi napisala
veliko pozitivnih stvari, ki so se zgodile v tem času, pa žal ne morem.
Županovanje župana Antona Šenkinca ocenjujem kot premalo uspešno. Njegove idejne zasnove, ki so
odprte – in teh ni malo – čakajo na
realizacijo, ki bo po njegovem izvedena v naslednjih dvajsetih letih,
bojim pa se, da bodo nekatere za vedno ostale v predalu.
V naši občini se povečuje število brezposelnih, mladi težko najdejo delo,
socialna stiska ljudi se povečuje, vse
več je ogroženih družin in starejših,
ki nimajo denarja za osnovna živila
in stroške. V tej situaciji je župan
podprl predlog Komunalnega podjetja za skoraj enkratno povišanje cen
vode in komunalnih storitev, čeprav
vsi vemo, da se že več kot dvajset let
vodstvo Komunale ni potrudilo, da bi
poiskalo nove možnosti za preživetje. Zelo me skrbi, ker so ta predlog
podprli tudi predstavniki ene najbolj
ogroženih populacij – stranka DESUS – in razen sedmih izjem celoten

občinski svet. Ničesar ni bilo v tem
mandatu storjenega, da bi se občina
približala ˝svetu˝. V mislih imam avtocestno povezavo in tudi obvoznica
čaka na pričetek izvedbe. Župan se
ne zaveda, da občina Ilirska Bistrica
ni le del Slovenije, ampak tudi del
Evrope in da je evropski denar tudi
denar bistriških davkoplačevalcev.
Očitamo mu lahko, da v zadostni
meri ne izkorišča ponujenih evropskih sredstev, ki bi v naši občini bila
še kako dobrodošla za razvoj določenih dejavnosti in infrastrukture. Najbolj me žalosti dejstvo, da stagnira
mesto. Župan prelaga krivdo za to
na krajevno skupnost, češ da predsednika in tudi prebivalce mesta ne
zanima njegov razvoj. Zaskrbljujoče
je, da je bil občinski proračun za leto
2009/10 izveden le s 63-odstotno
realizacijo, investicijsko pa le v 54
%. Ravno pred volitvami je šla v stečaj Stanovanjska, d. o. o., ki je imela
koncesijo v oobčini, kar je tudi sumljivo. Lahko bi še naštevala, pa sem
omejena s prostorom. Naj omenim
samo pereč problem gospodarstva,
ki je nemalo izginilo. Za njegov ponoven razvoj bi bilo potrebno pridobiti nove investitorje in dokončno
urediti obrtno cono.

Mirjam Francetič

Na koncu želim pohvaliti dejavnosti,
ki delujejo v občini zelo dobro. Župan veliko sredstev vlaga v kulturo,
zadnja leta tudi precej v šolstvo, kar
je zelo pohvalno.
Vendar pa sem kljub vsemu prepričana, da občani potrebujemo župana z vizijo, s katero bi posegli v
korenite spremembe naše občine.
Potrebujemo mlade, inovativne
ljudi, z drugačnim razmišljanjem in
znanjem, ki bodo kos sedanjim in
bodočim problemom, saj lahko le
na ta način občani Ilirske Bistrice ponovno dobimo upanje na bolje. III
Mirjam Francetič, Zveza za Primorsko Ilirska Bistrica

O tem, kako ocenjuje delo župana in
občinske uprave v preteklem letu oz.
mandatu, smo povprašali tudi predsednika Krajevne skupnosti Pregarje
Alojza Bubniča:
»V splošnem smo v KS Pregarje
zelo zadovoljni z delom župana in

Alojz Bubnič

občinske uprave, čeprav sevda prihaja tudi do določenih problemov
in kritik, vendar pa moramo to vzeti
v zakup, saj nikoli ne moreš vsem
ustreči. Mislim, da se župan Anton
Šenkinc trudi maksimalno, ne le za
našo krajevno skupnost, ampak tudi
za vse ostale. Je pa res, da smo velika občina z velikimi potrebami in
razmeroma majhnimi sredstvi, s
katerimi župan in občinska uprava
razpolagata. Mislim, da si je župan
v vseh letih mandata zelo prizadeval
za ureditev naše občine in krajevnih
skupnosti. Ne strinjam se s kritikami
posameznikov, da je mesto Ilirska
Bistrica preveč zapostavljeno in da
se preveč vlaga v vasi. Moram poudariti, da smo tudi mi na podeželju
del te občine in si zaslužimo enakopravno obravnavo in razvoj. Pri tem
pa me še posebej jezijo očitki nekaterih, da se v občini nič ne dela.
Če določene stvari ne tečejo kot bi
morale, ni kriva vedno samo občin-

ska uprava in župan, ampak tudi
prebivalci sami, ki večkrat oviramo
določene projekte. To si moramo
tudi odkrito priznati.«
Alojza Bubniča smo povprašali tudi
za komentar na nedavne zaplete
ob žledu, ki je prizadel vas Rjavče.
Takrat je v medije namreč prišla
novica, da zaradi mačehovskega odnosa občine razmišljajo celo o odcepitvi od bistriške občine. »Zavedamo
se, da je območje naše KS podvrženo raznim neurjem, od toče do
žleda. Minulo zimo je bilo najhujše
v vasi Rjavče. Ljudje smo zaradi vseh
teh naravnih nesreč včasih panični
in nestrpni. Včasih je zato potrebno,
da samo nekdo iz občinske uprave
pride mimo in ljudi povpraša, kako
in kaj, ne glede na zaplete okrog
klicev na številko 112. Izjave o odcepitvi Rjavč so bile bolj stvar trenutne čustvene prizadetosti. Mi kot
KS nismo nikoli dali nobene izjave o
tem,« je sklenil Bubnič. III
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o cenjujejo

podeželje si zasluži enakopravno obravnavo in razvoj
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Grs – reševalna skupina Ilirska Bistrica

Zlato plaketo občine Ilirska Bistrica
za leto 2010 prejme Gorska reševalna služba – reševalna skupina
Ilirska Bistrica za svoje dvajsetletno
uspešno, prostovoljno, požrtvovalno in človekoljubno delovanje
na področju iskanja in reševanja
ponesrečenih v gorah in na težko
dostopnih mestih.
GRS-reševalna skupina Ilirska Bistrica
je s svojo dejavnostjo začela pred 25
leti kot reševalna skupina pod okriljem Planinskega društva Snežnik.
Sprva se je organizirala zgolj za potrebe zimskih vzponov na Snežnik,
19. decembra 1990 pa je bila reševalna skupina Ilirska Bistrica tudi
uradno ustanovljena. Formalno je
priključena k GRS postaji Ljubljana,
ki razpolaga z večjim kadrovskim potencialom, znanjem in izkušnjami.
Po dvajsetih letih uradnega delovanja šteje skupina 16 članov, od tega
je polovica gorskih reševalcev z licenco, ostali pa so pripravniki. Gorski reševalci so predvsem alpinisti
ali ljubitelji gora s posebnimi znanji,
ki so se po predpisanem programu
usposobili tudi za prvo pomoč in

uporabo specializirane reševalne
opreme, kar zahteva veliko truda,
volje in prostega časa. Poleg tega pa
morajo biti člani nenehno v dobri
psihofizični kondiciji in vedno pripravljeni za reševanje.
Poleg prostovoljnega nudenja pomoči ljudem pri nesrečah v gorah in
na težko dostopnem terenu je naloga
in poslanstvo GRS izvajanje preventivne dejavnosti izobraževanja predvsem mladih in drugih obiskovalcev
gora z namenom preprečevanja ne-

sreč in za varno gibanje v gorah. Pri
svojem delu pa redno sodelujejo
tudi z ostalimi službami in organizacijami, ki pomagajo človeku v stiski,
kot so zdravstveni dom, policija, civilna zaščita, gasilska društva, Rdeči
križ ipd.
Dejavnost, ki jo opravlja GRS, je
velikokrat očem skrita, vendar pa
satistika kaže, da je pomoč gorskih
reševalcev na območju naše občine,
pa tudi izven nje, potrebna v povprečju petkrat na leto. III

Skupina je že dvakrat gostovala med
Slovenci v Avstraliji, in sicer prvič leta
1999 in drugič pet let kasneje, ko so
nastopili na osrednji slovenski proslavi v Sydneyu ob vstopu Slovenije
v EU. V zahvalo za ohranjanje slovenske besede na peti celini jih je leta
2004 krovna organizacija Slovencev v
Avstraliji, Svet slovenskih organizacij
Victoria, nagradila s posebno plaketo.
Hrušiški fanti že vrsto let nastopajo
na najvišjih protokolarnih prireditvah

v državi. Tako so leta 2002 peli 16
predsednikom srednjeevropskih držav na Brdu pri Kranju, nekaj tednov
kasneje na slavnostni seji Državnega
zbora, kar dvakrat so nastopili na
osrednji državni proslavi ob prazniku priključitve Primorske matični
domovini, kot največji uspeh pa si
štejejo nastop na najvišjem protokolarnem srečanju v državi, na vrhu
med ZDA in EU leta 2008.
Skupina se lahko pohvali tudi s številnimi gostovanji doma in v zamejstvu ter organizacijo edinstvene
prireditve pri nas z naslovom Kresna
pesem. Strokovnost njihovega dela
dokazujejo tudi priznanja Glasbenonarodopisnega inštituta SAZU v
Ljubljani. Sodelujejo tudi s številnimi znanimi narodnozabavnimi in
zabavnimi glasbeniki. Izdali so dve
zvočni kaseti in dvojno ploščo, ob
15-letnici delovanja, ki jo praznujejo letos, pa nameravajo izdati tudi
novo ploščo, ki bo presežek njihovega dosedanjega pevskega ustvarjanja. III

dobi tni ki obči nskih pri zn anj

HRUŠIŠKI FANTI
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Za petnajstletno delo pri oživljanju
in ohranjanju ljudske pesmi prejme
Pevska skupina Hrušiški fanti srebrno plaketo Občine Ilirska Bistrica.
Hrušiški fanti, skupina ljudskih pevcev iz Hrušice, ki je bila ustanovljena
leta 1995, so danes v Sloveniji znani
kot eni najboljših poustvarjalcev
slovenske ljudske pesmi in kot ambasadorji izvirne, ljudske kulturne
dediščine.
BISTRIŠKI ODMEVI JUNIJ 2010

KLUB ŠTUDENTOV ILIRSKA BISTRICA
Klub študentov Ilirska Bistrica
(KŠIB) prejme bronasto plaketo Občine Ilirska Bistrica kot spodbudo
pri nadaljnjem delu.
KŠIB si prizadeva za kakovostno preživljanje prostega časa mladih, zato
zanje prirejajo številne obštudijske
aktivnosti, izobraževanja, delavnice, zabavne in športne dogodke
in drugo. Začetki študentske organizacije v Ilirski Bistrici segajo v leto
1963. Organizacija se je kljub manjšim padcem obdržala in uspešno deluje še danes. Že 16 let je KŠIB član
Zveze študentskih klubov Slovenije,
v okviru katere se predstavlja na
večjih prireditvah, kot je na primer
Škisova tržnica v Ljubljani.
KŠIB ima trenutno nekaj čez 400 članov, in sicer okrog 210 študentov in
nekaj več kot 200 dijakov. S sedanjo
predsednico kluba so, kot pravijo,
postali še bolj nerazdružljivi, aktivni, izvirni in željni izvajanja novih
projektov, s katerimi popestrijo kulturno, družabno in športno življenje

v občini. Tako so v zadnjem času
uspešno izpeljali številne projekte
za mlade, kot so Zabava na snegu
na Sviščakih, Kšibov pomladni festival, Kšibkanje, tradicionalni dijaški
koncert, poletne turnirje na mivki,
sejem rabljenih učbenikov, predstavitev fakultet, tedensko rekreacijo v
telovadnici OŠ Antona Žnideršiča in
še mnogo drugega.
V okviru prireditve Pust je pršu so
letos uspešno izpeljali Pustni živ žav

za najmlajše, v sodelovanju s knjižnico Makse Samsa pa so organizirali potopisna predavanja in literarni
natečaj. Še posebej so ponosni na
samoiniciativno obnovo odbojkarskega, košarkarskega in teniškega
igrišča v ŠC Trnovo. Kot mladinska
organaizacija pa uspešno sodelujejo
tudi z drugimi študentskimi klubi
v Sloveniji in številnimi združenji,
ustanovami in organizacijami v občini. III

začela se bo OBNOVA OBZIDJA GRADU PREM

Župan Anton Šenkinc in predstavnik podjetja Givo iz Ljubljane Matjaž Jamnik sta 11. maja podpisala
pogodbo za izvedbo 1. faze obnove
obzidja gradu Prem. Dela, ki zajemajo rekonstrukcijo južnega dela
obzidja, se bodo pričela v juniju in
bodo končana v letošnjem letu.
Cilj sanacije zunanjega zidu, ki je v
slabem gradbeno-tehničnem stanju, je ohranjanje originala, pričevalnosti in prepoznavnosti gradu

Občina si prizadeva za celovito obnovo gradu Prem

kot pomembne domače kulturne
dediščine. Obenem pa bodo z utrditvenimi posegi zagotovili potrebno
varnost nosilne konstrukcije.
Občina Ilirska Bistrica je v zadnjih
13 letih v obnovo gradu vložila 1,1
milijona evrov, samo v lanskem letu
pa 300.000 evrov. Grad, ki velja za
enega najstarejših v Sloveniji, ima
obnovljeno streho in stopnišče, poslikave v slavnostni dvorani in freske v kapeli. Urejena je tudi nova

muzejska zbirka. S celovito obnovo
zunanjega dela gradu bi ta postal
celovita enota za turistična, protokolarna, izobraževalna, kulturna in
druga srečanja.
V letošnjem letu bo občina za zunanjo ureditev gradu odštela 170.000
evrov (projekt se sofinancira iz sredstev Leader v višini 70.000 evrov in
iz občinskih sredstev v višini 100.000
evrov), v letu 2011 in 2012 pa še po
150.000 evrov. III
BISTRIŠKI ODMEVI JUNIJ 2010

AKTUALN O

Župan Anton Šenkinc in Matjaž Jamnik
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OO SLS Il. Bistrica
Jurčičeva1, 6250 Il. Bistrica

Zares prijetno praznovanje občinskega praznika
z željo po svetli prihodnosti vam vošči občinski
odbor Zares.

Vsem občanom in občankam občine Ilirska Bistrica
čestitamo ob občinskem prazniku in želimo veliko
poslovnih in drugih uspehov.

Igor Štemberger
predsednik
OO Zares-nova politika Ilirska Bistrica

OO SLS Ilirska Bistrica

Ob spominih na težko
preteklost, se potrudimo
skupaj ustvarjati lepšo
sedanjost in bodočnost !
Občanke in občani!
Vsem občankam in občanom
ob občinskem prazniku – 4. juniju
iskreno čestitamo !
LISTA NEODVISNIH OBČANOV
KRAJEVNIH SKUPNOSTI (LNOKS)

Ob občinskem prazniku čestitamo vsem občankam,
občanom in našim članom za dosežene uspehe in
želimo, da bi vsak nov dan začeli z mislijo »brez nas
ne gre« in storili vse, da ustvarimo boljiši, varnejši
in mirnejši današnji in jutrišnji dan. Ne odrecimo se
sanjam in željam.
Predsednica Občinskega odbora
Sonja Koren-Čeligoj

Občinski praznik je praznik, ki ga praznujemo
vsi skupaj. To je dan, ko obeležimo vse, kar nas
je skozi leto povezovalo in ustvarjalo. Gradimo
vizijo bodočnosti naše občine skupaj tudi
v prihodnosti.
Iskrene čestitke ob občinskem prazniku, 4. juniju!
Stranka Zveza za Primorsko

Spoštovane občanke in občani!
Občinski odbor Nove Slovenije-Krščanske ljudske
stranke vam ob občinskem prazniku želi, da bi
praznovali čim več veselih dogodkov v življenju,
žalostnim pa poklonili spomin.

ČESTITKE

SOCIALNI DEMOKRATI
Območna organizacija
Ilirska Bistrica
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OBČANKAM IN OBČANOM
OBČINE ILIRSKA BISTRICA
ČESTITAMO OB PRAZNIKU OBČINE.

Ob občinskem prazniku iskrene čestitke vsem
občanom občine Ilirska Bistrica.
Socialni demokrati
Emil Rojc
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Joža Kastelic prejemnica najvišjega
gasilskega priznanja
predstavili takratnemu vodstvu republiške gasilske zveze. Program je
bil nato objavljen v glasilu Zveze prijateljev mladine in zaslovel kot prvi
program na tem področju. Njeno
pomoč pri organizaciji republiških
srečanj Društva mladi gasilec prav
gotovo poznajo in cenijo tudi gasilci
po celi Sloveniji, kar dokazuje tudi
priznanje, plaketa, ki ji je bila podeljena na 15. srečanju Društva mladi
gasilec v Škofji loki leta 1995.

V soboto, 29. 5. 2010, je Joža Kastelic, članica Prostovoljnega gasilskega društva Knežak, prejela
najvišje gasilsko državno priznanje
Matevža Haceta in tako postala
prva gasilka s tovrstnim priznanjem
v občini Ilirska Bistrica ter hkrati
tudi prva v gasilski Obalno-kraški
regiji.
Joža Kastelic se je z gasilstvom prvič srečala kot mlada učiteljica na
osnovni šoli, ko je dobila nalogo
pripraviti nastop otrok na gasilski
prireditvi. Slaba izkušnja te prireditve, kjer so z dolgimi političnimi govori govorniki zamorili vse prisotne,
predvsem pa zasenčili nastop otrok,
je bila kapljica čez rob. Njena dobronamerna kritika pri gasilskem vodstvu in pomanjkanje izobraženega
kadra v gasilskih vrstah sta pripeljala
do preprostega odgovora z gasilske
strani: »Pa daj ti, če znaš bolje!« In
tako se je leta 1977 včlanila v gasilsko društvo Knežak, leta 1980
postala že blagajničarka in članica
upravnega odbora domačega gasilskega društva ter tako rekoč gonilna
sila pri pripravah raznih scenarijev
nastopanja društva in njegovega
vodstva.
V sedemdesetih letih so se začeli po
Sloveniji uvajati v osnovne šole gasilski krožki. Joža je bila med prvimi

v Sloveniji, ki je to pobudo sprejela
in gasilski krožek uvedla na osnovni
šoli v Knežaku. Kasneje je kot članica
komisije za delo z mladino pri GZ
Ilirska Bistrica v osemdesetih letih
pomagala pri ustanavljanju društev
tudi na drugih šolah v občini Ilirska
Bistrica.
Iskrica pa je tlela. Iskala je nove poti
in načine, kako motivirati mlade.
Tako so aprila 1982 v Metliki skupaj
z urednikom Pionirja Igorjem Longyko in Stanetom Urbančičem razjasnili smeri razvoja mladih v gasilstvu
in ji dali dodatno motivacijo. Leta
1982 je v Ribnici na srečanju mentoric predstavila prvi program dela za
PDMG, ki so ga kasneje prenesli in

Joža Kastelic je svoje gasilsko poslanstvo uresničevala še v mnogih
gasilskih komisijah in odborih, ki bi
jih lahko naštevali v nedogled, pa
naj rajši ob tem zaključimo z mislijo:
če je davnega leta 1977 kot mlada
gospodična s tresočim glasom in
mnogimi neznankami našla moč in
zaorala ledino mladim in ženskam v
gasilstvu na Kneškem, Bistriškem in
zgornji Pivki, se danes lahko s ponosom ozre v preteklost, saj je ledina
postala plodna njiva za gasilske nadobudneže, ženske pa imajo prav
gotovo posebno mesto v gasilstvu.
Kneški gasilci smo ji za ves vložen
trud neskončno hvaležni, saj je,
glede na uspešnost delovanja društva, maksimalno poplačan, Joži pa
iz srca čestitamo za prejeto priznanje. III PGD Knežak

Poslanka državnega zbora Breda Pečan je v Ilirski Bistrici
21. maja organizirala poslanski večer z ministrom za zunanje zadeve Samuelom Žbogarjem, poslansko in predsednico odbora DZ za evropske zadeve Darjo Lavtižar
Bebler in županskim kandidatom SD-ja v Ilirski Bistrici
Emilom Rojcem. Pogovor je tekel o zunanjepolitičnih in

Z leve: Darja Lavtižar Bebler, Breda Pečan, zunanji minister
Samuel Žbogar in Emil Rojc

evropskih temah, med katerimi je bil v ospredju arbitražni sporazum in referendum, ki bo potekal 6. junija.
Emil Rojc, predsednik občinskega odbora SD in kandidat
za župana na jesenskih lokalnih volitvah, v arbitražnem
sporazumu vidi veliko priložnost tudi za ilirskobistriško
občino: »Prepričan sem, da boljšega dogovora ne bo. Za
Ilirsko Bistrico je vitalnega pomena, da se ti odnosi pomirijo in se nam povrne tržišče, s tem pa tudi razvoj turizma
in gospodarstva.«
Obiskovalci poslanskega večera so ministra Samuela
Žbogarja spomnili tudi na njegov nedavni obisk v Ilirski
Bistrici, ko je obljubil pomoč pri reševanju problematike
glede izvajanja SOPS. Minister je pojasnil, da so delo mešane komisije za SOPS že oživili in da se bo ta sedaj redno
sestajala ter reševala odprte probleme, med katerimi je
tudi ta. Ob tem je poudaril, da je za reševanje odprtih
obmejnih vprašanj bistvenega pomena potrditev arbitražnega sporazuma. III
BISTRIŠKI ODMEVI JUNIJ 2010

AKTUALN O

POSLANSKI VEČER O ARBITRAŽNEM SPORAZUMU
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VRAČILO VLAGANJ V JAVNO
TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE
Krajevna skupnost
KS Podgrad
KS Rečica
KS Prem
KS Topolc
KS Koseze
KS Starod
KS Ilirska Bistrica
KS Šembije
KS Dolnji Zemon
KS Vrbovo
KS Knežak
KS Novokračine
KS Pregarje
KS Harije
Skupaj

Znesek poravnave (v €) Št. upravičencev Nakazilo KS (v €)
Nakazilo upravičencem (v €) Nerešene vloge Še za razdelitev (v €)
486.804,03
309
389.241,03
80.900,00
131
16.085,17
26.993,00
116
11.402,94
7.423,43
/
8.166,63
352.938,00
254
78.120,25
266.569,75
7
7.765,54
46.556,00
100
4.200,96
42.087,06
/
150,17
61.616,00
190
18.284,11
43.111,00
1
136,74
22.732,00
35
415,00
22.309,00
/
8,00
504.384,00
762
128.579,93
374.381,00
/
/
80.250,00
47
66.362,11
13.800,00
/
/
63.714,00
64
32.094,32
31.500,00
/
/
210.055,00
444
45.770,60
161.624,45
1
1.849,05
42.008,00
321
9.569,33
31.616,00
/
222,40
35.794,00
96
11.738,48
23.876,00
/
/
106.342,00
188
27.924,97
75.576,00
2
2.489,47
2.093,00
3
/
2.093,00
/
/
2.042.279,03
2.929
823.704,03
1.176.866,69
142
36.873,17

Podatki o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje ne območju občine Ilirska Bistrica
Občinski svetniki so se na 33. seji seznanili s poročilom o vračilu vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje.
Občina Ilirska Bistrica je na podlagi
Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje maja 2004
na državno pravobranilstvo vložila zahtevke za posamezne krajevne skupnosti
oz. za več krajevnih skupnosti skupaj.
Državno pravobranilstvo je konec avgusta 2007 pričelo pošiljati prva obvestila
oz. predloge poravnav, ki jih je občina
nemudoma posredovala krajevnim
skupnostim v pregled in soglasje. Od
35 vloženih zahtevkov je bilo 28 odobrenih, 7 pa zavrnjenih s pojasnilom,
da niso upravičeni do vračila, ker plačani zneski ne presegajo obveznih dajatev. Skupna višina vrnjenih sredstev
tako znaša 2.042.279 €. Po prejemu
vseh poravnav oz. obvestil, ko KS niso
bile upravičene do vračila vlaganj, je

GORILEC NA PELETE AKCIJA!

OBČINSKI o dmevi
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občina v sodelovanju s KS, ki jim je ves
čas nudila administrativno pomoč, pristopila k izdelavi in javni objavi seznamov dejanskih končnih upravičencev.
Na podlagi sklepov KS o načinu in višini
vračila ter sporočenih sprememb in
dopolnitev seznama, je Občina izdala
odločbe posameznim upravičencem in
krajevnim skupnostim. Slednjim v primerih, ko je po sklepu KS ugotovljeno,
da določen delež sredstev ostane KS za
namensko vlaganje v infrastrukturo na
območju KS oz. posamezne vasi.
Občina je z izdajanjem odločb pričela
junija 2008, zadnje odločbe in nakazila
pa so izdali maja 2010. Skupaj je bilo
izdanih nekaj manj kot 3000 odločb.
Kot je pojasnil župan Anton Šenkinc, so
zamiki pri vračilu oz. nakazilu sredstev
nastali predvsem zato, ker nekatere
KS tudi po večkratnih urgencah občini
niso vrnile dopolnjenih seznamov ali

Izdelujemo tudi:
• inox in železne ograje ter konstrukcije •
stroje in transportne naprave • transporterje
• osebna in tovorna dvigala • opremo za
živilsko industrijo • opremo za reciklažo
odpadkov • linije za izdelavo pelet
FRANK PROIZVODNJA STROJEV
VALTER FRANK S.P.

Gornja Bitnja 8
tel.: 05 7147 138 • fax.: 05 7147 521
frankasiol.net
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pa je preteklo precej časa, preden so
sploh obravnavale način vračanja sredstev na svetih KS in zborih krajanov.
Najhitreje so se odzvale KS Pregarje, KS
Koseze in KS Prem. Občina je do sedaj
upravičencem in KS nakazala skupno
2.000.570 €, za razdelitev pa je ostalo
še 36.873 €, kar pomeni, da je večina
sredstev že vrnjenih.
Nerešenih je ostalo 142 vlog, od tega
51 zaradi vloženih pritožb ali manjkajočih podatkov, 91 pa zaradi upravnih
sporov, ki so jih sprožili posamezniki.
Za nekatere KS je ministrstvo za gospodarstvo oz. ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, pod
katero sedaj sodi to področje, uvedlo
tudi nadzor nad izvajanjem vračil. In
sicer v KS Podgrad zaradi dveh prijav
s strani upravičencev, na pobudo KS
Hrušica in na pobudo upravičenke iz KS
Šembije. V KS Podgrad je bila podana
tudi anonimna prijava upravni inšpekciji za nadzor nad postopki vračanja.
Kot je poudaril župan, občina do sedaj
s strani ministrstva še ni bila uradno
obveščena, kako potekajo ti postopki
in v kakšni fazi so.
Do upravnih sporov je prišlo predvsem
v KS Podgrad, za katero je država namenila 487.000 € vračil za 309 upravičencev, ki vztrajajo, da bi vsak izmed
njih moral dobiti vrnjenih dobrih 4.600
€. Župan je prepričan, da je v tem primeru prišlo do napake s strani države,
saj ne upravičenci ne KS nimajo dokazil, da bi vlagali toliko sredstev. Če
sedaj po odpravi prejšnjih odločb, ne
bodo dokazali, da je bilo vlaganj za več
kot 1300 nemških mark, bodo na občini najverjetneje predlagali državi, da
se jim izplačilo zavrne. III

JESENI DODATNI ODDELKI VRTCEV
Število vpisanih otrok v vrtce na
območju bistriške občine tudi letos
presega razpoložljiva prosta mesta.
V vrtce se je letos na novo vpisalo
126 otrok. Ker je prostih mest le
89, bi morali zavrniti 37 otrok. Vendar je občinska uprava predlagala,
da se zagotovi mesto za vse vpisane otroke z odprtjem dodatnih
oddelkov.
In sicer bodo odprli polovico kombiniranega oddelka v vrtcu pri OŠ
Knežak in v vrtcu pri OŠ Podgrad,
en kombiniran oddelek pa v koncesijskem vrtcu Zavoda Notre Dame,
ki deluje v bistriškem samostanu.
Dodatne oddelke pa bodo zagotovili
le v primeru, da bo v polovična oddelka vključenih najmanj šest otrok,
v cel oddelek pa najmanj 12 otrok.
Novi oddelki naj bi začeli delovati s
1. septembrom, razen dodatne polovice oddelka v Knežaku, ki bo zaradi prostorske stiske z delovanjem
lahko začela predvidoma s 1. oktobrom, ko bo zgrajen in urejen prizidek pri osnovni šoli.
V občini trenutno deluje 21,5 oddelkov vrtcev, in sicer 12 v bistriškem vrtcu, po dva v Knežaku in
Kuteževem, po eden na Pregarjah
in v Jelšanah, dva in pol v Podgradu
in eden v koncesijskem vrtcu. Ker
pa se z novim šolskim letom zaradi
prostorske stiske zapira en oddelek

Lani so se prenovljeneih prostorov vrtca razveselili na OŠ jelšane

bistriškega vrtca, ki deluje na OŠ
Antona Žnideršiča, se bo dejansko
število oddelkov povečalo za enega.
V vrtce je že vključenih 314 otrok,
skupno število otrok po vpisu pa
je 440, kar pomeni, da bo v novem
šolskem letu v vrtce vključenih 70 %
vseh predšolskih otrok v občini.
Kot je pojasnil župan Anton Šenkinc
na občinski upravi razmišljajo, da bi
naslednje leto centralizirali vpis, kar
pomeni, da bi potekal na občini in
ne več po posameznih vrtcih, kar bi
olajšalo zbiranje podatkov in organiziranje oddelkov po vrtcih. Prav tako

pa razmišljajo o uvedbi kavcije pri
vpisu, s čimer bi se izognili vpisom
»za vsak slučaj«.
Občina Ilirska Bistrica je zaradi
prevelikega vpisa otrok v vrtce odprla dodatni oddelk v vrtcu pri OŠ
Antona Žnideršiča že v šolskem
letu 2007/2008, v šolskem letu
2008/2009 sta sledila še dva dodatna oddelka (vrtec pri OŠ AŽ in vrtec
pri OŠ Kuteževo), lani pa so odprli
kar 4,5 novih oddelkov (dva v vrtcu
pri OŠ AŽ, enega v vrtcu pri OŠ Knežak, polovico v vrtcu pri OŠ Podgrad
in enega v koncesijskem vrtcu). III

33. SEJA OBČINSKEGA SVETA

Svetniki so obravnavali in sprejeli
tudi Odlok o ureditvi in varnosti v
cestnem prometu v Občini Ilirska
Bistrica, ki je podlaga za učinkovito
izvajanje nalog občinkega redarstva.
V odloku je opredeljena ureditev
prometa na javnih površinah in kazenske določbe za storjene prekrške
v cestnem prometu.

Imenovanja
Občinski svet je izdal pozitivno mnenje k imenovanju Milana Dekleve
za ravnatelja OŠ Rudolfa Ukoviča
Podgrad. Prav tako so izdali soglasje k imenovanju Vojka Mihlja
za direktorja Zdravstvenega doma
Ilirska Bistrica. Imenovani so bili
tudi štirje predstavniki ustanovitelja v svetu zavoda Knjižnice Makse
Samsa, in sicer: Branka Počkaj, Igor
Štemberger, Mitja Škerlavaj in Ivan
Simčič. Zaradi prenehanja mandata
Jadranki Ćosić, članici odbora za
stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je bil za
novega člana omenjenega odbora
imenovan Andrej Nuncija.

Rebalans proračuna
Občine za leto 2010 – II
Občinski svetniki so sprejeli tudi Odlok o rebalansu proračuna občine
za leto 2010 – II. Rebalans je bi potreben predvsem zaradi spremem
vrednosti nekaterih projektov in za
potrebe ureditve dodatnih oddelkov
vrtcev. Tako se prihodki povečujejo
iz načrtovanih 23.395.286 evrov na
23.677.317 evrov, prav tako se povečujejo odhodki, in sicer iz načrtovanih 28.677.825 evrov na 29.342.955
evrov. Celoten Odlok o rebalansu je
dostopen na spletni strani občine
www.ilirska-bistrica.si. III
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Na 33. redni seji občinskega sveta,
ki je potekala v četrtek, 27. maja, so
občinski svetniki sprejeli sklep o zagotovitvi dodatnih oddelkov v vrtcih
občine Ilirska Bistrica in se seznanili
s poročilom o vračilu vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (več v
prispevkih zgoraj).
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Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica objavlja naslednji

RAZPIS LETOVANJA 2010
I. LOKACIJA IN CENA LETOVANJA
Letovanje v apartmaju v Dugi Uvali (7 ležišč)
Cena za 1 dan letovanja/najem znaša v letu 2010 30
evrov.
Turistična taksa ni všteta v ceno.
II. ROK PRIJAVE ZA LETOVANJE
Od 01. 06. 2010 od 8.00 ure dalje.
Prijave sprejemamo v pisarni št. 11 v II. nadstropju.
III. NAČIN PLAČILA
Polovico zneska za letovanje ob izdaji napotnice, polovico v 8 dneh po zaključenem letovanju. Ob prijavi se plača
AKONTACIJA za letovanje v znesku 30 evrov. Brez plačila
akontacije prijava ni možna.
IV. OSTALI POGOJI LETOVANJA:
menjava se izvrši zadnji dan med 19.30 in 20.00 uro,
vsak gost se je dolžan v roku 24 ur od prihoda prijaviti na
recepciji v Dugi Uvali,
• vsak gost je dolžan apartma zapustiti čist in pospravljen,
• s podpisom v knjigi gostov vsak jamči, da je zapustil ves
inventar in posodo v stanju, v kakršnem ga je prevzel (v
kolikor se posoda ali ostali inventar poškoduje ali kako
drugače uniči, ga je vsak dolžan nadomestiti z novim),

OBČINSKI o dmevi

otvoritev poslanske
pisarne Franca Jurija
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• gost, ki v knjigo ne bo podpisan, bo bremenjen za manjkajoče stvari,
• če bo za posamezni termin preveč prijav, bo o prioriteti
prijavljenih odločala komisija,
• ključe apartmaja se prevzame in ob odhodu vrne na recepciji v Dugi Uvali,
• napotnice za letovanje bo mogoče pred odhodom na letovanje prevzeti na Občini Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, v pisarni št. 11, v II. nadstropju.
OPOZORILO:
Gostje, ki se na turističnem uradu ne bodo prijavili v navedenem roku, bodo v primeru kontrole dolžni odmerjeno
kazen poravnati sami.

V. ODPOVED LETOVANJA
V primeru odpovedi letovanja je gost dolžan plačati 30
evrov. Navedenega zneska gost ni dolžan plačati, v kolikor
si poišče zamenjavo.
Letovanje se plača v celotnem znesku za termin, za katerega je gost prejel napotnico, tudi če si letovanje samoiniciativno skrajša, razen v izrednih primerih (bolezen …).
OBČINA ILIRSKA BISTRICA

»Menim, da je občina Ilirska Bistrica preveč zapostavljena, kar se kaže tudi v cestnih povezavah. Ena od prioritet, na katere je potrebno opozarjati vlado je zato gotovo
izgradnja avtoceste, ki bi Jelšane povezala z Ljubljano in
Reko. Hrati je to tudi obmejna občina, ki potrebuje dobre
odnose s sosedi in obuditev sodelovanja z reškim zaledjem na kmetijskem in gospodarskem področju. Vse to so
vprašanja, ki jih lahko pomaga rešiti politika, zato želim
biti nekakšna antena te politike tudi na Bistriškem in prisluhniti potrebam ljudi in občine,« je ob otvoritvi povedal Franco Jurij, ki mu je Ilirska Bistrica še posebej blizu,
saj iz teh krajev izhajajo tudi njegovi starši.
Pisarna, ki se nahaja v prostorih občinske zgradbe (pritličje levo), bo odprta vsak drugi ponedeljek v mesecu ob
predhodni najavi v tajništvu Občine Ilirska Bistrica, tel. št.
05/711 23 00. III

Otvoritve poslanske pisarne Franca Jurija (desno) se je
udeležil tudi župan Anton Šenkinc

Poleg poslanske pisarne Brede Pečan in Zvonka Černača
v Ilirski Bistrici od 10. maja dalje deluje tudi poslanska pisarna Franca Jurija. V občinskem odboru stranke Zares, ki
ga vodi Igor Štemberger, so povedali, da so se za odprtje
pisarne odločili, ker želijo aktivno sodelovati pri ustvarjanju pogojev za čimboljše življenje občanov. Ker je Franco
Jurij edini poslanec te stranke iz primorske regije, vidijo v
tem tudi priložnost, da se občani z njim odkrito pogovorijo o težavah in problemih, ki jih tarejo.
BISTRIŠKI ODMEVI JUNIJ 2010

Občankam in občanom občine Ilirska Bistrica
čestitam ob občinskem prazniku, 4. juniju
Anton Frank
samostojni občinski svetnik

Regionalni razvojni center Koper, Regionalna razvojna agencija Južne Primorske, je dne 11. 4. 2010 na svoji spletni strani objavil

JAVNI POZIV
delodajalcem za vključitev v enotno regijsko
štipendijsko shemo (RŠS) Južna Primorska
za šolsko/študijsko leto 2010/2011
Predmet poziva je izbor delodajalcev za vključitev v Regijsko štipendijsko
shemo (RŠS) Južna Primorska v šolskem/študijskem letu 2010/2011.
Štipendija iz RŠS je sestavljena iz treh delov:
• del iz sredstev Evropskega socialnega sklada v višini 50 % dodeljene kadrovske štipendije,
• del, ki ga zagotavljajo občine Piran, Izola, Koper, Hrpelje - Kozina, Sežana, Komen, Divača in Ilirska Bistrica za posameznega upravičenca, vezano na sedež delodajalca v posamezni občini v višini 10 %,
• del, ki ga zagotavljajo delodajalci, pri katerih se bodo štipendisti zaposlili najmanj za čas trajanja izobraževalnega programa oz. za čas sklenitve pogodbe o štipendiranju v višini 40 %.
Pravico do vključitve v RŠS za izvajanje kadrovskega štipendiranja potrebnega kadra imajo delodajalci, ki so:

• pravne osebe zasebnega prava,
• fizične osebe,
• javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi ter
druge osebe javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti
• in se prijavijo na javni poziv s predpisanimi obrazci in izjavami ter izpolnjujejo ostale pogoje skladno s Pravilnikom o izvajanju enotnih Regijskih
štipendijskih shem, ki so natančno opredeljeni v javnem pozivu.
Rok za oddajo vlog je 20. 7. 2010.
Prijavna dokumentacija (OBR1_javni poziv) je od objave javnega poziva na
voljo na spletni strani štipenditorja www.rrc-kp.si/rss ter na sedežu RRC Koper,
na Župančičevi 18 v Kopru.
Kontaktni osebi: mag. Tina Jančar Matekovič, e-pošta: tina.matekovic@rrckp.si, tel.: 05 663 75 86, in Tamara Ristić, e-pošta: tamara.ristic@rrc-kp.si, tel.:
05 663 75 86.

NEPOVRATNE SPODBUDE EKO SKLADA
Vlada RS je 13. maja 2010 potrdila
Program dodeljevanja nepovratnih
finančnih spodbud občanom za izboljšanje energetske učinkovitosti
z namenom doseganja prihrankov
energije v letu 2010. Na podlagi
tega programa je Eko sklad 21. maja
2010 objavil javne pozive za dodeljevanje nepovratnih sredstev. Dokumentacija za prijavo je na voljo
tudi na spletnih straneh Eko sklada.
Nepovratna sredstva bodo na voljo
za nove naložbe rabe obnovljivih
virov energije in večje energijske
učinkovitosti stanovanjskih stavb.
Poseben javni poziv je objavljen

tudi za naložbe, ki so bile izvedene
v času od 9. oktobra 2009 do 21.
maja 2010 in so bile predmet spodbud preteklega javnega razpisa.
Prav tako bo poseben javni poziv
namenjen energijski obnovi večstanovanjskih stavb, ki bo vključevala
toplotno izolacijo fasade in strehe,
zamenjavo zunanjega stavbnega
pohištva, vgradnjo termostatskih
ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnih sistemov in vgradnjo
delilnikov na grelnih telesih z daljinskim odčitavanjem. V tem primeru
bodo lahko vlogo vložili upravniki
večstanovanjskih stavb. III

Društvo upokojencev
Ilirska Bistrica
se pridružuje dobrim željam
in čestitkam občankam in
občanom naše občine ob
občinskem prazniku.

BISTRIŠKI ODMEVI JUNIJ 2010

15

POROČANJE O OKROGLI MIZI
Kot eden od udeležencev okrogle mize želim podati komentar k
članku, objavljenem v 24. številki
Bistriških odmevov: »Ekologi so za
izgradnjo regijskega centra in odlagališča odpadkov«.
Pohvale Gimnaziji in Zavodu za kulturo dialoga za dobro izbrano in vodeno temo z naslovom »Umestitev
regijskega odlagališča odpadkov«.
Članici debatnega kluba sta korektno opravili svojo vlogo v okviru debatnega soočenja in izobraževanja.
Glede na umerjeno razpravo ni mogoče mimo enostranskega poročanja in poudarkov v članku »Ekologi
so za«. Poleg župana sta se dva bistriška »ekologa« zavzela za umestitev regijskega centra in navajala
lokacijo Globovnika, ker da je tako
ali tako denaturiran (?), izjava g.
Karliča in g. Poklarja, ki ni bil sposoben sodelovati v soočenju mnenj in
je okroglo mizo zapustil. Samo pogojno je izjavo g. Gorjupa »ČE je odlagališče zgrajeno v skladu z zakoni
… ne onesnažuje okolja« mogoče
razumeti kot podporo. Izjava ima
svoj ČE in ne govori o tem, da mora
biti tudi med obratovanjem in po
zaprtju izpolnjenih vrsta pogojev, da
bi bil lahko resničen zaključek »odlagališče ne onesnažuje okolja«.
Na nasprotno stran je v članku postavljen samo predsednik civilne iniciative, ki pa na svoje argumente ni
dobil odgovorov. Tudi drugi udeleženci razprave nismo dobili odgovorov na postavljena vprašanja. Na vsa
vprašanja bi dal odgovor ustrezen
poslovni načrt, ki ga doslej še ni.

PREJELI SMO

Na nekatera vprašanja je vseeno
mogoče odgovoriti, zato jih ponavljam. Ekonomska učinkovitost se
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začne pri zadostni kapaciteti centra. Za to je potrebno okolje z vsaj
300.000 prebivalci, ki se sploh ne
trudijo z ločevanjem odpadkov. Vsa
znana evropska odlagališča imajo
zaledje z več kot 500.000 prebivalci.
Vprašanje: Kako bo zagotovljena potrebna ekonomska učinkovitost, da
bo tudi med obratovanjem in po zaprtju lahko odpadel ekologov »če«?
Globovnik v študiji Inštituta za ekološki inženiring na osnovi geoloških
raziskav ni naveden kot lokacija, ki
bi bila primerna za regionalno deponijo v Kraško-notranjski regiji. V
stečajnem postopku TOK je izdelana
študija sanacije Globovnika, občina

je dobila ustrezen delež stečajne
mase. Idejni razvojni programi širšega območja Globovnika niso upoštevani.
Vprašanja: Zakaj niso z vsemi dokumenti seznanjeni niti občinski
svetniki? Koliko denarja je občina
prejela iz stečajne mase in za kaj je
bil denar porabljen? Ali so »ekologi«
in nekateri svetniki za umestitev deponije tudi na saniranem območju
Globovnika in znanem razvojnem
programu širšega območja Globovnika? Ali so »ekologi« sposobni sanirati deponijo v Jelšanah? III Vladimir
Tomšič, udeleženec okrogle mize

Protestna izjava ob imenovanju
otroškega vrtca
Člani Zveze združenj borcev za vrednote NOB Ilirska Bistrica smo z velikim obžalovanjem in ogorčenostjo
zvedeli za novico, da ste poimenovali otroški vrtec v Otroški vrtec Ilirska Bistrica.
Novica odmeva med vsemi organizacijami Zveze borcev za vrednote
NOB širom po Sloveniji.
Nobenemu od nas ni jasno, kaj
je bilo narobe s poimenovanjem
vrtca po Jožefi Maslo. Nikakršne
politične kontacije ni bilo v imenu
slovenske matere, ki je vzgojila 11
zavednih otrok in ki je dala življenje
zato, da imamo danes med drugim
tudi otroške vrtce. Nikakršen argument, ki ste ga dajali za spremembo
imena, ne more izbrisati občutka,
da ste vi tisti, ki ste z dvigom rok za
spremembo imena, obremenjeni s

političnimi igricami in delitvami na
vaše in naše.
Imenovanje vrtca po Jožefi Maslo
bi pomenilo, da smo naredili korak
naprej in končno pozabili na preteklost in se obrnili v prihodnost. Jožefa Maslo bi morala postati vzor
vsem Slovencem, ki jim je domovina
ljuba in vsem, ki želijo našo lepo prihodnost.
Člani Zveze borcev bomo seveda
sprožili akcijo, ki bo dokazala, da tudi
običajnim ljudem ni vseeno kakšno
ime bo nosil vrtec v Ilirski Bistrici. III
Lado Čeligoj, predsednik OZ ZB za
vrednote NOB Ilirska Bistrica

odmevi@ilirska-bistrica.si
Vabljeni k sodelovanju!

PREPROSTA ODLO»ITEV.
www.trgoabc.si
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Poraba goriva kombinirano (l/100km): 5,9- 6,8, emisija C02: 139-163 g/km. *IzraËun je narejen na dan 23. 4. 2010 za Micro SV7 1,2 Visia A/C 3V z nekovinsko barvo.
Maloprodajna cena, ki že vkljuËuje popust in DDV znaša za Micro 8.040 EUR. Informativni izraËun za kredit je narejen za dobo 96 mesecev in upošteva obrestno mero Euribor
+ 2,95 % in polog 0 EUR. EOM = 5,17 % in se lahko spremeni, Ëe se spremeni katerikoli element v izraËunu. Slika je simbolna. PooblašËeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija
d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Spodbujanje inovativnosti pogoj
za uspešno podjetništvo

Podjetje Plama-pur, d. d., iz Podgrada je doslej sodelovalo na vseh
osmih razpisih Območne zbornice
Postojna. Letos so podali štiri predloge, med katerimi so trije izbrani
iz nagradnega tečaja, ki so ga v
podjetju razpisali v preteklem letu.
Še nekaj podrobnosti o tej dobri
praksi. Razpis je bil namenjen zbiranju tako imenovanih »koristnih
predlogov« in predlogov izboljšav,
ki prinašajo prihranke v okviru projekta stalnih izboljšav. V letu 2009
je 18 njihovih sodelavcev podalo
31 koristnih predlogov in izboljšav.
Ob zaključku leta je direktor družbe
Radoš Gregorčič sodelujočim v razpisu podelil denarne nagrade. S to
vsakoletno akcijo spodbujajo inovativno dejavnost med vsemi zaposlenimi. Posebej pohvalno pa je
dejstvo, da so predlagatelji izboljšav in koristnih predlogov dosegli
pomembne prihranke pri znižanju
proizvodnih stroškov brez večjih vlaganj in tako prispevali k boljšemu
konkurenčnemu položaju podjetja,
kar je še posebej pomembno v času
recesije. Na regijsko tekmovanje
za izbor najboljše inovacije za leto
2009 so iz omenjenega projekta prijavili naslednje sodelavce: Leon Fajdiga je predlagal izboljšavo izklopa
transporterja blokov na 60-metrski
žagi ob izrednem dogodku, s čimer
zmanjšuje stroške poškodb na blokih, ko pride do okvar na žagi, Sebastjan Ferlež je predlagal izboljšavo
za zmanjšanje obrabe transportnih
trakov v procesu izdelave gobic, Ed-

vin Vrh pa je predlagal zmanjšanje
števila operacij v proizvodnji viskoelastične pene, pri čemer je dosežen velik prihranek v proizvodnih
stroških. Pri četrtem predlogu podjetja Plama-pur je skupina avtorjev
v sestavi Bojan Gorjanc, Aleksander
Gombač in Marko Šenkinc (slednji iz
podjetja Marsen) pripravila in izpeljala računalniško podprto upravljanje razsvetljave v proizvodni enoti,
katerega cilj je zmanjšanje stroškov
porabe električne energije, namenjene razsvetljavi.
Iz podjetja Izoterm Plama, d. o. o.,
prav tako iz Podgrada, sta prispeli
dve prijavi inovacij. Avtor obeh je
Saša Zečević, soavtor pa Tadej Iskra. V obeh primerih gre za nova izdelka na evropskem trgu, s katerima
so dopolnili proizvodni in prodajni
program in tako povečali svojo konkurenčno prednost pred ostalimi
proizvajalci embalažnih materialov.
Tako so zahtevnim kupcem iz Japonske ponudili kakovostno folijo za
pakiranje monitorjev in televizijskih
sprejemnikov. Uvedli pa so tudi nov
sistem vrečk, namenjenih embaliranju izdelkov za avtomobilsko industrijo. Razumljivo je, da so morali za
izdelavo novih izdelkov prilagoditi
tudi tehnološke postopke in proizvodno opremo, za kar so vgradili
tudi nekaj novih inovativnih rešitev,
ki sta jih prispevala omenjena avtorja.
Iz Podgrada je prišla tudi prijava inovacije samostojnega podjetnika Danila Ivančiča (DAIBO). Avtorja Bojan
in Mitja Ivančič sta predlagala in
uvedla nov tehnološki postopek izrezovanja utorov v embalažnih vložkih za kovčke, s čemer sta bistveno
povečala produktivnost ob majhnem vložku.
Samostojni podjetnik Valter Frank iz
Gornje Bitnje je v izbor za najboljšo
inovacijo predlagal nov gorilnik na
pelete Jaka 30. Sodoben, uporabniku in okolju prijazen ter avtomatizirani gorilnik je nastal po zamislih
skupine avtorjev, v kateri so Janez
Seles, Andrej Frank in Damjan Va-

lenčič.
Vilko Škrab iz Ilirske Bistrice se je
letos predstavil z izboljšavo fotovoltaičnega sistema. Povečano izrabo
sončne energije, ki jo uporablja na
sistemu sončnih celic na svojem
domu, je dosegel z izboljšavo mehanizma za vrtenje sončnih celic po
horizontalni osi.
Branko Grahor iz Smrij, ki se ukvarja
z nabiranjem in predelavo gozdnih
sadežev kot dopolnilno dejavnostjo, je predstavil tri rešitve, ki so
povezane s trnuljami, sadeži črnega
trna. Prva se nanaša na izboljšavo
postopka obiranja trnulj, druga na
izboljšavo ogrevanja sušilnika za
sadje, gozdne sadeže in zelišča s toplo vodo. Avtor je tudi razširil asortiman izdelkov iz sadežev črnega trna
in ga kot prehransko dopolnilo ponudil na trg pod blagovno znamko
»Trnuljčica«.
Laura Novak iz OŠ Dragotina Ketteja iz Ilirske Bistrice je za učence
prvega razreda, ki obiskujejo oddelek podaljšanega bivanja, in njihove
učitelje pripravila in uvedla v prakso
novo metodo učenja in poučevanja
poimenovano »S Piko Nogavičko
skozi šolsko leto«. Metoda vključuje
didaktična gradiva, ki omogočajo
osebne učne pristope, razvijanje
učenčevih čustev, poleg ročnih in
gibalnih spretnosti pa razvijajo domišljijo in izvirnost ter krepijo samozavest. Avtorica je s to metodo
dosegla povečano motivacijo učencev za kakovostno in ustvarjalno
preživljanje prostega časa.
Slovesna podelitev priznanj inovatorjem bo 22. junija 2010 v Jamskem
dvorcu v Postojni v okviru tretje razvojne konference, ki jo organizira
Območna zbornica Postojna. III GZS
OZ Postojna
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gospodarstvo, kmetij stvo in turizem

Odziv podjetij na osmi razpis GZS
Območne zbornice Postojna za izbor najboljše inovacije za leto 2009
je presegel pričakovanja organizatorja, saj je prispelo kar 30 predlogov 17 predlagateljev, kar je veliko
več kot leto poprej, ko se je razpisa
udeležilo 13 predlagateljev s 17 prijavami inovacij. Tudi finančni učinki
so spodbudni. Za realizacijo izboljšav je 17 predlagateljev namenilo
1,7 milijona evrov, pri tem pa se
jim je vrnilo skoraj 900.000 evrov
na letni ravni v obliki nižjih proizvodnih stroškov ali večjih prihodkov
iz prodaje.
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PETA OBLETNICA USTANOVITVE POSTAJE MEJNE
POLICIJE STAROD KOT SAMOSTOJNE ENOTE

o dmev i iz naših krajev

Na sliki levo je nekdanji mejni prehod Starod preden so ga porušili in zgradili novega (na sliki desno)
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Zgodovina Postaje mejne policije Starod sega v leto 1991. Konec junija
1991, v času osamosvajanja Slovenije,
je bila kot oblika dela Policijske postaje (PP) Ilirska Bistrica ustanovljena
kontrolna točka na glavni cesti Kozina–
meja z Republiko Hrvaško v bližini
pokopališča Starod z namenom ugotavljanja in preprečevanja vstopa vozil in
oseb Jugoslovanske vojske. Kontrolo
so opravljali policisti PP Ilirska Bistrica,
v pomoč pa so jim bili dodeljeni tudi
policisti iz drugih enot postojnske policijske uprave, predvsem s Postaje prometne policije Postojna.
V začetku meseca oktobra 1991 je bil
ustanovljen in odprt mejni prehod Starod z dvema kontejnerjema, ki sta bila
postavljena 1300 metrov od mejne
črte. Mejni prehod je dobil ime po
bližnji vasi Starod, ki leži na prehodu
Brkinov v Čičarijo. Tu je bilo prazgodovinsko gradišče, nekoč imenovano
Castravetera. Po nekaterih virih naj bi
bil Starod oziroma Stiridon tudi rojstni
kraj velikega krščanskega misleca iz
četrtega stoletja, sv. Hieronima. Mejni
prehod je takrat organizacijsko spadal
pod PP Ilirska Bistrica, s 1. 1. 1992 pa
je postal organizacijska enota Postaje
mejne policije Jelšane, kamor je spadal vse do ustanovitve Postaje mejne
policije Starod kot samostojne enote.
Postaja mejne policije Starod je začela
delovati kot samostojna enota s 1. 1.
2005. Sedež postaje je na mejnem
prehodu za mednarodni promet Starod. 12. 2. 2007 so se policisti preselili
v nov mejni prehod, ki je zgrajen tik
ob državni meji z Republiko Hrvaško in
je od starega mejnega prehoda oddaljen okoli 1300 m. Prestavitev mejnega
prehoda bliže k državni meji oziroma
odločitev za gradnjo na novi lokaciji je
bila težka predvsem zaradi zahtevnosti
terena, kar je pomembno vplivalo na
investicijsko vrednost projekta. Ker je
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Ministrstvu za javno upravo za realizacijo tega projekta uspelo pridobiti tudi
evropske finančne vire, pa so stekle
vse aktivnosti za postavitev mejnega
prehoda na novi lokaciji. Skupna vrednost investicije je znašala 5,7 mio
evrov. Delež sredstev, ki jih je prispevala Evropska unija v okviru programa
PHARE, predstavljajo 54,7 % oziroma
3,12 mio evrov celotne vrednosti investicije.
Pripravljalna dela na projektu so se pričela v letu 2003 in se nadaljevala v letu
2004 s sprejetjem Odloka o programu
priprave lokacijskega načrta. Državni
lokacijski načrta za MMP Starod je bil
sprejet v letu 2006, ko so pospešeno
stekla gradbena dela. Uporabno dovoljenje za projekt smo pridobili 13. 3.
2007. MMP Starod je rezultat dela številnih slovenskih gospodarskih družb.
Projektirali so ga v Primorju, d.d., in v
podjetju Inženiring IBT, d.o.o., izvajalec del je bilo Primorje, nadzor nad izvedbo del sta opravili podjetji JV – SPC,
d.o.o., in Projekt Nova Gorica, d.d.
Ureditveno območje MMP Starod
zavzema površino 3,5 hektarjev in je
razdeljeno na tri ploščadi: Ploščad za
potniški promet, Ploščad za blagovni
promet na izstopu iz države in Ploščad za blagovni promet pri vstopu v
državo. Na mejnem prehodu je zgrajenih več objektov za potrebe policije
in carine, hkrati pa so zagotovljeni tudi
ustrezni prostori za nujne spremljajoče
dejavnosti pri pretoku blaga in ljudi s
skupno površino 1586 m².
Izgradnja mejnega prehoda je zajemala tudi izgradnjo dvopasovne ceste s čakalnim pasom za kamionski
promet ter ustrezno komunalno infrastrukturo, ki je potrebna za nemoteno delovanje mejnega prehoda. Kar
110.000 m³ materiala je bilo treba 'odkopati', bolje rečeno odminirati, in seveda vse to tudi odpeljati. Udeleženci

v prometu (domači in tuji) so z razumevanjem in potrpežljivostjo sprejeli
občasne zapore, kakor tudi povečan
promet težkih tovornih vozil, ki so odvečen material odvažali na deponije,
saj so se zemeljska dela začela v času
turistične sezone in so trajala vsega tri
mesece. Še krajši čas je imel izvajalec
za visoko gradnjo. Na roko je izvajalcu
šlo tudi vreme, zato so bila dela zaključena v manj kot pol leta.
Svečana otvoritev MP Starod je bila
16. 3. 2007, prehod pa je simbolično
z dvigom zapornice odprl takratni državni sekretar Ministrstva za javno
upravo mag. Roman Rep, ki je svoj nagovor sklenil z besedami: ''Prepričan
sem, da bodo uslužbenci policije in
carine na tem mejnem prehodu izvajali nadzor nad pretokom ljudi in blaga
v odličnih delovnih pogojih, kar se bo
zagotovo zrcalilo tudi v njihovem prijaznem in učinkovitem opravljanju nalog. Pričakujemo, da bomo v bodoče
čez ta mejni prehod potovali prijetno
in predvsem hitro. Le dobro usposobljeni uslužbenci, ustrezna oprema in
dobra infrastruktura so garancija, da
ob upoštevanju schengenskih standardov ne bo prihajalo do zastojev in
čakalnih dob na zunanji meji EU, kajti
čakalne dobe in zastoji bi ljudi na obeh
straneh meje le razdvajale in ne povezovale.''
Postajo mejne policije Starod že od
vsega začetka vodi komandir Marjan
Tavčar. Število vseh zaposlenih na PMP
Starod je bilo v začetku 33, trenutno
pa je na postaji skupaj zaposlenih 47
uslužbencev. Postaja mejne policije
Starod iz leta v leto beleži porast prometa vozil, ki prestopajo državno mejo,
in sicer od 1.500.000 do 1.800.000
vozil. To je tudi najbolj obremenjen
mejni prehod na območju policijske
uprave Postojna. III Zlatko Svenšek in
Marjan Tavčar

25 let društva invalidov

Delovanje Društva invalidov je predstavila predsednica Jožica Žibert

stavljanje socialnih stikov, nudenje
denarnih pomoči v posebnih materialnih stiskah in njihovo socialno
vklučevanje v kulturno in družbeno
življenje. V teh letih so razvili tudi
ugledno sodelovanje s šolami v
naši občini, na katerih že vrsto let
potekajo pedagoške akcije, ki se
zaključujejo z obeleženjem mednarodnega dneva invalidov. »V današnjem času, v katerem prevladuje
egoizem, tekmovalnost in pohlep,
verjamem, da prav takšne akcije pripomorejo k ozaveščanju mladih o
različnih težavah invalidov in k sprejemanju drugačnosti,« je poudarila
predsednica društva Jožica Žibert.
Posebna prelomnica za društvo pa
je gotovo leto 2008, ko so se preselili v lastne društvene prostore v

DRUŠTVO ZA DUŠEVNO ZDRAVJE IN
KREATIVNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA »VEZI«
Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa »VEZI«
vas vabi na uradno otvoritev Stanovanjske skupine Podgrad, Podgrad
107, v četrtek, 03.06.2010 ob 10.30 uri.
Po uvodnem pozdravu predsednice Vide Mesar in sekretarke Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve Marjete Ferlan Istinič bo sledil kratek
kulturni program, katerega bomo soustvarjali skupaj z:
• recitatorsko skupino Društva »VEZI«,
• varovanci VDC Ilirska Bistrica,
• mešanim cerkvenim pevskim zborom Podgrad in
• učenci OŠ Rudolfa Ukoviča-Podgrad.
V primeru slabega vremena bo prireditev v OŠ Rudolfa Ukoviča-Podgrad,
sicer pa bo otvoritev na prostem, na dvorišču omenjenega naslova.
VLJUDNO VABLJENI!

središču mesta, do katerih so prišli
z razumevanjem občinske uprave
ter s pomočjo ZDIS in z namenskimi
sredstvi Fundacije za financiranje
invalidskih in humanitarnih organizacij. Ti prostori so omogočili razmah dejavnosti, kot so delavnice za
izboljšanje zdravja, delavnice ročnih
del, rekreativna telovadba, potopisna predavanja, pravna pomoč, tedenska druženja in podobno.
»Moč društva je v občutku članov
pripadnosti veliki družini in delovanju za skupne interese. Še naprej
se bomo zavzemali za odpravljanje
različnih ovir, ki otežujejo neodvisno življenje invalidov, enakopravno
vključenost, spoštovanje različnosti,
enake možnosti. V vseh teh letih
smo delovali z občutkom za prijazne
stike s člani, z ljubeznijo do dobrodelnega dela in povezanim iskrenim
sočutjem do invalidov v stiski. Eden
drugemu ognja dajmo pa bo svet
lepši in prijaznejši za vse nas,« je
sklenila Jožica Žibert.
Društvu sta za dolgoletno uspešno
delo čestitla tudi župan Anton Šenkinc in predsednik ZDIS Drago Novak, ki je bil tudi slavnostni govornik
na prireditvi. Ob koncu so podelili
priznanja zaslužnim posameznikom
in zahvale za uspešno sodelovanje
Občini, javnim zavodom in prijateljskim društvom. Prireditev je popestril tudi bogat kulturni program, ki
so ga oblikovali mezzosopranistka
Janja Konestabo ob klavirski spremljavi Damjane Kinkela, ženska
pevska skupina Kalina in pevski zbor
društva upokojencev in društva invalidov Logatec. III
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S slovesno prireditvijo v dvorani
Doma na Vidmu, ki je potekala pod
geslom Linhartovi »Eden drugmu
ognja dajmo«, je Društvo invalidov
Ilirska Bistrica obeležilo 25-letnico
delovanja.
Od svojih skromnih začetkov s 13
člani pred 25 leti pa do enega najštevilčnejših društev v občini je vodila dolga in trda pot. Danes s svojo
razgibano in humanitarno dejavnostjo zavzema v društvenem življenju
občine prav posebno mesto. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1984,
samostojno pa je zaživelo leta 1985
in je združevalo 77 invalidov. Danes
ima preko 600 rednih članov, predvsem delovnih invalidov, in 70 podpornih članov. Ima status invalidske
organizacije in status društva, ki deluje v javnem interesu na področju
socialnega varstva, in je vključeno v
Zvezo delovnih invalidov Slovenije
(ZDIS). Regijsko pa so se povezali z
društvi iz Cerknice, Logatca in Vrhnike.
Postopoma so dograjevali vsebino
socialnih programov, ki zajema vsa
področja življenja in dela invalidov.
V ta razvoj je bilo vloženega ogromno prostovoljnega dela in danes je
društvo, ki sodi med majštevilčnejše
v občini, s svojim delovanjem opazno in prepoznavno. Prav izvajanje
socialnih programov omogoča invalidom različne oblike rehabilitacije,
ohranjanje zdravja skozi telesne
aktvnosti v zdraviliščih in na morju,
izobraževanje, pravno pomoč, vzpo-
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Gremo na Štajersko
Ogled naše domovine je še vedno
poseben dogodek za upokojenke in
upokojence našega društva. V vsakoletnem delovnem programu načrtujemo vsaj dvakraten obisk dela
naše lepe dežele. Ker leta tečejo, se
zgodi, da kateri kraj obiščemo tudi
drugič. Pas nič zato, saj vsakič najdemo in si ogledamo kaj novega.
Letošnji majski izlet nas je popeljal
na Štajersko. Osrednjo pozornost
smo posvetili štajerski prestolnici,
ogledali smo si nekatere znamenitosti Maribora. Navdušenja nad razsežnostjo in v zelenje umeščenostjo
čudovitih palač in sodobnih zgradb
nismo mogli skriti. Vrhunec ogleda
vsekakor predstavlja obisk Lenta in
mestnega trga z najstarejšo trto v
Evropi .
Če si na Štajerskem in se ne povzpneš na Pohorje, te dežele sploh

nisi videl. Gondolska žičnica je še
vedno za marsikoga doživetje, pogled na pokrajino pod seboj pa osupljiv. Krajšega sprehoda po obronkih
tega višavja ne more zmotiti niti rahlo pršenje dežja. Obilna južina pa
odžene še tisto malo nejevolje, ki se
morebiti pojavi.

Razsežnost največjega vinograda in
pokušina vin v novi sodobni vinski
kleti v bližini Slovenskih Konjic pa je
odgnala še zadnjo sled utrujenosti,
dobrote trojanske gostilne pa so nas
pospremile proti domu.
Lepo nam je bilo, zato, pridružite se
nam! III FG

o dmev i iz naših krajev

BISERI LETOS PRVIČ NA VURBERK
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Ta mlad in simpatičen ansambel iz
Male Pristave sem prvič videl pred
leti v pivški Skali. Pozneje smo se
bolje spoznali in začeli prav dobro
sodelovati. Za prihodnja leta imajo v
predalu tudi enega mojih, po mojem
mnenju najlepših valčkov, ki sem ga
kdajkoli napisal za ženski vokal, a
zdaj je pač še prezgodaj zanj.
V nedeljskem popoldnevu, 9. 5., se
je tako v Podnanosu odvil tradicionalni predizbor za festival Vurberk
2010. Letos so mi bile zvezde še
posebej naklonjene, kajti ansambel
Krajcarji, ki daje narodni glasbi še
posebno težo, je bil direktno sprejet
z dvema mojima besediloma. Poleg
njih je bilo neposredno sprejetih še
6 ansamblov.
V Podnanosu pa se je za nastop potegovalo 17 ansamblov, med njimi
pet z mojimi besedili. Zopet sem
imel srečo (jaz imam tako ali tako
vedno le »srečo«) in že v torek izvedel, da gredo štiri moja besedila
od petih »naprej«. Med njimi tudi
ansambel, ki sem mu tudi osebno
res privoščil »vstopnico« – ansambel Biseri. Končna osebna bilanca
je torej: 6 pesmi letos na Vurberku
(lani jih je bilo le 5). Napredek je torej očiten.
V torek zvečer sem se tako z buteljko vina prikazal na vratih in čestital najprej očetu Petru. Nemalo sem
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bil presenečen ob vstopu v notranje
prostore, kajti zadeva me je spominjala na kakšen manjši ohcet ali obhajilo. Vsa »žlahta« na kupu, roštilj,
torta, narezki, šampanjec, na drugem koncu pa ansambel in glasba
za ples. Seveda sta bili največkrat

na sporedu ravno tisti dve skladbi, s
katerimi so se uvrstili na letošnji festival. Za valček je besedilo napisala
gospa Fanika, poskočna polka je pa
izpod mojega peresa.
Mama Damjana je zarezala v slastno
torto, ostali pa smo nazdravili s šampanjcem velikemu uspehu. Biserom
pomeni vstopnica za Vurberk gotovo
še mnogo več kot meni, »staremu
mačku«. Oni gredo pač gor prvič. In
ko sem odhajal, sem zaželel vsem
vse dobro, v zadovoljnih očeh Petra
Klepčarja pa opazil tisto iskrico, ki je
bila leta 2005 doma v očeh nekega
drugega očeta. III Matjaž Vrh

A LU OKNA, VRATA ….
◊ s termo členom
L
◊ trojno tesnenje
U
Za brezplačen ogled in svetovanje pokličite
S
041-544-687
L
Slavko Smrdelj s.p.
email: aluslav@gmail.com
Partizanski hrib 12
fax: 059-052-741
A
www.aluslav.si
6250 Ilirska bistrica
V

LEPO JE DELITI
V nedeljo, 9. maja, smo člani Kulturnega društva Grad iz Dolnjega Zemona pripravili dobrodelni koncert z
naslovom ''Lepo je deliti'' za Kristjana
in Mattea. Dva fantka, ki zaradi svoje
drugačnosti potrebujeta pomoč.
V nabito polni dvorani Doma na
Vidmu smo pričarali eno veliko sonce.
Bilo je pravljično. Bilo je skoraj neponovljivo. Bile so solze in bil je smeh.
Dali smo košček sebe in naredili nekaj čudovito dobrega. Vse delo pa je
bilo odtehtano v enem samem nasmehu teh dveh malčkov. Seveda pa
so nam priskočili na pomoč vsi nastopajoči. Veliko srce so pokazali: Marko
Vozelj, Zapeljivke, Malibu, Osminka,
Q1, Malunca, Volk folk, Tamburaška
skupina Vremščica, Otroška folklorna
skupina OŠ Antona Žnideršiča in člani
KD Grad.
Velik hvala vsem nastopajočim, snemalcu Fidelu Verganu, fotografu
Marjanu Kreblju. Vsi so se odpovedali
vsakršnemu plačilu in so nastopili
popolnoma brezplačno. Hvala medijskima pokroviteljema, Radiu 94 in
TV Galeji za brezplačno oglaševanje.
Tiskarni Bor za tisk plakatov in vsto-

pnic, Turistični agenciji Oaza za prodajo vstopnic, JSKD-ju za brezplačen
najem dvorane, Marjanu Uljanu za
ozvočenje, pridnim gospem, ki so
poskrbele, da so se naši nastopajoči
malce okrepčali in hvala vsem, ki ste
pomagali pri ustvarjanju koncerta.
Z donacijami fizičnih oseb, torej tistih, ki so kupili vstopnice, in tistih, ki
se koncerta niso udeležili, so pa vseeno donirali, smo zbrali 4.045 €. Med
donatorje so se vpisala tudi podjetja.
In sicer: Provita d.o.o. (500 €), Liburnia d.o.o. (100 €), Triglav, območna
enota Postojna (100 €), Avto Uljan

(100 €), Logar d.o.o. (88 €), Udovič
Vilko s.p. (60 €), Komunalno podjetje (50 €), Grlj Rado s.p. (50 €), Primc
Mirko s.p. (50 €), Belin d.o.o. (20 €),
BS Ilirska Bistrica (20 €), Maslo Kosič
Barbara s.p. (10 €). Z njihovimi donacijami smo zbrali še dodatnih 1.148
€. Za naša dva sončka smo torej zbrali
5.193 €.
Sredstva za Kristjana in Mattea
lahko še vedno donirate na TRR št.
64000-9190008834, prejemnik: Kristjan Valenčič, Gregorčičeva cesta
27 a, Il. Bistrica, namen: donacija.
III Iris Dovgan Primc

NAJ BO BIVANJE PRIJETNO
Ko večstanovanjsko stavbo ali poslovni
prostor upravlja skrben gospodar, je bivanje prijetnejše. Družba SGI, d. o. o.
ima z upravljanjem stavb 20 let izkušenj
in dovolj strokovnjakov za kvalitetno in
celovito opravljanje storitev s področja
nepremičnin.
Znanje in izkušnje našim strankam ne zagotavljajo le prihranka časa in denarja,
pač pa predvsem mirnejše bivanje. Po
podpisu pogodbe o opravljanju storitev
upravljanja postane naša skrb vodenje

evidenc nepremičnin, lastnikov in najemnikov, njihovo informiranje in usklajevanje pred pomembnimi odločitvami.
Skrbimo za vsa vzdrževalna in intervencijska dela, za večje posege na objektih
pa pridobimo ponudbe ter svetujemo pri
izbiri izvajalcev. Stavbe pregledamo, pripravimo načrt vzdrževanja in nadziramo
dela. Opravimo še sto in eno drobno
ali večje delo, ki ga na stavbah nikoli ne
zmanjka.

prometu z nepremičninami in oddajamo
lastne nepremičnine v najem.
Za naše stranke pa ne opravljamo samo
storitev, ki jih upravnikom nalagajo predpisi, ampak s ciljem čim prijetnejšega bivanja, skrbimo za kvaliteto medsebojnih
odnosov v hiši.

Stavb pa ne vzdržujemo le v dobri tehnični, temveč tudi v finančni, računovodski in knjigovodski kondiciji.
Zato skrbno vodimo in obračunavamo rezervni sklad, razdeljujemo
stroške in posredujemo obračune.
Naše delo obsega tako izdelavo
obračunov, bilanc, blagajniško poslovanje kot tudi manj prijetno
opominjanje in izterjavo dolžnikov.

Naša poslovna enota se nahaja na naslovu
Bazoviška cesta 38 (nad AUTOSHOP-om).

Svetujemo in pomagamo pri urejanju težavnih medsebojnih razmerij
solastnikov v stavbah. Sestavljamo
zemljiškoknjižne predloge za vpis
PE Ilirska Bistrica, Bazoviška 38 v zemljiško knjigo. Posredujemo v

Za konkretne informacije smo dosegljivi
na 041-323-034 (Robert) in 041-615-660
(Domen).

K sodelovanju vabimo vse zainteresirane
obrtnike!
Obveščamo vas, da je EKO SKLAD dne 21.
05. 2010 objavil razpise za nepovratna
finančna sredstva za zamenjavo oken in
izvedbo varčevalnih ukrepov pri porabi
toplotne energije!

www.sgi-nepremicnine.si
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Brinškovi nasledniki praznovali 100-letnico
Društva za raziskovanje jam
Društvo za raziskovanje jam Ljubljana
je 12. maja 2010 praznovalo stoto
obletnico ustanovitve. To je redek jubilej prostovoljnega društva pri nas,
še posebej jamarskega, celo v mednarodnih okvirih. O njem posebej poročamo zato, ker je bil njegov član tudi
Bogumil Brinšek, znameniti planinski
in jamski fotograf iz Ilirske Bistrice.
Njegovi tesni sodelavci in prijatelji
so bili člani nič manj znane plezalne
skupine Drenovcev, sprva usmerjeni
v osvajanje slovenskih vrhov, sten in
deviških smučarskih prostranstev, pozneje pa kraških jam in brezen.
Leta 1910 so se pridružili ljubljanski
meščanski in intelektualni eliti, ki je
želela podrobneje spoznati neznani
svet slovenskega, zlasti dolenjskega
kraškega podzemlja in s tem olajšati življenje prebivalcem na pogosto poplavljenih kraških poljih. Soustanovitelj
je bilo tedanje muzejsko društvo na
čelu z ravnateljem deželnega muzeja
Josipom Mantuanijem, prvim podpredsednikom društva, medtem ko
je bil prvi predsednik društva kranjski
deželni predsednik Theodor Schwarz
von Karsten. Društvu za raziskavanje
podzemskih jam v Ljubljani, kot se je

Ob 100-letnici društva so na gradu in v Tivoliju pripravili dve razstavi »Jame so
zame«, ki si jih lahko ogledate do začetka oz. konca junija letos.
takrat imenovalo, so edino Drenovci s
svojo mladostjo in plezalno izkušenostjo omogočili, da je lahko delovalo v
smislu svojega naslova in ciljev. Žal je
prva svetovno vojna, tudi z Brinškovo
prezgodnjo smrtjo, usodno posegla
med Drenovce. A Ivan Michler in Pavel
Kunaver sta kot vojaka specialista svoje
znanje in drenovške izkušnje izkoristila
za iskanje pitne vode in varnih zaklonišč v jamah zaledja soške fronte.

o dmev i iz naših krajev

MINI KRES PRIVABIL MNOŽICO »JEŠWCEW«
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Bližal se je 1. maj. Po stari navadi
so na večer pred praznikom dela po
vaseh zagoreli kresovi. V naši občini
se po nekaterih vaseh navada kresovanja še vedno ohranja. V Jelšanah
je ta običaj izumrl, zato smo se v
spodnjem delu Jelšan odločili, da ga
oživimo. Glavna organizatorja kresovanja sva bila Miha Dimic in moja
malenkost, Jan Jaksetič. Pripravila
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sva drva in vse potrebno za kres
ter ga prižgala zvečer blizu gostilne.
Kres je privabil kar veliko množico
ljudi. Vsi so bili navdušeni nad najino
zamislijo in trdno smo se odločili, da
bomo ta običaj ponovili tudi naslednje leto, takrat pa bo kres mnogo
večji – in zagotavljam vam, da se bo
videl daleč naokrog. III Jan Jaksetič

Ivan Michler je še dvakrat obujal društvo k življenju, po prvi in po drugi
svetovni vojni, ko se je društvu spet
pridružil tudi Pavel Kunaver in ga kot
priznani vzgojitelj pomagal pomladiti. Danes najstarejši člani so se društvu pridružili še davnega leta 1949.
Od takrat dalje se je povojno društvo
odlikovalo z mnogimi dejavnostmi in
uspehi, ker je bilo začetnik raziskovanja visokogorskega krasa v Sloveniji,
jamarskega reševanja, jamske fotografije in filmanja, potapljanja, modernizacije slovenskega jamskega katastra,
vsesplošnega razvijanja jamarske raziskovalne tehnike, uvajanja računalniških metod in orodij za risanje jamskih
načrtov, speleološke terminologije,
bilo je izdajatelj prvih jamarskih priročnikov in revije Naše jame, bilo je
pobudnik za vsakoletno poletno mednarodno krasoslovno šolo, nudilo je
pomembno tehnično, organizacijsko in
strokovno pomoč IV. mednarodnemu
speleološkemu kongresu leta 1965 in
še marsikaj bi lahko omenili.
Med najpomembnejšimi rezultati dolgoletnega dela več kot 1000 članov
pa je nad 3000 na novo raziskanih
jam, dveh od teh z več kot tisoč metrov globine. To je dediščina, na katero
smo ponosni, in jo bomo ohranjali še
naprej. Tovarištvo in prijateljstvo ter
zvestoba ideji in predvsem ljubezen
do slovenske narave so omogočili, da
je društvo doseglo častitljivo starost
in preživelo štiri države. Ponosni smo
tudi, da je bil v naših vrstah nekoč nepozabni Bogumil Brinšek. III Jurij Kunaver
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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), 1., 2., 3. in 13. člena
Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06, 45/08), 21.
člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110,02,
97/03, 41/04, 45/04, 47/04, 62/04, 102/04, 14/05, 92/05,
93/05, 111/05, 120/06, 126/07), 111. člena Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 37/08, 45/08), 4. in 11.
člena Odloka o občinskih cestah v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 13/01) in na predlog sklepa Odbora za stavbna
zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, sprejetega na 26. seji dne 26.5.2010, na 33. seji dne 27.5.2010,
sprejel naslednji

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. člena
Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave, št. 18/95,
18/97, 30/98 in Uradni list RS, št. 31/99) in na predlog sklepa
Odbora za stavbna zemljišča stanovanja in poslovne prostore, sprejetega na 26. seji, dne 26.5.2010, na svoji 33. seji,
dne 27.5.2010, sprejel naslednji

SKLEP
I.
Zemljišče parc. št. 1963/28 – cesta v izmeri 48 m² in
1963/29 – cesta v izmeri 15 m², k.o. Trnovo, se izloči iz javnega dobra in se vpiše v nov vložek, pri njem pa lastninska
pravica na Občino Ilirska Bistrica.

SKLEP
I.
S tem sklepom se vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena na naslednjih nepremičninah v k.o.
Trnovo:
• parc. št. 1453/38 cesta v izmeri 21m²,
• parc. št. 1453/36 cesta v izmeri 6 m²,
• parc. št. 1454/34 cesta v izmeri 1m²,
• parc. št. 1481/2 cesta v izmeri 96 m²,
• parc. št. 1963/22 cesta v izmeri 1m²,
• parc. št. 1963/21 cesta v izmeri 516 m² in
• parc. št. 1963/27 cesta v izmeri 664 m².

II.
Sklep stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnih objavah Občine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški odmevi.
Številka: 478-80/2008
Datum: 27.5.2010
Župan
Občine Ilirska Bistrica:
Anton ŠENKINC, univ.dipl.ekon.,l.r.

II.
Pri nepremičninah iz. I. točke tega sklepa se v Zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča v Ilirski Bistrici zaznamuje status
grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine
Ilirska Bistrica.

III.
Sklep stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnih objavah Občine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški odmevi.
Številka: 430-97/20006
Datum: 27.5.2010
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, št. 18/95,
18/97, 30/98 in Uradni list RS, št. 31/99) in na predlog
sklepa Odbora za stavbna zemljišča stanovanja in poslovne
prostore, sprejetega na 26. seji z dne 26.5.2010, na svoji 33.
seji, dne 27.5.2010, sprejel naslednji

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. člena
Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave, št. 18/95,
18/97, 30/98 in Uradni list RS, št. 31/99) in na predlog
sklepa Odbora za stavbna zemljišča stanovanja in poslovne
prostore, sprejetega na 26. seji z dne 26.5.2010, na svoji 33.
seji, dne 27.5.2010 sprejel naslednji

SKLEP

SKLEP

I.

I.

Zemljišče parc. št. 1571/9 – dvorišče v izmeri 60 m², k.o.
Jablanica, se izloči iz javnega dobra in se vpiše v nov vložek,
pri njem pa lastninska pravica na Občino Ilirska Bistrica.

Zemljišče parc. št. 1277/6 – neplodno v izmeri 33 m², k.o.
Trpčane, 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.

II.
Sklep stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnih objavah Občine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški odmevi.

Številka: 478-82/2008
Datum: 27.5.2010

Številka: 478-41/2006
Datum: 27.5.2010

Župan
Občine Ilirska Bistrica:
Anton ŠENKINC, univ.dipl.ekon.,l.r.

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. člena
Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave, št. 18/95,
18/97, 30/98 in Uradni list RS, št. 31/99) in na predlog
sklepa Odbora za stavbna zemljišča stanovanja in poslovne
prostore, sprejetega na 26. seji z dne 26.5.2010, na svoji 33.
seji, dne 27.5.2010, sprejel naslednji

SKLEP
I.
Zemljišče parc. št. 85/4 – cesta v izmeri 59 m², k.o. Mala
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: 478-37/2009
Datum: 27.5.2010
Župan
Občine Ilirska Bistrica:
Anton ŠENKINC, univ.dipl.ekon.,l.r.
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Župan
Občine Ilirska Bistrica:
Anton ŠENKINC, univ.dipl.ekon.,l.r.

Bistriški taborniki niso podlegli spomladanski utrujenosti, saj so se dogodki v zadnjem mesecu zvrstili kar
istočasno. Tako smo poskrbeli za
kar največjo mero zabave, izzivov in
druženja.
Letošnje spomladovanje za murne in
MČ-je potekalo od 24. do 26. aprila
na Tatrah. Vreme jim je bilo naklonjeno in sončne dneve so karseda
dobro izkoristili – zarekreacijo, športne igre, sila razburljiv lov na zaklad,
mini taborniški mnogoboj, petje pesmi ob lučkah ... Manjkale niso niti
ustvarjalne delavnice, na katerih so
izdelali palčje kape ter raznobarvne
lampijončke, z obojim skupaj pa
so se v večernih urah še podali na
skrivnostni sprehod. Sledilo je še
razdeljevanje nagrad tistim najbolj
pridnim, in kot bi mignil, je bil tu že
dan odhoda domov. – A vsak udeleženec bi še vedno lahko z vami delil še toooliko šal pa pripetljajev ter
skrivnih vtisov s Tater!

KUTMANKA
VELIKANKA

12-letni Tomaž Tomažič iz Huj je
15. maja, ravno na svoj rojstni dan,
našel gobo kutmanko, težko kar
890 gramov in s kapo, široko kar 31
centimetrov. Gobo velikanko, zelo
nenavadno za ta letni čas, je našel
na travniku blizu vasi ob glavni cesti
Pregarje-Obrov. Verjamemo, da so
se jo razveselili tudi v domači kuhinji, Tomažu pa čestitamo za ta nenavaden »ulov«. III

Istočasno je za GG-je potekal Ekstrem, to je večdnevna akcija, na
kateri se udeleženci podajo na ekstremne športne podvige. Zbrali so
se pred taborniškim domom, od
koder so se podali peš do mosta v
Rečici. Tam so se posedli v rafte
in z močnimi rokami priveslali do
Prema, vmes še pokosili ter se po
naporni poti skozi Janeževo Brdo
odpravili vse do Tater, kjer so te dni
počitnikovali murni in MČ-ji. Utrujenih nog, rok in še česa drugega
so se odpravili spat. Naslednji dan
pa s kolesi nazaj do doma s postankom pri jezeru Mola. Očitno kazajoč
znake utrujenosti so se strinjali, da
je bil ta vikend prav zares ekstremen
pa tudi ekstremno super!
Bistriški klub grč, imenovan Stari
mački, že kar nekaj časa aktivno sodeluje s taborniki z Reke, zato so se
tudi letos odzvali njihovemu povabilu na akcijo Kotlič. Gre za srečanje
petih reških rodov ter rodov iz Istre
in Ilirske Bistrice, kjer se udeleženci
pomerijo v kuhanju jedi iz kotlička.
To leto je tekmovanje potekalo 24.
aprila v Šapjanah, udeležilo pa se
ga je 7 ekip, od tega ena bistriška.
Glede na to, da pravila zahtevajo, da
morajo vse sestavine za kuho jedi iz
domačega okolja pripeljati s seboj,
torej čez mejo, so se odločili za golaž in polento. Druženje okoli stotih
udeležencev se je začelo opoldne,
končalo pa v poznih večernih urah
ob ognju in prepevanju pesmi.
V soboto, 15. maja, so se 3 bistri-

ške ekipe MČ-jev (Merjaščki, Papagajčki, Big foot in delfini) udeležile
področnega mnogoboja v Jagodju
pri Izoli, kjer so se vse odrezale zelo
uspešno. Dan zatem so šle na mnogoboj prav tako 3 ekipe bistriških
GG-jev. V kategoriji mlajših GG-jev
sta dve ekipi zasedli 1. in 2. mesto,
ekipa Chupa Chups pa je v kategoriji starejših GG-jev zasedla odlično
3. mesto. Tako so si prav vse ruševske ekipe priborile vstopnice za
nepozabni državni mnogoboj, ki bo
letos potekal 24. – 26. junija v Zrečah. moštvenim Da bodo GG-ji bolje pripravljeni na konkurenco, bo
pred mnogobojem organizirana še
Vozlarija 890. Ta orientacijska akcija,
prežeta z raznoraznimi izzivi, se bo
zgodila 12. 6., povabljeni pa niso le
bistriški taborniki, temveč tudi ostali
rodovi in društva, predvsem tisti iz
južnoprimorske in onotranjske regije.
To pa še ne pomeni konec ruševskih
dogodkov v tem šolskem letu. Nasprotno, ravno takrat se obeta vrhunec taborniškega leta, namreč
TABORJENJE! Letošnje bo potekalo
6. –16. julija v bližini Logarske doline. Ker so prve prijave že mimo,
zamudnike vabimo na ponovne, katerih datum bo znan v kratkem, objavljen pa bo v taborniški omarici pri
Blagovnici ter na spletni strani www.
rusevci.si. Nikar ne spreglejte prima
presenečenja na naši spletni strani.
Taborniški pozdrav do prihodnjič! III
Brača Mršnik
BISTRIŠKI ODMEVI JUNIJ 2010
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Kaj neki počenjajo te dni Ruševci?
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Blaž Godina NAGRAJENEC Uprave RS za zaščito in reševanje
Sedemletni nadebudni fant Blaž Godina iz Knežaka je s svojim literarnim izdelkom na temo z naslovom
»Naravne in druge nesreče – Živali
in nesreče«, v četrtek, 13. 5. 2010,
prejel nagrado Uprave RS za zaščito
in reševanje.

poslale 253 likovnih in 162 literarnih
del. Državni komisiji sta nato med
prispelimi deli izbrali 20 najboljših
likovnih in 15 najboljših literarnih
del, med katerimi se je znašel tudi
Blaž s svojim izdelkom, v katerem je
opisal stavbni požar na Ostrožnem
Brdu v letu 2008.

Natečaj za najboljša likovna in literarna dela o živalih in nesrečah je
potekal dvostopenjsko: na regijski
in državni ravni v štirih starostnih
kategorijah. Na natečaju je sodelovalo 4882 otrok in 925 mentorjev
iz 67 vrtcev in 203 osnovnih šol.
V regijah so izpostave URSZR v šolskem letu 2009/2010 dobile preko
4800 del iz vrtcev in osnovnih šol iz
vse Slovenije. Komisije so opravile
regijski izbor in na državno raven

Podelitev je potekala v Izobraževalnem centru URSZR na Igu, kjer so
poleg podelitve nagrad pripravili še
lutkovno predstavo »Pikec Ježek in
gasilko Jež« ter obiskovalcem omogočili ogled poligona Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje,
kjer se usposabljajo različni reševalci, ter jih seznanili z reševalnim
delom Kinološke zveze Slovenije. III
Erik Delost

OB EVROPSKEM DNEVU MEDGENERACIJSKE POVEZANOSTI
Stanovalke Doma starejših občanov Ilirska Bistrica in
učenke OŠ Antona Žnideršiča so obeležile 29. april – mednarodni dan medgeneracijske povezanosti. Skupno povezovanje in tkanje vezi med generacijami bogati oboje,
glede na spreminjajoče se demografske razmere pa postaja medgeneracijska solidarnost vedno bolj aktualna.
Druženje je potekalo v Domu starejših občanov, obogatili
pa smo ga z gesto humanitarnosti. V prijetnem vzdušju so
se mlade gospodične in starejše gospe lotile izdelovanja
Unicefovih punčk. Izkupiček od prodaje bodo namenile
Unicefu za pomoč otrokom v državah razvoja. Starejše
gospe, ki so spretno sukale škarje in platno, so dale marsikateri koristen in uporaben nasvet mlajšim, mladostna
ustvarjalnost pa je vdihnila punčkam življenje. III Katja
Prosen Boštjančič, DSO Ilirska Bistrica

o dmev i iz naših krajev

POZIV K AKCIJI REZERVIRANO ZA RUMENO
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kot udeležence v prometu, na težave pri parkiranju invalidnih oseb in dostopu do parkirišč in stavb.
OO Nove generacije SLS Ilirska Bistrica ponovno poziva,
da se uredijo dostopi za invalidne osebe in parkirišča
(ob nakupovalnih središčih, bankah, poštah, občinskih
stavbah ...). Prav tako ponovno opozarjamo voznike »na
šest glavnih razlogov, zakaj na invalidski parkirni prostor
ne parkirajo«. Verjamemo, da bodo vozniki končno razumeli, da je parkirno mesto za invalide namenjeno izključno invalidom in ga zato pod nobenim pogojem ne
smejo uporabljati.

V mesecu septembru 2009 se je v organizaciji Nove generacije – podmladka SLS in Zveze paraplegikov Slovenije
začela odvijati akcija Rezervirano za rumeno! Z akcijo
želimo opozoriti na vsakdanje probleme invalidnih oseb
BISTRIŠKI ODMEVI JUNIJ 2010

V prihodnjih mesecih bomo poiskali točke, ki ne omogočajo nemotenega dostopa invalidnim osebam, neurejena parkirna mesta, ter jim podelili „črni voziček“.
Ponovno bomo opozorili na nepravilno parkirane avtomobile in tako opozorili na probleme invalidnih oseb. III
Jernej Čeligoj, predsednik OO Nova generacija SLS

STARE SLIKE PRIPOVEDUJEJO ...
Zadnja vizita leta 1942

Italija se je konec 30-ih let in na začetku 40-ih močno vojaško angažirala.
Mussolinijeva vojaška moč pa je s prvimi porazi že začela popuščati. V teh
letih je odhod fantov na vizito prinašal tudi skrb in strah pred grozotami
vojne in morebitno smrtjo. Čas vizit
je presahnil z letom 1942, ko je Italiji
iztekal čas vojaških zmagoslavij in zanosa. Na vizito v letu 1942 so klicali
fante letnikov 1923 in 1924. Odlašanje
pa bi utegnilo omogočiti primorskim
fantom, da pobegnejo k partizanom.
Zato so primorske fante letnika 1925
in 1926, ki je bil zadnji na vrsti za vstop
v vojsko, prišli iskat oboroženi vojaki v
začetku marca 1943 v zgodnjih jutranjih urah in to kar na domove.

Topolski fantje na viziti

Bistriški vizitanti letnika 1924
s harmoniko odpravili v Bistrico peš.
Franc se spominja, da so že prepevali
uporniške partizanske pesmi, kot ono:
»Nabrusimo kose, že klas dozoreva,
je žetve bogate napočil čas!« Od železnega mostu dalje proti Trnovemu,
ko je bilo le prenevarno, pa so udarili
manj nevarno domačo »Delaj, delaj,
dekle, pušeljc ...«.
Vizito so opravili v nekdanjem Sokolskem domu, tedaj Casa del Fascio. Po
zdravniškem pregledu so se odpravili v
trgovino Verbič, kjer so nabavili svilene
trakove in pušeljce. Ob rdečem, belem
traku so izrecno zahtevali tudi modrega. Tokrat slovenske narodne barve
trakov orožnikov niso motile. Slišali pa
so opazko: »Adeso arivano delli ribelli
di Topolza!« Hudo jim je bilo, da zaradi
strogih policijskih kontrol in tudi že
policijske ure (Copri fuoco) niso smeli
pripraviti vizitantskega voza. Pač pa so
naročili skromno »pojedino« v Bilčevi
gostilni. Na Topolcu so pri Brajkotovih
pripravili ples. Da bi podaljšali ples čez
policijsko uro po
19. uri je naš sogovornik spet s kolesom hitel v Bistrico
v Casa del fascio in
milostno dobil dovoljenje še za eno
uro. Anton Batista
se še spominja tragičnih dogodkov
le štirinajst dni kasneje, ko so gorele
vasi med reko Reko
in pod podtaborsko
steno. Potem ko so
fašisti 4. junija po
Topolski vizitanti letnika 1923 partizanski akciji v

Merečah opravili grozovit zločin, požgali sedem vasi, postrelili 28 domačinov v Jeradnovi ograji pod Kilovčami,
so krvi željni stikali po okoliških vaseh
za sumljivimi domačini. Zaprli so tudi
njega. Pepeta Mežnarjevega, ki je bil
tedaj že politično sumljiv, so fašisti
ujeli v Smrjah, ko jim je želel pobegniti.
Tu so uklenili tudi domačina Jakoba
Pecmana in oba odpeljali v bistriške
zapore. Anton Batista, ki je bil tudi
v tem zaporu, gotovo ne bo pozabil,
kako so Pepeta nečloveško pretepali.
Naslednji dan so Jakoba Pecmana in
Pepeta Mežnarjevega, starega komaj
19 let, obesili na Placu v Ilirski Bistrici.
V opomin upornim domačinom sta
morala zastražena viseti tri dni.

Bistriški fantje na viziti
Naš bralec Frane Tomšič nam je poslal
fotografijo dvanajstih bistriških vizitantov letnika 1924, ki so bili na viziti
isto leto. Tudi on meni, da je to bila zadnja vizita pod Italijo. Žal se imen vseh
na sliki ne spominja več in bo vesel pomoči bralcev.
Spredaj sedi Frane Tomšič Mundetov,
za njim z leve: Jožko Slavec, Viko Tomščič Kovalov, harminikar Anton Škrlj iz
Zalč, Janko Samsa Škudov in Ane Baronov; stojijo: Piero (?), Pepe Kunčič (Mišetov), Karlo Kanobelj, Attilio Perna,
Stano Poljšak, neznan in zadnji Albert
Pirčev. Meni, da so živi le štirje s slike:
poleg njega še Piero, Viko Tomšič in
godec Anton Škrlj.
Vsem vizitantom so bistriška dekleta
pripela pušeljc. In kako pomembno je
bilo, od katerega dekleta je kdo dobil
cvetje! O tem se je vsakič po Bistrici še
dolgo govorilo. III Vojko Čeligoj
BISTRIŠKI ODMEVI JUNIJ 2010
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Bil je to letnik 1923 in za vizito je bilo
godnih le šest fantov. Eden od njih,
Anton Batista, po domače Tonček
Brejscov, nam je te dni predstavil dogajanje ob viziti, ki se je še živo spominja. Na sliki dobro pozna vse svoje
vrstnike. V prvi vrsti sedita z leve: Ivan
Rolih Jurjev in Alojz Jenko Martinkov,
v drugi vrsti pa Ludvik Frank Spodorehov, harmonikar Franc Sila iz Škofelj,
Anton Batista Brezcov in Josip Čeligoj
- Pepe Mežnarjev. Na sliki manjka vrstnik Ivan Kreševič, ki je kot partizan
padel le mesec dni prej v znani bitki na
Nanosu.
Vizita je bila 18. maja 1942. Na dogovor s harmonikarjem Franetom Silo
sta se odpravila s Pepetom Mežnarjevim s kolesom v Škoflje v Vremski
dolini. Tudi Franc Sila se je s težko harmoniko plonerco s kolesom odpravil
na Topolc. Le-ta se živo spominja te
vizite. Na Topolcu so ga bili veseli in
družba se je ob harmoniki še bolj razvnela. Vizitanti in spremljevalci so se
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Društvo Ahec Jasen na Štajerskem
V letnem načrtu, ki ga sprejemamo
vsako leto v društvo Ahec Jasen, je
tudi izlet. Vsakokrat, ko se dogovarjamo, v kateri kraj v Sloveniji bi se
odpravili, imamo različne poglede.
Letos je g. Saša predlagal, da bi obiskali Ptujsko goro in kraje ob njej.
Kocka je padla in akcija se je pričela.

o dmev i iz naših krajev

Ada je pridno pobirala denar za
stroške izleta. Prijavilo se nas je
za večji avtobus. V soboto, 8. 5.
2010, smo se zbrali pri vaški cerkvi
v Jasenu, kjer smo čakali avtobus iz
Podgore, saj imamo nekaj članic in
članov tudi od tam. Ostale izletnike
smo pobrali še v Bistrici in odpeljali
smo se proti Ljubljani in naprej proti
dogovorjenim ciljem. Ustavili smo
se na Trojanah na majhnem zajtrku,
ki so nam ga pripravile naše dobre
članice. Šli smo naprej proti Ptujski
gori. Med potjo nam je naš vodič, g.
Saša Boštjančič, na kratko predstavil
zgodovino Ptujske gore. Cerkev je
zgrajena na gričku, od koder je lep
razgled daleč naokrog. Imeli smo še
kar lepo vreme; čeprav je bilo malo
oblačno, je tam pa tam posijalo
sonce. Na Ptujski gori nam je pater s
pomočjo diapozitivov predstavil razvoj cerkve in njeno zgodovino. Od
tam nas je pot peljala po Dravskem
polju na ptujski grad. Grad je zelo
lepo ohranjen in ima veliko zgodovinskih predmetov.
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Po ogledu gradu smo šli do avtobusa,
da se malo podložimo z dobrotami
naših članic, saj smo bili namenjeni
v vinsko klet na Ptuju. Ta je zelo zanimiva, vino pa še boljše, vendar ga
je treba piti v »normalnih« količinah. Čeprav se je že mračilo, nas je
naš vaščan Sandi, ki je odraščal na
Ptuju, popeljal po mestu. Nedaleč
od vinske kleti smo si ogledali minoritski samostan, v katerem je obnovljena cerkev. Naše pevke in pevci
so v njej zapeli dve Marijini pesmi.

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

Pozno popoldne smo se odpeljali na
Videm pri Ptuju, kjer nas je čakalo
kosilo. Ob pijači in naših muzikantih
Kergelcih izpod Ahca smo se še do-

Agrocenter ŽABOVCA
Podgrajska 14, Ilirska Bistrica; tel.št.: 05/ 7118 180

OTTOÈ
VIN
VINO
RDEÈA VINA:

- dornberško rdeèe
- refošk
- cabernet sauvignon
EKSKLUZIVNI PRODAJALEC PROIZVAJALCA

LABIN PROGRES
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NOVO

BELA VINA:

- dornberško belo
- sauvignon
- malvazija
Pestra ponudba vseh
vrst ŠKROPILNIC!

(prekopalniki,
freze, motokultivatorji,...)

proizvajalca
AGROMEHANIKA
KRANJ

Ugodne cene in pestra izbira

GRADBENEGA MATERIALA
(cement, maltit, modularec,...)
Vsak zadnji petek v mesecu med 8.00 in 12.00 uro
svetovanje in predstavitev kmetijske mehanizacije
JOHN DEERE in KUHN.

odmevi@ilirska-bistrica.si.
Vabljeni k sodelovanju!

bro pozabavali. Vračali smo se v poznih večernih urah. Želimo si, da bi
se taki izleti in druženja v prihodnje
še nadaljevali. III V. D.

Minister za zdravje opozarja, da prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju.

Delovni èas:

Ponedeljek - petek: od 07.00 do 19.00 ure
Sobota: od 07.00 do 13.00 ure
Nedelja, prazniki: ZAPRTO

LEPO VABLJENI!

S KNJIGO ZA PROMOCIJO 15. SPECIALNE OLIMPIADE
Varstveno delovni center (VDC) Koper, ki ima svojo enoto tudi v Ilirski
Bistrici, je organizator letošnjih državnih 15. jubilejnih športnih iger
za osebe z motnjami v duševnem
razvoju. V ta namen so izdali knjigo
»Misli o športu«, v kateri je svoje
misli zabeležilo 77 varovancev iz
vseh enot VDC Koper, pridružili pa
so se jim tudi znani slovenski športniki. Knjigo so 28. maja predstavili
tudi v prostorih bistriške enote VDC
Koper.
O nastajanju in vsebini knjige sta
spregovorili urednica Nina Holešek
in direktorica VDC Koper Andreja
Jurca, nekaj zanimivih misli o športu
pa so prebrali varovanci centra. To je
že tretja knjiga, ki so jo izdali v VDC
Koper. Leta 2005 je namreč izšla
knjiga »Misli na sprehodu«, v letu
2008 pa knjiga »Misli na soncu«.
Prijetno druženje je popestril ansambel Nostalgija.

V prostorih bistriške enote VDC so predstavili knjigo Misli o športu, ki je
namenjena promociji športa med osebami z motnjami v duševnem razvoju

V bistriški enoti VDC pa so za promocijo športnih iger, ki se bodo odvijale med 11. in 13. junijem v Kopru
in okolici, poskrbeli tudi z organizacijo balinarskega turnirja, ki se je
odvijal 14. maja v balinarski dvorani

ŽUPAN ČESTITAL MLADIM GLASBENIKOM

v Zabičah. K sodelovanju so povabili
stanovalce Doma starejših občanov,
društvo Vezi, društvo upokojencev
in balinarsko društvo. Na športnih
igrah, ki se odvijajo na vsaki dve leti,
poleg VDC sodelujejo tudi centri za
usposabljanje otrok s posebnimi
potrebami. Kot je povedala Andreja
Jurca, pričakujejo okrog 400 udeležencev, in sicer bo sodelovalo 50
ekip iz cele Slovenije in tri iz tujine.

Učence Glasbene šole Ilirska Bistrica
in njihove mentorje, ki so v iztekajočem šolskem letu dosegli odlične
rezultate na regijskih in državnih
tekmovanjih tako v petju kot igranju
na različne inštrumente, je sprejel in
jim čestital tudi župan Anton Šenkinc.
Ob sproščenem klepetu so se skupaj z ravnateljem glasbene šole Laszlom Balazsem županu zahvalili za
finančno podporo, obenem pa izrazili tudi potrebo po večji dvorani
za nastope in vadilnici v prostorih

glasbene šole, ki jo obiskuje kar 350
učencev. Župan, ki se je razveselil
uspehov mladih glasbenikov, je povedal, da je občina v zadnjih osmih
letih v šole (tudi glasbeno) in vrtce
vložila čez devet milijonov evrov.
Dodal je še, da občina načrtuje ureditev posebne dvorane za nastope
in koncerte znotraj novega kulturnega doma. Ravnatelj je ob tem
spomnil tudi na 60. obletnico delovanja bistriške glasbene šole, ki jo
bodo praznovali prihodnje leto. III

»Pustite mi zmagati, če pa ne morem zmagati, naj bom pogumen v
svojem poskusu,« je geslo, ki ga v
Sloveniji potrjuje 1600 tekmovalcev
iz 80 lokalnih programov, katere na
tekmovanja pripravlja okoli 200 trenerjev in še enkrat toliko prostovoljcev, kar Slovenijo uvršča v sam vrh
svetovnih držav po številu vključenih športnikov. Specialni olimpijci
v Sloveniji tekmujejo v dvanajstih
športih, in sicer zimskih: alpsko
smučanje, smučarski tek in krpljanje
ter poletnih: plavanje, kolesarstvo,
atletika, košarka, nogomet, namizni
tenis, balinanje in judo. III
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Ideja specialne olimpiade, katere
začetki segajo v leto 1963, je univerzalna, ne gre zgolj za medalje in
dokazovanje moči, pač pa za bogato
in kakovostno vpetost oseb s posebnimi potrebami in njihovih družin
v sodobni globalni svet, v katerem
športnik ni poraženec, temveč zmagovalec, ki s svojo voljo, vztrajnostjo
in rednimi treningi premaguje še
tako okorelo motoriko.
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ZAPOJMO, ZAIGRAJMO, ZAPLEŠIMO
Osnovna šola Juričevega Drejčka v
Ravnah na Koroškem je bila letos organizatorka že 20. državne glasbene
revije otrok, mladostnikov in odraslih s posebnimi potrebami. Udeležili so se jo tudi otroci iz Centra za
usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan, enota Divača.
Skupaj s prijatelji – plesalci iz plesnega društva Srebrna iz Senožeč
– so zaplesali na skladbo Alenke Kolman Plesni vlak. Navdušili so tako
občinstvo kot tudi strogo strokovno
komisijo. Bili so ena redkih, lahko
rečem – kar edina skupina, ki je na
tak način – s plesom, predstavila integracijo zmerno prizadetih otrok s
člani plesnega društva. Po končani
plesni točki smo poželi aplavz in
navdušene vzklike.
Da je bilo navdušenje še bolj doživeto in popolno, nas je s svojim
obiskom počastila tudi prva dama
Slovenije, gospa Barbara Miklič
Tűrk, ki je imela najprej pozdravni
nagovor, nato pa je z zanimanjem
in ganjenostjo spremljala prireditev.

Skupinska slika s prvo damo Barbaro Miklič Tűrk

Domislili smo se, da bi jo prosili za
skupno fotografiranje. Brez pomisleka se je postavila med našo plesno skupino, nas prijazno pozdravila
in na koncu še prosila za fotografijo.
To je bila le še pika na i in naš ple-

Društvo PIŠKOTEK Knežak
vabi na

12. KNEŠKI TEK
V SOBOTO, 5. JUNIJA 2010
START IN CILJ: Gozdna pristava MAŠUN
TEK ŠOLSKE MLADINE

Start ob 13.00 uri (startnina 2 evra)

šol stv o in šport

PREDŠOLSKI OTROCI (do 7 let)
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Start na travniku pri gradu ob 15.uri (dolžina proge: 150 m, startnine ni)

ČLANI IN ČLANICE – za pokal Primorskih novic in netekmovalci
Start teka ob 16.00 uri (dolžina proge: 12 km, startnina 8 evrov)

Organiziran bo tudi tek na 3 km in pohod po »Mašunski gozdni učni
poti« (2 km) ali po označeni progi (12 km). Lahko izberete tudi druge
vrste rekreacije (odbojka, balinanje, kolesarjenje…).
Vpisovanje in plačilo startnine na startnem mestu od 12. ure dalje.
Prijave bomo zaključili petnajst minut pred startom posameznega teka.
Priporočamo tudi predhodne prijave.
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sni dan je bil popoln. Domov smo
se vračali skupaj z varovanci Sožitja,
ki so se prav tako predstavili s svojo
pevsko točko. Dolga pot je hitro minila med petjem, ki ga je neutrudno
spremljala harmonika. III NH

OBVESTILO
Uporabnike Knjižnice Makse
Samsa obveščamo, da je prišlo
do sprememb pravil glede članstva.
Sporočamo vam, da smo na
podlagi 21. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list
RS, št. 94/07) in 15. člena Zakona o knjižničarstvu (Ur. list
RS, št. 87/01) dolžni iz evidence
izbrisati vse neaktivne člane
knjižnice, to so tisti, ki nas niso
obiskali najmanj eno leto in so
poravnali vse obveznosti do
knjižnice. Izbrisani član se bo
moral ob obisku spet vpisati v
knjižnico.
V naši knjižnici smo se odločili,
da vsem, ki si boste podaljšali
članstvo, brezplačno zamenjamo staro izkaznico z novo.
Hvala za razumevanje in lepo
vabljeni v knjižnico.
Knjižnica Makse Samsa

Dan druženja in gibanja vseh generacij
V soboto, 15. maja 2010, se je OŠ
Jelšane z vrtcem pridružila vseslovenski ekošportni prireditvi s sloganom »ŠPORT ŠPAS – Dan druženja in
gibanja vseh generacij«. Prireditev
smo organizirali z namenom, da bi
čim bolj ohranjali medgeneracijsko
povezanost, saj žal v zadnjem času,
zaradi načina življenja vidno izginja.
Prireditev se je pričela ob 9:00. Po
uvodnem pozdravu ekokoordinatorice Romane Kompan in ravnateljice
Branke Špende Mandić je sledila
skupinska fotografija pred OŠ Jelšane, nato pa pohod v spremstvu
lovca LD Zemon, g. Dušana Maljevca, in spremstvu policistov skozi
vas Jelšane do Novokrajske ceste ter
ob glavni cesti nazaj v šolo. Po malici je bilo organizirano predavanje
za starše in stare starše o klopnemu
meningitisu, ki ga je pripravila ga.
Andreja Rebec iz ZD Ilirska Bistrica.
Nato je ga. Andreja skupaj z g. Jadranom Čekadom predstavila nordijsko
hojo ter udeležencem merila krvni
pritisk, srčni utrip ter sladkor v krvi.
Medtem so si učenci ogledali videofilm o izginjanju ogroženih žival-

skih vrst. Druženje smo nadaljevali
z družabnimi igrami, ki jih je vodila
učiteljica Nives Pirih. Prireditev pa
so popestrili in jo pripeljali do vrhunca naši nekdanji učenci »Veseli
muzikanti« iz Dolenj in Šapjan. Ob
zvokih glasbe smo zapeli in zaplesali. Prireditev smo sklenili s podelitvijo nagrad najstarejši obiskovalki
ga. Mihaeli Primc in najmlajšemu
obiskovalcu Timu Tomažiču ter seveda najštevilčnejši razširjeni družini
Brozina Komen - Vrh. Kljub slabemu
vremenu smo naše druženje v pri-

jetnem vzdušju realizirali. Veseli in
zadovoljni smo se razšli z željo, da se
tudi drugo leto srečamo v še večjem
številu.
Vsem obiskovalcem, lovcu LD Zemon, ZD Ilirska Bistrica, policistom,
»Veselim muzikantom« ter vsem
zaposlenim na OŠ Jelšane, ki so na
kakršenkoli način pomagali, da je
naša prireditev uspela, se iskreno
zahvaljujeva. III Ekokoordinatorici
Romana Kompan in Karmen Joimo
Šajn

IZDELALI SMO PUNČKE IZ CUNJ

Pri urah podaljšanega bivanja so
učenci izdelovali čisto prave punčke
iz cunj. Vsako sešito punčko so opremili z osebno izkaznico (ime, datum
in kraj rojstva, ime izdelovalca) in
dopisnico, ki jo ob nakupu izpolni
kupec in jo pošlje izdelovalcu. Tako
bodo učenci dobili povratno informacijo o tem, kdo je njihovo punčko
posvojil. Veseli smo, da smo lahko
tudi mi pomagali otrokom iz manj
razvitih držav, hkrati pa smo spo-

znali, da igračo lahko izdelamo kar
sami, s svojim izdelkom pa osrečimo tudi druge. III Brigita B. Baša
in Magdalena Logar, OŠ Podgora
Kuteževo

odmevi@ilirska-bistrica.si.
Vabljeni k sodelovanju!
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V Osnovni šoli Podgora Kuteževo
smo se v letošnjem šolskem letu
pridružili Unicefovemu projektu
»Punčka iz cunj«. Gre za tradicionalno igračo, ki je poznana v vseh
kulturah sveta. V preteklosti je marsikateremu otroku predstavljala
družbo, danes pa simbolizira otroka
iz države v razvoju. Slogan akcije je
»Posvoji punčko in reši otroka«, saj
vsaka posvojena punčka zagotovi
cepljenje enega otroka proti šestim
otroškim nalezljivim boleznim.
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Dan bistriškega tenisa 2010
V soboto, 22. maja, je za uvod v
novo teniško sezono Tenis klub Il.
Bistrica priredil Dan bistriškega tenisa 2010. Ideja se je porodila na
letošnjem občnem zboru. S tovrstno prireditvijo, ki naj bi postala
tradicionalna, se sledi ciljem delovanja kluba in izvajanju programa
dela za letošnje leto.
Ena osnovnih nalog pri tem naj bi
bil poudarek delu s članstvom in
popularizaciji tenisa v širšem okolju.
Namen prireditve je bilo srečanje s
tekmovanjem in druženje vseh generacij članov kluba, staršev otrok
in ljubiteljev tenisa. In res se je tega
dne zbralo skupaj več kot 60 udeležencev, od tega 25 otrok, precej
njihovih staršev in odraslih članov
kluba. Prireditev je sovpadala z
Dnem slovenskega tenisa, ki ga je v
Ljubljani istega dne priredila Teniška
zveza Slovenije.
V krasnem pomladnem dnevu, sicer
s kratko pomladansko ploho, ki pa ni
preveč zmotila dobrega vzdušja, se
je uspešno odvijala predstavitev in
druženje vseh generacij članov teniškega kluba. Z zaključnim finalom
turnirja dvojic se je zavlekla krepko
v polnočni čas. Vsem vabljenim, ki
se vabilu niso odzvali. je tako lahko
žal za zamujenim dogodkom.
Teniško znanje so najprej prikazali
udeleženci šole tenisa in mladi tek-

movalci v tekmovanjih, ki so potekala v naslednjih kategorijah:
• MINI začetniki s sodelovanjem 5
udeležencev, zmagovalec Marko
Hrenovec,
• MINI tenis s 4 udeleženci, zmagovalec Luka Samokec,
• MIDI tenis s 7 udeleženci, zmagovalec Leon Batagelj in
• starejši otroci, šampanjc turnir
dvojic, z 9 udeleženci, zmagovalki
sta bili Kristina Šlosar in Maja
Udovič.
Tekmovanja pa so se zaključila s
»šampanjc« turnirjem dvojic rekre-

ativcev, ko je loparje prekrižalo 17
rekreativnih igralcev, članov kluba,
zmagovalca sta bila Leo Jenko in Joško Iskra.

v lepotah Ptuja in ptujskega grau.
Najbolj pa smo uživali pri vožnji s
kanuji. Dnevi so hitro minevali in že
je prišel petek. Po zadnji jutranji telovadbi smo zaključili z aktivnostmi,

se nasmejali učiteljevim šalam in že
smo se morali posloviti. Obljubili
smo, da se še vrnemo. III Lara Dujc
in Karin Ujčič, 7. a OŠ Dragotina
Ketteja

Mlajši udeleženci so poleg medalj
oz. pokalov prejeli tudi nagrade
sponzorjev Babolat in Strunca. Druženje je bila dobra prilika za izmenjavo mnenj med starši in odraslimi
člani ter spodbuda za realizacijo nalog, ki klub čakajo v tem letu. Ena
najpomembnejših je nedvomno
ureditev klubskih prostorov, saj so ti
za normalno delo kluba neobhodno
potrebni. III B. Celin

šol stv o in šport

Teden v Štrku
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Od 10. do 14. maja 2010 smo se
učenci sedmih razredov OŠ Dragotina Ketteja odpravili v šolo v naravi
v CŠOD Štrk pri Ptuju. Pot se nam
je zdela zelo dolga, zato smo bili
srečni, ko smo po treh urah prispeli
na težko pričakovani cilj. Prijazni
učitelji in odlično kosilo so hitro popravili naše razpoloženje.
Z dejavnostmi smo začeli že prvi popoldan. Ena skupina se je zabavala
in raziskovala v gozdu, druga pa se
je pomerila v orientacijskem teku.
Zvečer nam je bilo že vsem jasno,
da bodo dnevi v Ptuju zanimivi in
zelo aktivni. V prihodnjih dneh smo
res počeli veliko: ogledali smo si
značilno panonsko hišo, spoznavali
vremenske pojave, kolesarili, uživali
BISTRIŠKI ODMEVI JUNIJ 2010

Pume letos odlične na državnem prvenstvu

prijeten uvod v počitniški teden

Učenci OŠ Rudija Mahniča - Brkinca
Pregarje smo se pred prvomajskimi
počitnicami z velikim navdušenjem
podali v novo odprti Tuš planet na
ogled 3D-filma Kako izuriti svojega
zmaja?.
V dveh letih smo od prodaje božično-novoletnih izdelkov zbrali in
privarčevali ravno dovolj denarja, da
smo lahko vsi učenci naše šole odšli
v kino. Bilo je nepozabno: film nas
je kljub nenavadnemu naslovu navdušil. Resnično je vreden ogleda. Še
več pa nam je pomenila prosta ura,
ko smo učenci višje stopnje lahko
odšli po svoje in si kaj lepega ku-

pili. Mlajši so to lahko storili le pod
budnim očesom naših učiteljic in
učitelja. Vmes smo si privoščili tudi
prigrizek in popili pijačo. Ob koncu
nas je prijetno osvežil še sladoled in
sprehod ob morju.
Naš izlet na Obalo je bil pravo doživetje in še lepši uvod v počitniški
teden. Gotova pa tega ne bi bilo
brez naših učiteljic in učiteljev, ki so
upoštevali naše želje in nas bili pripravljeni spremljati v kino v popoldanskem času, za kar se jim srčno
zahvaljujemo. III Novinarski krožek
OŠ Pregarje

saj plešejo skupaj komaj eno leto. V
kategoriji otroških cheer plesnih parov sta bili najuspešnejši Eva Česnik
in Klavdija Ujčič, saj sta za las zgrešili
bronasto medaljo in tako dosegli 4.
mesto. Nika Udovič in Lara Štemberger sta v isti kategoriji dosegli
7. mesto, za njima pa sta se uvrstili
Noemi Tomšič in Špela Ujčič, ki sta
dosegli 8. mesto. Pume pa so se v
vseh kategorijah odrezale odlično.
V kategoriji jazz sta Daša Kocjančič
in Janja Raspor kljub premiernemu
nastopu postali državni prvakinji.
Že tretje leto zapored sta Kristina
Prosen in Daša Kocjančič domov
prinesli odlično bronasto medaljo v
kategoriji članski cheer plesni pari.
Anja Lakota in Eva Logar sta ravno
tako postali državni prvakinji v kategoriji hip-hop, čeprav sta se v hiphopu ravno tako preizkusili prvič.
Z odličnimi rezultati na zaključnem
tekmovanju se Pume z mlajšimi skupinami že veselimo 20. junija, saj
bomo takrat za vas pripravile sedaj
že tradicionalno plesno predstavo,
ki naj zaenkrat še ostane skrivnost.
Z ogledom naše predstave nam boste pomagali narediti korak bližje
našim zadanim ciljem, ki sta trenutno evropsko prvenstvo v Parizu in
svetovno prvenstvo v Orlandu na
Floridi (ZDA).
Plešite z nami!!! III Mojca Klanšček
BISTRIŠKI ODMEVI JUNIJ 2010

šol stv o in šport

Sezona se približuje koncu in, kot
vsako leto, smo se Pume udeležile
Odprtega državnega prvenstva, ki je
letos potekalo 9. maja v Vrhniki. Zaradi nenaklonjenih okoliščin smo letos v članskih disciplinah tekmovale
le v treh kategorijah plesnih parov.
Vendar pa so kljub veliki konkurenci
naše najmlajše tekmovalke v otroških kategorijah plesnih skupin in
parov dosegle odlične rezultate. In
to kljub temu da so se državnega prvenstva udeležile šele prvič.
Pod vodstvom Kristine Prosen so
Mini pumice 2 (Ujčič, Česnik, Tomšič, Ujčič, Arslanovič, Jaksetič in Štebih) dosegle 11. mesto, pod okriljem
Janje Raspor so Pumice (Udovič,
Štemberger, Šircelj, Prica in Štemberger) dosegle 9. mesto, varovanke
Daše Kocjančič Mini pumice 1 (Boštjančič, Slavec, Pugelj, Možina in
Šlosar) pa so dosegle 8. mesto. Na
slednje smo še posebej ponosne,
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DAN DRUŽENJA VSEH GENERACIJ
V soboto, 15. maja 2010, so se na
naši šoli zbrale vse generacije iz Podgrada in okoliških vasi. Prireditev ob
svetovnem dnevu družine, v okviru
projekta Šport špas, je potekala v
šolski telovadnici, saj nam vreme ni
bilo naklonjeno.
Najprej smo se v krog prijeli vsi, stari
in mladi, in se igrali različne igre.
Nato smo se razdelili v 4 skupine.
Tako so očetje tekmovali proti ženam in otrokom, mame proti svojim
možem in otrokom, fantje in punce
pa proti svojim staršem. Igrali smo
se 4 različne igre. Poražena skupina
je na koncu morala zmagovalni skupini zapeti pesmico.
Nato smo v šolski jedilnici imeli malico. Sledil je kulturni del prireditve,
saj smo prisluhnili glasbenim talentom naše šole. Pred njimi ni bilo žirije iz oddaje Slovenija ima talent, a

so se vsi potrudili po svojih močeh.
Na koncu smo podelili priznanja
najmlajšemu in najstarejšemu udeležencu prireditve ter najštevilčnejši
družini. Od jutra je potekala tudi likovna delavnica za najmlajše ter srečelov, v katerem je vsak lahko zadel

šol stv o in šport

ŠPORT JE V NAŠEM SRCU
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Tekmovalci iz Ilirske Bistrice z mentoricama

Šport je spektakularna dejavnost,
ki jo spremlja na milijone gledalcev.
Ljudje ga gojimo zaradi potrebe po
krepitvi telesne moči ali preprosto
zaradi veselja do gibanja. Za mlade
ljudi je športna dejavnost naravna
oblika gibanja, ki temelji na igri ter
vključuje izziv in zabavo. Najpomembneje pri športu je dobro počutje mladega človeka. V vseh svojih
dejavnih oblikah mora biti dostopen
vsem mladim ljudem brez diskrimiBISTRIŠKI ODMEVI JUNIJ 2010

nacije, tako dekletom kot fantom
mora ponujati enake možnosti,
upoštevati mora posebne zahteve
mladih različnih starosti ali skupin
s posebnimi potrebami. Vsakomur
moramo pomagati, da varno doseže
tisto, česar je zmožen.
Teki, skoki in meti so zagotovo prve
telesne dejavnosti, ki jih je izvajal
človek v svojem vsakodnevnem življenju. Zato lahko rečemo, da je

zelo koristne in praktične nagrade.
Hvala vsem donatorjem za srečelov!
Dan se je zaključil okoli poldneva
in polni novih izkušenj smo odšli
domov. III Ana in Anja, OŠ Rudolfa
Ukoviča Podgrad

atletika najstarejši šport na svetu in
temelj vseh drugih.
V torek, 20. aprila, smo na osnovni
šoli Antona Žnideršiča v Ilirski Bistrici gostili okrog 100 učencev in
učenk osmih zavodov in šol s prilagojenim učnim programom z nižjim
izobrazbenim standardom. Potekalo
je Področno športno tekmovanje iz
atletike. Tekmovali so v skoku v daljino in višino, metu vorteksa in teku
na različne dolžine. Po pozdravnem
govoru gospe ravnateljice Karmen
Šepec so vse udeležence razvedrili
učenci in učenke oddelkov prilagojenega programa s plesno točko
»Na kmetiji«.
Tekmovanje je potekalo v športnem
vzdušju z veliko medsebojne pomoči
in vzpodbujanja. Učenci so se potrudili po svojih najboljših močeh in vsi
so postali zmagovalci. »Če družba
kot celota omogoča vsem mladim
ljudem ukvarjanje s športnimi dejavnostmi, to ne vodi samo v koristno
preživljanje prostega časa, temveč
lahko tudi pomaga reševati nekatere družbene probleme, kot so nestrpnost, brezciljnost, agresivnost,
zloraba alkohola in drugih mamil…«
(Šport mladih, 1996). Zato sva prepričani, da je treba vse otroke že
zgodaj začeti uvajati v šport, kajti le
tako bo postal šport del njihovega
srca. III Specialni pedagoginji Irena
Muha in Darinka Gržina

UREDITEV OTROŠKEGA IGRIŠČA PRI OŠ KNEŽAK

Mladinski klub Nade Žagar objavlja

JAVNI RAZPIS
za nastop glasbenih
skupin na Festivalu
bistr'ških bendov 2010

Prišli so, kot so obljubili na roditeljskem sestanku, ko so se z vzgojitelji in učitelji pogovarjali o ureditvi
otroškega igrišča pri šoli! Kar nekaj
staršev naših otrok se je z veseljem
udeležilo delovne akcije, ki smo jo
v dogovoru z njimi izvedli v soboto,
24. aprila 2010.
Prihrumeli so z delovnimi stroji in
se z vso vnemo lotili dela. Prevažali
so zemljo, jo teptali, ruvali kamenje,

polagali gumijaste plošče okrog igral
… Kljub temu da nam vreme ni bilo
ravno naklonjeno, smo delavci šole
in starši uspeli opraviti večino predvidenega dela. Domenili smo se, da
se bomo dobili še enkrat in igrišče
dokončno uredili.
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo
vsem, ki ste nam priskočili na pomoč in dokazali, da je v slogi zares
moč. III Morena Hostinger

TRETJIČ ZAPLESALI ČETVORKO

Vabimo vse glasbene skupine
na območju občine Ilirska Bistrica,
ki bi želele predstaviti sadove svojega glasbenega ustvarjanja na
letošnjem, tretjem zapored, Festivalu bistr'ških bendov, da se prijavijo k sodelovanju.
Prijavo, ki naj vsebuje ime glasbene skupine, kratek opis skupine
in zvrsti glasbe, ki jo izvaja, ter ime,
priimek in telefonsko številko kontaktne osebe, je mogoče oddati
do 12. junija 2010, na e-naslov:
festbb@gmail.com.
Komisija Festivala bistr'ških bendov 2010 bo vse prispele prijave
obravnavala in sprejete odločitve
prijaviteljem posredovala najkasneje do 19. junija 2010. Pri izboru
nastopajočih bodo imele prednost
skupine z avtorsko glasbo.
Festival bistr'ških bendov 2010
se bo odvijal na vrtu Mladinskega
kluba Nade Žagar, v petek in soboto, 25. in 26. junija 2010.
Za podrobnejše informacije pokličite po telefonu št.: 041 343 690
in 041 333 456 ali pišite na zgoraj
omenjeni e-naslov
Mladinski klub Nade Žagar
Bazoviška 26
6250 Ilirska Bistrica

Tretja generacija bistriških maturantov se je v petek, 21. maja, točno
opoldne na Titivem trgu v Ilirski Bistrici pridružila tisočim maturantom
po Sloveniji v sinhronem plesu maturantske četvorke.

Tam sta jih pozdravila tudi bistriški
župan Anton Šenkinc in vodja bistriške enote gimnazije Bojana Rosina Simonič in jim zaželela veliko
uspehov pri nadaljnjem študiju in v
življenju. III

Nepričakovano, poln zanosa in veselja do dela in življenja nas je zapustil dragi mož, oče in nono Jože
Novak.
Spoznanje minljivosti drage osebe
je zarezala v naša srca globoko bolečino.
V teh težkih trenutkih se iskreno
zahvaljujemo vsem, ki so nam stali
ob strani.
Iskrena hvala.
Nevenka Novak z družino

BISTRIŠKI ODMEVI JUNIJ 2010

šol stv o in šport

ZAHVALA
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ZAHVALA ob
zaključku akcije
šport špas
Drugo leto zapored smo člani upravnega odbora šolskega sklada OŠ
Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica
predlagali program aktivnosti za
pridobitev denarnih sredstev, s katerimi uresničujemo cilje napisane v
viziji šole. Z zbranimi sredstvi želimo
razvijati in podpirati tiste dejavnosti, ki niso sestavni del obveznega
programa, pomenijo pa zviševanje
standarda ter bogatenje življenja in
dela na šoli.

šo lstv o in šport

V letu 2010 smo si v program zapisali naslednje naloge:
• Ureditev učilnice na prostem –
postavitev klopi in mize za izvajanje pouka na prostem
• Nakup interaktivne table – nadaljevanje opremljanja učilnic s
sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo
• Pomoč socialno šibkim učencem
in učencem s posebnimi potrebami za sofinanciranje dejavnosti, ki niso sestavni del obveznega
programa, pomenijo pa obogatitev in višjo kvaliteto šolskega dela
(šole v naravi, tabori za nadarjene
učence, ekskurzije v tujino…).
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Naša šola se je že tretje leto vključila v vseslovensko akcijo »ŠPORT
ŠPAS - DAN GIBANJA IN DRUŽENJA
TREH GENERACIJ«, ki je potekala v
soboto, 15.5.2010. Kljub slabemu
vremenu smo uspešno izpeljali tudi
srečelov. S prodanimi 596 srečkami
smo šolski sklad obogatili za 596 €.
V ta namen bi se radi javno zahvalili vsem, ki ste prispevali dobitke
za nagradni fond. Zahvala gre tudi
učencem, njihovim staršem, delavcem šole in vsem, ki so kakorkoli
pomagali pri organizaciji in izvedbi
srečelova.
Sponzorji: Avto Delalič, Trgovina Pepelka, DZS, Zavarovlnica Adriatik, Irbis, trgovina Orient, Plama Podgrad,
PD Snežnik, Elektro oprema, Silver
mode, KO-NET Šenčur, Drogerie market, Eurogril, Suma - umetno kovaštvo,
Kosič d.o.o., Frizerski salon Sandra,
Okrepčevalnica Zemonska vaga, Prodent, Parfumerija Jelka, Optika VatoBISTRIŠKI ODMEVI JUNIJ 2010

AVTOHIŠA SMRDELJ d.o.o.
Bazoviška cesta 44
6250 Ilirska Bistrica

SPECIALIZIRANI SERVIS ZA RENAULT
• Prodaja originalnih in neoriginalnih rezervnih delov
enake kakovosti za vse znamke vozil
• Servis in ugotavljanje napak na testerju za vse
znamke vozil
• Vzdrževanje klime že od 40 EUR
• Prodaja in premontaža gum
• Optika za vsa vozila
• Zavarovanje vozil pri Zavarovalnici Maribor
• Prepisi vozil

NOVO – KARTICA UGODNOSTI!!
Za vozila, starejša od 6 let, popust na material
in delo s kartico ugodnosti.

storitve
Andrej Frank s.p.
Gornja Bitnja 8
6255 Prem
INŠTRUKCIJE SLOVENŠČINE IN ANGLEŠČINE
PRIPRAVA NA MATURO (slovenščina in angleščina)
POUČEVANJE RUSKEGA JEZIKA
PREVAJANJE
LEKTORIRANJE VSEH VRST BESEDIL
GSM: 031 718 888
e-pošta: profrank.storitve@gmail.com

vec, Avto Kalister, Javor Pivka, Ilirika,
Agrofloris, SIRK, MI3, Frizerski salon
Mojca, Frizerski salon Ooops, Izotech,
Perutninarstvo Pivka, Grawe, Mesarstvo Puc, PET PAK d.o.o., CPK, Aluslav,
Studio MAJ, A Banka, Spar, Banka Koper, Frizerski salon Suzana, Avantura
šport, Kovaštvo Logar, Kolektor LIV,
Podjetje Irbis.
Nekatera podjetja, posamezniki in
ustanove pa so namesto dobitkov šolskemu skladu nakazali denarna sredstva. Do sedaj smo na računu zbrali
1.570 €, ki so jih prispevali Plama
PUR, Tank d.o.o., Penko Matjaž, Avto

Martinčič, Petrol d.d., Zavarovalnica
Triglav in PET PAK.

Denarni fond šolskega sklada pa je
bogatejši tudi za 100 €, ki smo jih
zbrali kot prostovoljne prispevke ob
zaključku projekta »GOSPOD BONTON« 25. marca 2010.
Hvala vsem, ki nas podpirate in
pomagate pri uresničevanju zastavljenih ciljev. III Člani UO šolskega
sklada OŠ Antona Žnideršiča Ilirska
Bistrica

FANTJE SPOD KARLOVICE NA
GOSTOVANJU V AMERIKI IN KANADI
15 članov pevske skupine Fantje
spod Karlovice s Pregarij na čelu
z vodjem Alešem Bernetičem je v
družbi harmonikarja Matica Štavarja, predsednika KS Pregarje
Alojza Bubniča in fotografa Stojana
Spetiča preživelo dva tedna med
rojaki v Ameriki in Kanadi, kjer so
jih odlično sprejeli.

Fantje spod Karlovice so rojakom v Clevelandu zapeli ob zvokih harmonike

koncert. Rojaki so jim v naslednjih
dneh razkazali mesto in znamenito
jezero, obiskali pa so tudi tradicionalno skupnost Amishev.
20. aprila so se iz Clevelanda odpravili na 1800 kilometrov dolgo pot s
kombijem v Toronto v Kanadi. Vmes
so se namreč na povabilo Joea Ljubiča, doma iz Javorja, ustavili v Pit-

PRIMORSKA POJE SVOBODI

Primorski pevci že več let proslavljajo Dan zmage in Dan Evrope in
s tem konec druge svetovne vojne,
konec preganjanja slovenske besede in slovenske pesmi na Primorskem. Na Zvezi pevskih zborov
Primorske so pobudo poimenovali
Primorska poje svobodi. Tako so v
soboto, 8. maja, točno ob 21. uri
na Titovem trgu v Ilirski Bistrici svo-

bodi zapeli tudi trije bistriški zbori:
mešani pevski zbor Avgust Šuligoj,
Društva upokojencev Ilirska Bistrica
pod zborovodstvom Dimitrija Grlja,
moški pevski zbor Dragotin Kette
pod zborovodstvom Mirka Slosarja
in ženska pevska skupina Kalina pod
vodstvom Janja Konestabo. Dogodek je z recitacijami obogatil Franc
Gombač. III

tsburgu, kjer so si ogledali mesto in
zapeli v Heinzlovi kapeli. Nato pa so
se odpeljali še do Washingtona, kjer
jih je sprejel slovenski veleposlanik
v ZDA Roman Kirn, njegova žena
pa jih je prijazno popeljala na ogled
znamenitosti mesta.
V Torontu jih je 22. aprila sprejela
Ivanka Vičič iz Zajelšja, ki je organizirala njihovo bivanje v Kanadi in jih
popeljala na ogled mesta in Niagarskih slapov. V Torontu so nastopili
dvakrat. Prvič so zapeli na ladji kapitana Johna, kjer jih je sprejel tudi
konzul, predstavnik kanadskih Slovencev, g. Kranjc. Drugi koncert pa
se je odvijal na pristavi primorskega
kluba Simon Gregorčič, kjer se je zabava zavlekla do poznih večernih ur.
Kot so povedali fantje, je bilo v ZDA
in Kanadi veliko zanimanje zanje,
podpisali in prodali so tudi nekaj
CD-jev. Bili so namreč prva skupina
iz Brkinov, ki je tam nastopila.
Za nepozabno gostovanje se Fantje izpod Karlovice zahvaljujeo Silvi
Ramšak, Ivanki Vičič in vsem drugim rojakom, pri katerih so prebivali, ter odličnim kuharicam. Za
finančno podporo se zahvaljujejo
županu Antonu Šenkincu, Občini
Ilirska Bistrica, KS Pregarje, Izoterm
Plami, Plami pur, Plami G.E.O., ISIP
Postojna, Pizzeriji Maestro, Gostilni
Klaudio, Avtocentru Dodič, Luciji Čehovin iz Rodika, Radu Muhi, Igorju,
Salunisu, Zidarstvu Sedmak, Kmečki
mesnici Postojna in vsem, ki so kakorkoli pomagali. III
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V Clevelandu, kamor so prispeli 15.
aprila, jih je skupaj z ostalimi rojaki
toplo sprejela Silva Ramšak, tajnica
tamkajšnjega slovenskega primorskega kluba, doma s Pregarij. Nastanjeni so bili pri osmih družinah,
v gavnem iz Brkinov in Istre, kjer so
se po njihovih besedah počutili kot
doma. Njihov prvi koncert je potekal
17. aprila v slovenskem narodnem
domu v Clevelandu, kjer so nastopili
na vsakoletnem srečanju primorskih
Slovencev, kakih 450 obiskovalcev
pa so še posebej navdušili, ko so zapeli ob zvokih harmonike. Naslednji
dan so nastopili v veličastni cerkvi
Marije vnebovzete, kjer so peli med
mašo, po njej pa pripravili še krajši
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predstavitev knjige o TITOVih ŽENSKah
V knjižnici Makse Samsa so obiskovalci minuli mesec lahko prisluhnili
predstavitvi zanimive knjige Ženske
v Titovi senci, avtorja Mira Simčiča,
ki je izšla prav v Ilirski Bistrici.
Knjiga, ki je sicer leta 2008 najprej
izšla v Zagrebu, je nadaljevanje Simčičeve prve knjige Tito brez maske,
ki je izšla leta 2007. V njej avtor odstira manj znane vidike Titovega življenje, katerega pomemben del so
bile tudi njegove spremljevalke. V
knjigi je predstavljenih pet Titovih
zakonskih in zunajzakonskih žena,
poročen je bil namreč s tremi.
Kot ugotavlja avtor, naj bi na tradicionalen način spoznal le svojo
prvo soprogo Pelagijo Belousovo –
Polko, s katero je imel tudi sina, vendar ga je kasneje zapustila. »Ostale
štiri ženske so bile komunistične
ilegalke, saj je bilo zunaj tega kroga
za Tita prenevarno iskati življenjsko
sopotnico,« je povedal Ivan Simčič.
Leta 1937 se je poročil z Anno Koeniig oz. Lucijo Bauer, ki je skrbela
tudi za njegovega sina, vendar je
bila kmalu ustreljena kot sovjetski
špijon. Kmalu zatem je spoznal mariborsko kurirko Herto Hass, ki je

Avtor Miro Simčič v pogovoru z voditeljem Tomom Šajnom

umrla pred kratkim v visoki starosti,
vendar je bila tudi ta zveza obsojena na propad. Ob začetku vojne
in odhodu v Beograd je Tito spoznal
četrto ženo Davorjanko Paunović –
Zdenko, ki pa je zaradi tuberkuloze
umrla leta 1946.
Kmalu zatem se je v Titovem življenju pojavila zadnja in edina javno
znana soproga Jovanka Budisavljević, o kateri pa Simčič nima najboljšega mnenja. V knjigi jo imenuje
»dedinjska cesarica« in ji namenja

največ prostora. Po njegovih besedah, je Jovanka v nekem obdobju
želela prevzeti oblast in naslediti
Tita, vendar ji to ni uspelo. Bila naj
bi tudi glavna metla, ki je z maršalata v različnih obdobjih pometla
tisoče ljudi. Tito naj bi ji dolgo časa
popuščal in ugajal njenim muham
vse do zadnjih let pred smrtjo.
Predstavitev knjige, ki jo je vodil
zgodovinar Tomo Šajn, je s pesmijo
popestrila skupina Lojzeta Bajca s
prijatelji. III

kultura

POMLADNI NASTOPI ŽENSKEGA PEVSKEGA ZBORA PREM
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Po februarskem zatišju smo v začetku marca nastopile na reviji Primorska poje. S svojim programom
smo se letos predstavile v Pivki v
družbi sedmih pevskih zborov in
pevskih skupin. Bila je to lepo organizirana prireditev v avli osnovne
šole v Pivki. Lepo, a po svoje zahtevno, je bilo tudi zapeti svojim bližnjim, znancem in prijateljem, saj
imamo v svojih vrstah tudi pevke iz
pivške občine. Na reviji je zbor naBISTRIŠKI ODMEVI JUNIJ 2010

stopil že enajstič.
»Brkinske stezice« se je imenovala
prireditev, ki je obeležila desetletnico folklorne skupine Brkini, hkrati
pa predstavila knjigo Brkinske stezice in njeno avtorico Slavko Cetin
Čufar. Knjiga je zbirka zapisov starih običajev in obrti, zgodb iz časa
avtoričinega življenja in delovanja
Folklorne skupine. Veliko starejših fotografij in fotografij folklorne
skupine se domiselno vključujejo v

besedila in pesmi, ki so doma na in
ob brkinskih poteh in stezah skozi
čas in kraje. Kot ostali nastopajoči
je tudi naš zbor predstavil delček
kulturnega delovanja na področju
Brkinov.
21. aprila smo nastopile tudi na prireditvi »Pozdrav pomladi« v Jevnici
v občini Litija skupaj z domačim mešanim pevskim zborom in moškim
zborom s Črnega vrha nad Idrijo.
Pele smo kar devet pesmi, med pesmimi pa pripravile spremno besedilo, s katerim smo predstavile zbor,
predvsem pa domače kraje. Za konec je prizor v domačih narečjih to
pripoved iz domačih logov in naše
petje veselo zaokrožil. Poslušalci
in gostitelji so nastop navdušeno
sprejeli. Bila je to prijetna in vesela
prireditev, kjer se je ob zaključku ob
sproščenem pogovoru utrnilo tudi
kar nekaj idej za prihodnje sodelovanje in nastope. III Za ŽPZ Prem –
Danica Kirn

RAZSTAVA LIKOVNIH DEL VINKE ZAKRAJŠEK

Predsednica OZ RK Ilirska Bistrica Nadja Baša in slikarka Vinka Zakrajšek

Vidmu. Vinka Zakrajšek, ki je bila ob
otvoritvi razstave prijetno presenečena in ganjena, se je iskreno zahvalila predstavnicam območnega RK,
ki so razstavo pripravile. Otvoritev
je z recitacijami popestril tudi Franc
Gombač, ki je dober poznavalec slikarkinih del. Kot je dejal, v njenih
delih odseva duša brkinskega člo-

ISTRSKI VEČER V BESEDI, GLASBI IN SLIKI

Prav poseben večer, na katerem so
obiskovalci lahko okusili delček slovenske Istre, so 6. maja pripravili v
bistriški Knjižnici Makse Samsa.
Ilirskobistriška izpostava JSKD, ki že
vrsto let zgledno sodeluje s koprsko
izpostavo JSKD, je v goste povabila
člane študijskega krožka Besede
slovenske Istre. Ti so predstavili
zbornik Brazde s trmuna, v katerem objavljajo zanimive literarne in
druge prispevke o navadah in običajih v posameznih istrskih krajih.
»Smo avtohtoni Istrani, ki so nam
pri srcu istrski kraji, njihovi ljudje in
govorica. Ker ne želimo, da bi šla ta
kulturna dediščina v pozabo, jo razi-

skujemo in zapisujemo v zborniku,«
je povedala mentorica študijskega
krožka Nadja Rojac. Zabavne in poučne zgodbe so prebirali: Marija Andrejašič Koren, Ivan Novak, Marija
Šavron Jerman, Cvetka Starc, Viktorija Pucer Štromar in Danila Tuljak
Bandi, ki je v knjižnici razstavila tudi
ročno izdelane figure šavrink.
Večer sta s pristno istrsko glasbo popestrila Vlado Batista in Metka Audič Batista. Obiskovalci so si lahko
ogledali tudi razstavo fotografij oljk,
ki so nastale v okviru natečaja koprske izpostave JSKD, Društvo oljarjev
slovenske Istre pa je pripravilo degustacijo oljčnega olja. III

veka. Za dobro voljo pa je poskrbel
glasbenik Tone Škrlj iz Knežaka.

Dan odprtih vrat
Rdečega križa
V okviru tedna Rdečega križa so na
območnem združenju RK 11. maja
pripravili tudi dan odprtih vrat. Obiskovalci so si lahko ogledali razstavo
Rdeči križ nekoč in danes ter film o
RK, na ogled pa so bili tudi izdelki
društva Vezi in VDC. Na voljo so bile
tudi brezplačne meritve krvnega
sladkorja, holesterola in krvnega
tlaka. Učenci ekipe prve pomoči iz
OŠ Antona Žnideršiča pa so prikazali
oživljanje. 12. maja pa so pripravili
predavanje dr. Jadranke Jermančič
Vrh z naslovom Rak, prehitimo ga!
Na RK Ilirska Bistrica že od konca
lanskega leta beležijo naraščanje
števila prosilcev za materialno in
finačno pomoč, čeprav so se medtem pogoji nekoliko zaostrili. »Vsaka
oseba mora izpolniti vlogo za socialno pomoč v letu 2010 in priložiti
zahtevana potrdila o prejemkih v
družini. Za letošnje leto imamo trenutno okrog sto vlog, kar pomeni,
da bomo oskrbovali približno 350
do 400 ljudi, načeloma na vsaka
dva meseca oz. ko dobimo zaloge
hrane in drugega blaga. Še vedno je
veliko povpraševanje po hrani, oblačilih, posteljnini, zavesah, po novem
imamo tudi posodo, ki jo uporabniki
radi vzamejo. Vprašujejo tudi po plačilu stroškov, kot so električna energija, kurjava, šolske potrebščine in
drugo,« je povedala Jožica Vidmar
iz RK Ilirska Bistrica. III
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V tednu Rdečega križa je območno
združenje RK Ilirska Bistrica v prostorih Oranž bara pripravilo razstavo likovnih del domače slikarke
Vinke Zakrajšek.
Samorastniško slikarko Vinko Zakrajšek, doma iz Prelož, in njena dela
je predstavila dolgoletna kulturna
delavka Darinka Žbogar. »Tisti, ki
Vinko poznamo, vemo, da je slikarka
z dušo in srcem, ki je v vsakem trnutku življenja našla priložnost za
izpoved svoje umetniške duše,«
je dejla Žbogarjeva. Vinka Zakrajšek najraje slika čudovito brkinsko
naravo, vasi, ognjišča in podobno.
Prvič se je javnosti predstavila na
skupinski razstavi že leta 1977, leto
kasneje pa je razstavljala v študijski
knjižnici v Trstu, kjer je bilo veliko
zanimanje za njena dela predvsem
med zamejskimi Slovenci. Kasneje
je sodelovala tudi na drugih skupinskih razstavah v številnih krajih. Zadnjič se je predstavila na samostojni
razstavi Portretov in motivov iz Brkinov 1997. leta v galeriji Doma na
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Maj je v Knežaku tudi mesec petja
Začetek meseca ljubezni in toplejšega dela leta so pevke in pevci
MePZ Tabor Kalc 1869 iz Knežaka
popestrili z že uveljavljenim Koncertom treh zborov. Kot že nekajkrat
do sedaj so v svojo družbo povabili še dve pevski skupini. V pomladno obarvani telovadnici kneške
osnovne šole sta letos poleg domačega zbora nastopila še Dekliška
vokalna skupina Ubeljsko in Moški
pevski zbor Napev iz Batuj. Tri mladostno razigrane pevske zasedbe so
s pestrim izborom skladb navdušile
sicer manj številčno občinstvo in z
glasbeno razgibanimi nastopi dokazale, da slovenska mladina še vedno
rada prepeva. III Jenej Biščak

Mešani pevski zbor Tabor Kalc 1869 Knežak

VOX ILIRICA na reviji primorska poje v ZAGREBU

kultura

V nedeljo, 16. maja, se je ilirskobistriški komorni dekliški pevski zbor
Vox Ilirica predstavil na enem izmed
koncertov že 41. revije Primorska
poje. Revija se odvija v krajih od Vršiča do Dragonje, od Kanalske doline
do Tržaškega zaliva, zadnja leta celo
v Zagrebu.
Pevke komornega dekliškega zbora,
ki so že lani prepevale na drugi strani
meje, v Trbižu, so letos nastopile v
mali dvorani zagrebškega kulturnega
hrama Vatroslav Lisinski. Zgradba
»Lisinski«, kot jo po hrvaškem skla-
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datelju iz 19. stoletja kratko poimenujejo Zagrebčani, je bila zgrajena
že leta 1973. Najpomembnejša
prostora v njej sta velika dvorana s
1847 sedeži in mala dvorana s 300
sedeži. Prav zadnja, mala dvorana,
je bila leta 1997 popolnoma prenovljena. Njena posebnost je nepravilna četverokotna oblika, zanimiva
stropna konstrukcija, črne stene,
pred katere so postavljeni barvno
usklajeni akustični panoji, predvsem
pa odlična akustika.
Na koncertu je nastopilo sedem

del zbora pred odhodom v Zagreb
BISTRIŠKI ODMEVI JUNIJ 2010

zborov. Poleg mešanega pevskega
zbora društva Slovenski dom iz Zagreba sta nastopila še dva moška
zbora ter trije mešani sestavi. Program je bil ljudsko obarvan. Dekleta
Vox Ilirice so pod vodstvom zborovodkinje Elene Sedmak nastopila
kot edini ženski sestav. Predstavile
so se s štirimi ljudskimi skladbami –
Komar se je oženu, Pojdam u rute,
Zreilo je žito in Šmentana muha
v umetni obdelavi prepoznavnih
slovenskih skladateljev. S svojim
homogenim dekliškim zvokom in
občuteno interpretacijo so navdušile občinstvo. Tega so povečini sestavljali v Zagrebu živeči Slovenci, ki
so nastopajoče nagrajevali z dolgimi
in močnimi aplavzi. Druženje z njimi
se je nadaljevalo v predverju dvorane.
Predsednica zbora gostiteljev, ga.
Ivanka Nikčević, doma s Topolca, je
dekletom ponudila ponovno gostovanje v isti dvorani, takrat s celovečernim koncertom. Dekleta upajo
in si želijo, da bodo ponujeno v
prihodnosti zares izpeljale, saj jim
je nastop v Zagrebu ostal v lepem
spominu. Prav gotovo pa bodo v
kratkem zopet zapele domačemu
občinstvu na prvem koncertu občinske revije, ki bo 6. junija v Knežaku,
ter na samostojnem koncertu 19.
junija z repertoarjem priredb popularne glasbe. S koncertom bodo
delno obeležile svojih že 25 let obstoja. III Marija Slosar Lenarčič

PRIJETNO DRUŽENJE DVEH GENERACIJ
Na Osnovni šoli Toneta Tomšiča Knežak so 20. aprila priredili prav posebno prireditev – prijetno druženje
dveh generacij, namenjeno predvsem našim babicam in dedkom, torej starejšim prebivalcem Knežaka in
okoliških vasi. Porodila se je namreč
ideja, da bi bilo nadvse zanimivo, če
bi se srečala dva različna svetova,
mladi in stari. Najmlajši med občinstvom je štel komaj dobra 4 leta,
najstarejša nastopajoča pa je v 79.
letu. Tako se je ob trku dveh različnih svetov mladosti in starosti vsem
navzočim na prireditvi ustavil čas za
eno uro.
Gledališko-glasbeno-kulturni program sta povezovali Andreja Maslo
in Katarina Škrlj. Dekleti delujeta v
klubu prostovoljk OŠ Knežak, ki ga
vodi in usmerja Maja Sedej. Nastarejša nastopajoča Justina Novak je
zdeklamirala in zapela znane slovenske pesmi. Antonija Porta se je
predstavila s svojimi pesmimi, med
drugimi tudi pesem Osamljeni, s
katero je letos marca zmagala na
natečaju Kluba študentov Ilirska Bistica. Njena hči Maja Porta pa je ob
klavirju zapela »medgeneracijsko«
pesem Misel mladih, ki jo je napisala Antonija Porta, uglasbila pa jo
je Maja. Pesem, zaradi katere se je
poslušalcem ježila koža, sporoča dve

Učenci so uprizorili Zvezdico zaspanko

življenjski dejstvi: Vsak star človek
je bil nekoč mlad in vsi mladi bodo
nekoč postali stari. S svojim čudovitim, skoraj opernim glasom je navdušila tudi devetošolka Gaja Udovič.
Učenci 3. razreda so se s pomočjo
razredničarke Morene Hostinger
predstavili s simpatično gledališko
igrico Koncert za mamo, v kateri
je na koncu oče vse povabil še na
ogled Zvezdice Zaspanke. To so odigrali sami in čudovito so se izkazali.
Obiskovalci so se ob druženju in

obujanju lepih spominov posladkali
še s čajem in okusnim pecivom, ki
so ga spekli učenci 4. in 5. razreda
pri kuharskem krožku, ki ga vodi
Alenka Biščak.
Glede na današnji hiter tempo življenja, precejšnjo nestrpnost in
zmanjšano družabno življenje je prireditev zelo zaželjena in potrebna.
Njen namen je vzgoja, dobrodelnost
in plemenitost. Lepo bi bilo, če bi
prireditev postala tradicionalna. III
Olga Novak, prof., vodja programa

14.30 Srednjeveške delavnice za otroke ter ogled
srednjeveških živali (kaËa, ježek, krastaËa, želva)
15.30 »arodej vseh Ëarodejev
16.00 Prihod grofa Devinskega in srednjeveške gospode

Prihod vitezov Markus M iz »eške
Srednjeveški plesi, dvoboji, lokostrelstvo
16:30 Srednjeveške burke: Zdravnik, Piskrovez in »eber
17:00 Srednjeveški plesi in dvoboji vitezov
17.30 Obsodba Ëarovnice na grmado
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nedelja, 6. junij 2010

kultura

14.00 PriËetek trgovanja na srednjeveških stojnicah

Organizator: Razvojni center Ilirska Bistrica

nedelja, 6. junij 2010
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OBVESTILO ZA PREJEMNIKE
DENARNIH SOCIALNIH POMOČI
Vse prejemnike denarnih socialnih pomoči
obveščamo, da je Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve določilo nove datume izplačil denarnih socialnih pomoči.
Izplačila v mesecih od maja do decembra
2010 bodo sledila po naslednjih datumih.
• Maj: 21. 5. ali 4. 6. 2010
• Junij: 21. 6. ali 2. 7. 2010
• Julij: 21. 7. ali 6. 8. 2010
• Avgust: 20. 8. ali 3. 9. 2010
• September: 21. 9. ali 6. 10. 2010
• Oktober: 21. 10. ali 5. 11. 2010
• November: 19. 11. ali 6. 12. 2010
• December: 20. 12. ali 5. 1. 2010.
Kakršnekoli dodatne informacije lahko dobite na Centru za socialno delo Ilirska Bistrica
pri strokovni delavki Emanueli Rebec.
Hvala za razumevanje!
Center za socialno delo Il. Bistrica
Emanuela REBEC

OBVESTILO ZA OBČANE IN OBČANKE!
Obveščamo vas, da bomo v mesecu juniju
sprejemali oblačila in drugo blago
v našem skladišču pod Gimnazijo,
samo v torek, 22. junija 2010, od 17. do 20. ure.
OZ RKS ILIRSKA BISTRICA

POMEMBNO OBVESTILO ZA GOSPODARSKE DRUŽBE!
Na podlagi 3. odstavka 1. člena Zakona o varnosti in zdravju pri
delu (Ur. l. RS št. 56/99 in 64/01) in Pravilnika o organizaciji, materialu
in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Ur. l. RS št. 136/2006)
za podjetja, ki so zavezana usposobiti zaposlene za izvajanje prve pomoči, kot pooblaščena organizacija za izvajanje programa usposabljanja za prvo pomoč obveščamo, da izvajamo 8-urne tečaje prve pomoči
za gospodarske družbe.
Vabimo vas, da se prijavite na naši številki 041 233 194 ali 05/ 711
0790, kjer boste dobili podrobnejše informacije.
Z OZIROM NA PRIJAVE PREDVIDEVAMO, DA BO PRVI TEČAJ V JUNIJU 2010!
OZ RKS Ilirska Bistrica

SOC IA LNO VARSTVO IN zdrav je

DAN ODPRTIH VRAT DNEVNEGA CENTRA SONČEK
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Na Centru za socialno delo Ilirska
Bistrica so 24. maja pripravili dan
odprtih vrat dnevnega centra Sonček, ki že od leta 1991 deluje pod
okriljem centra.
Na uradno srečanje ob dnevu odprtih vrat so povabili župana Antona
Šenkinca, sekretarko na ministrstvu
za delo, družino in socialne zadeve
Marjeto Ferlan Istinič, svetovalni
delavki iz OŠ Antona Žnideršiča Darinko Dekleva in OŠ Dragotina Ketteja Alenko Frank, predstavnika
staršev uporabnikov Jožka Deklevo
in nekatere predstavnike drugih podobnih centrov v Sloveniji.
Direktorica CSD Miranda Vrh je uvodoma predstavila socialno varstveni
program, ki ga izvajajo v Sončku. Gre
za program, ki temelji v glavnem na
učni pomoči učencem s težavami
v šoli. Trenutno ga obiskuje 14 do
16 otrok dnevno, starih od 6 do 14
let. Otroci zjutraj iz centra odhajajo
v šolo in se nato vračajo nazaj. Tu
dobijo tudi kosilo, nato pa se ob pomoči mentorice Alenke Tomšič učijo.
Za vsakega otroka je pripravljen individualni program, organizirane pa so
tudi prostočasne dejavnosti. Vendar
pa Sonček otrokom nudi veliko več
kot zgolj učno pomoč. Kot je poveBISTRIŠKI ODMEVI JUNIJ 2010

dala vodja dnevnega centra Sonček
Orjana Jursinovič, se otroci učijo tudi
vsakdanjih opravil, kot so pospravljanje, pomivanje, čiščenje, obiskujejo
knjižnico, delajo na dvigu samozavesti in se integrirajo v širše družbeno
življenje. »To je delni nadomestek
doma za te otroke. Tudi starši sprejemajo našo pomoč in je ne čutijo kot
kazen,« je poudarila Miranda Vrh.
Njene besede je potrdil tudi Jožko
Dekleva, oče dveh sinov, ki sta zrasla
skozi ta program. »Zelo sem jim hvaležen. Te mentorice so v bistvu super
mame,« je povedal.
Miranda Vrh je ob tem opozorila
tudi na težave pri financiranju pro-

grama. Ker so lansko leto zaključili
z izgubo, so morali letos sprejeti
nekatere ukrepe, in sicer so dvignili
ceno kosila, strokovna sodelavka v
dnevnem centru pa je zaposlena za
krajši delovni čas. Marjeta Ferlan
Istinič je pojasnila, da ministrstvo
financira kar 314 različnih socialnih
programov po Sloveniji, zanje pa
namenja 9,7 milijona evrov letno.
Trenutno na ministrstvu pripravljajo
novo resolucijo nacionalnih programov, ki naj bi bolj natančno opredelila te programe, kar bo tudi osnova
za njihovo financiranje, pri katerem
pa pričakujejo tudi podporo lokalnih
skupnosti. III

NA KŠIBOVEM POMLADNEM FESTIVALU
VEČ KOT 200 MLADIH

Turnir v tenisu in košarkarski turnir
sta se odvijala v Športnem centru
Trnovo, na igriščih, ki so ju nedavno
samoiniciativno prenovili ravno bistriški študentje. Največje je bilo
zanimanje za košarkarski turnir, saj
se je v boj za najboljša mesta podalo
kar 7 tričlanskih ekip. V mlajši kategoriji dečkov so odlične predstave
prikazale mlajše selekcije košarkarskega kluba Plama pur. Prvo mesto je zasedlo moštvo Miami heat,

drugo mesto Dream team,
tretje Došli sa juga in četrto
mesto Dream team 2. Tudi v
starejši kategoriji so v zelo izenačeni konkurenci izstopali
košarkarji, ki so sicer igralci
članske ekipe KK Plama pur.
Prvo mesto je torej osvojilo
moštvo KK Plama pur, drugo
Veterani in tretje mesto moštvo Tud. Med tekmami je
dogajanje popestrilo tudi privlačno zabijanje, v katerem
se je najbolj izkazal mlad bistriški košarkar Robi Hreščak, in pa
tekmovanje v metu trojke, kjer je
zmagal Denis Komen. Na teniškem
turnirju si je prvo mesto priigral
Tine Maljevac, drugo Miha Kavčič in
tretje Jaka Horvat.

Športno dogajanje na stadionu so
popestrili še prikaz menjave avtomobilske gume, ustvarjalne delavnice, glasba, stand up komik Patrik
Tomšič in okusni čevapčiči. Dnevno dogajanje,
katerega se je udeležilo
okrog 60 udeležencev,
so kšibovci nadaljevali
v Klubu Danilo. Študentje so se odločili za
razpis, na katerega so
povabili neuveljavljene
lokalne »bende«. Mladim so namreč želeli
dati priložnost, da nastopajo,
zmagovalci
tega predizbora pa so

Pasji večer HOW SHOW
Klub študentov Ilirska Bistrica v sodelovanju s skupino Pes – moj prijatelj
pripravlja pasje obarvan večer HOW SHOW.
Pogovorni večer bo potekal 12. junija zvečer, v sejni sobi na Jurčičevi 1.
Namen dogodka je spregovoriti in izmenjati izkušnje v odnosu med človekom in živaljo, zato bodo na prireditvi sodelovali gostje, ki se vsak na
svoj način ukvarjajo s pasjim življenjem. Na pasjem večeru bodo prisotni
predstavniki zavetišča, televizijska ekipa TV Pike, kinološko društvo in pa
vsem poznana polfinalistka šova Slovenija ima Talent, Amadeja s psičko
Boro.
Vsi ljubitelji živali in psov ste vabljeni na pasji večer HOW SHOW, kjer
bomo skupaj izrazili podporo zavetiščem ter se približali tej tematiki.

za nagrado dobili možnost nastopa
na Dijaškem koncertu in pa profesionalni »photoshoting«. Na natečaj
so se prijavile štiri bistriške skupine,
in sicer Skupina brez imena, Vinetou, Empron in Equinoxes bend.
Koncerta bistriških glasbenikov se
je udeležilo precejšnje število ljudi.
Vsak je imel svojega favorita, vsi
pa so uživali v ritmih, s katerimi so
vzdušje greli nastopajoči. Ne glede
na to da so Kšibovci iskali le enega
zmagovalca, so bili v tistem večeru
zmagovalci pravzaprav vse štiri skupine, saj je šlo za glasbeni dogodek,
ki je resnično uspel, privabil številne
mlade, hkrati pa podprl delovanje
domačih glasbenikov. Tričlanska
strokovna komisija in pa vsi prisotni
na predizboru so enotno izglasovali
zmagovalce, ki so postali,Skupina
brez imena pri kateri 'nažigajo' Miha
Kalc, Eva Sluga, Rok Sila in Erik Čebokli (na sliki).
Klub študentov je s svojim Pomladnim festivalom ponudil široko paleto dejavnosti in na svoj dogodek,
v enem dnevu, zvabil preko 200
mladih. Ker se mladi radi odzovejo
na takšne lokalne dogodke, ki pravzaprav združujejo mladino v občini,
na Kšibu obljubljajo, da se bodo tudi
v poletnih mesecih trudili približati
njihovim željam. III Doris Komen

Vaše prispevke nam
lahko pošljete do
20. v mesecu na e-naslov:
odmevi@ilirska-bistrica.si.
Vabljeni k sodelovanju!
BISTRIŠKI ODMEVI JUNIJ 2010

naši mladi in najmlajši

Klub študentov Ilirska Bistrica je
med prvomajskimi počitnicami organiziral svoj tradicionalni Pomladni
festival. Gre za projekt, s katerim
študentje želijo obuditi dogajanje v
Ilirski Bistrici in skozi bogate aktivnosti popestriti dogajanje med šolskimi počitnicami. Na Pomladnem
festivalu so se skozi dan odvijala
športna tekmovanja, zvečer pa je
sledila še zabava z mladimi lokalnimi
glasbenimi skupinami.
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Prihodnost je v naših rokah
V mesecu aprilu smo na pobudo
slovenske Karitas v našem vrtcu Antonina izvedli projekt o podnebnih
spremembah, njihovih vzrokih in
posledicah, o tem kaj lahko mi storimo za čisto okolje.
Veliko smo se pogovarjali o našem
planetu, o podnebnih spremembah,
o onesnaževanju okolja, o posledicah onesnaževanja, in o tem risali
in izdelovali plakat. S kaširanjem časopisnega papirja smo izdelali naš
planet, ga pobarvali in označili celine. Pogledali smo si kratek film o
podnebnih spremembah in onesnaževanju našega okolja. Posebej nas
je pretreslo, kako zaradi teh sprememb najbolj trpijo nedolžni otroci
in odrasli v Afriki. Ugotovili smo, da
mi vsi že danes lahko veliko storimo,
da bo naš planet ostal čist in lep: ločujmo odpadke, v vrtec ali šolo ali v
službo pojdimo peš ali s kolesom, na
izlet pojdimo z avtobusom ali vlakom, v trgovini kupujmo le tisto, kar
resnično potrebujemo, varčujmo z
vodo in elektriko ...
Izvedli smo ustvarjalne delavnice, na
katerih smo izdelovali iz odpadnega
materiala. Nastale so čudovite posodice iz starega papirja in rožice
in polžki iz tulcev in škatlic. Odšli
smo na sprehod po našem mestu in
ugotavljali, kaj vse ga onesnažuje:
predvsem množica avtomobilov in

naši mladi in najmlajši

NAGRADNA
KRIŽANKA
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Izžrebani nagrajenci nagradne
križanke Bistriških odmevov št.
24, ki prejmejo bone za pico, ki
jih podarja Okrepčevalnica Zala v
Knežaku, so:
• Vesna Kalc, Trpčane 40, 6250
Ilirska Bistrica,
• Martina Rojc, Dolnji Zemon 82
b, 6250 Ilirska Bistrica in
• Silva Smajla, Podgrajska 10,
6250 Ilirska Bistrica.
Nagrajenkam čestitamo!
Nagrajenci bodo bone za pico
prejeli po pošti.
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tovornjakov in tovarna z visokim dimnikom, iz katerega se neprestana
vali dim, in seveda ljudje, ki še vedno nemarno kjerkoli odvržejo odpadke. Izvedli smo čistilno akcijo in
počistili okolico našega vrtca. Posadili smo svoj vrtiček z zelenjavo in
sedaj se že veselimo in opazujemo
rast prvih bilk.
V okviru projekta smo odšli na daljši
izlet v naravo ter tudi obiskali kmetijo, kjer smo si ogledali nekaj doma-

MALI FOTOGRAFI
Metuljčki iz bistriškega vrtca so se
minuli mesec prelevili v male fotografe. Na pobudo Andreja Bergoča,
predsednika Foto kluba Sušec, so
preživeli nadvse ustvarjalno dopoldne in se veliko novega naučili.
Komaj sta jim vzgojiteljici Vesna in
Mirjam v roke dali digitalne fotoaparate, že so veselo pritiskali na
sprožilce. Fotografirali so drug drugega, igrala, rožice, skratka vse, kar
se jim je zdelo zanimivo. »Že nekaj
časa sem razmišljal, da bi organizirali nekaj podobnega za otroke, želel sem videti fotografije iz otroške
perspektive, skozi neobremenjene
otroške oči. Takšne kot nastanejo,
če daš otroku fotoaparat v roke in
ga pustiš da slika kar hoče,« je idejo
pojasnil Andrej Bergoč in povedal,
da je nastalo nekaj čudovitih izdelkov, ki so jih tudi razstavili v prostorih Foto kluba (Teles). III

čih živali. Na dan Zemlje, 22. aprila,
smo zapeli in zaplesali okrog našega
kaširanega globusa in si obljubili, da
bomo vedno tako delali in živeli, da
bo naš planet ostal čist, lep, zdrav in
poln miru tudi za naslednje rodove.
Ob koncu projekta smo v vrtcu postavili še razstavo in tako staršem in
drugim obiskovalcem pokazali, kaj
vse smo spoznali, ustvarili in naredili. III Vzgojiteljici s. Marjetka Jeralič in Sandra Škrlj

ZANIMIVE USTVARJALNE DELAVNICE
Knjižnica je tudi prostor za druženje
in kakovostno preživljanje prostega
časa, zato smo se, kot že vrsto let,
v knjižnici Makse Samsa odločili, da
otrokom v času prvomajskih počitnic ograniziramo kar dve ustvarjalni delavnici.
28. aprila so otroci iz različnih materialov izdelovali pomladne izdelke,
ki so jih z veseljem odnesli v svoje
domove, da bi si polepšali pomladne deževne dni. 29. aprila pa je v
naših prostorih potekala delavnica
za ustvarjanje umetnega cvetja iz
nogavic in žice.
Delavnico je vodila gospa Vilma Špilar. Bili smo pozitivno presenečeni,
saj se je te delavnice udeležilo veliko število osnovnošolk in nekaj odraslih oseb. Delavnice so trajale kar
uro več kot je bilo predvideno, saj
so si vestne ustvarjalke želele odnesti domov čim več različnih umetni-

ško izdelanih cvetov. Na koncu smo
se zaradi velikega
zanimanja vseh udeleženk z mentorico
dogovorili, da bomo
delavnice drugo leto
ponovili oz. nadgradili. O tem boste pravočasno obveščeni.
Približuje se tudi zaključek pravljičnih ur.
Odločili smo se, da
otrokom letos za zaključek uric organiziramo prav posebno
presenečenje.
Z
igrico, plesom in pe-

tjem se jim bodo predstavili njihovi
vrstniki, vrtčevi otroci.,.
Če ne obiskuješ vrtca in si še premajhen za šolo, te vabimo v torek, 8. 6.
2010, ob 10. uri na zaključno prireditev jutranjih ur pravljic, kjer nam
bodo vrtčevi otroci iz skupine Palčki
odigrali pravljico Lunino kraljestvo
in prikazali nekaj plesnih točk. ,.
Vrtčevi otroci iz skupine Ježki bodo
na zaključku popoldanskih pravljičnih uric v sredo, 9. 6. 2010, ob 16.
uri otrokom predstavili glasbeno
pravljico. Urico bodo popestrili tudi
s plesnimi in glasbenimi nastopi. III
Knjižnica Makse Samsa

naši mladi in najmlajši

ZMAGOVALCI NATEČAJA »ŽIVALI IN NESREČE«
Otroci iz vrtca in učenci 1. in 2. razreda OŠ Rudolfa
Ukoviča Podgrad so sodelovali na natečaju likovnih
del na temo »Naravne in druge nesreče – živali in nesreče«, ki je potekal v okviru Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
Pogovarjali so se o nevarnostih za ljudi in živali in
ustvarjali različne izdelke. Plakat, izdelek otrok iz skupine Pikapolonice, je bil nagrajen kot najboljši izdelek. Otroci so tako prislužili nagrado za celoten vrtec
in šolo – lutkovno predstavo Pikec Ježek in gasilko
Jež.
V četrtek, 15. aprila, nas je obiskalo gledališče FRUFRU in nam prikazalo zanimivo, smešno in poučno
predstavo. Nagrajenci so dobili tudi praktične nagrade, ki jim bodo pomagale, da bodo varnejši v
prometu in svojem okolju. III Novinarski krožek OŠ
Rudolfa Ukoviča Podgrad
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VZELI SO NAM KOROŠKO, TRST
IN GORICO. MORJA NE DAMO.
6. JUNIJA GLASUJ PROTI!

AS bo v »najboljšem« primeru Sloveniji omogočil »služnost« oz. »neškodljiv prehod« preko hrvaškega teritorialnega morja do mednarodnih voda. Slovenska vlada pa je
takšen sporazum podpisala brez usklajevanja in obveščanja
strokovne javnosti in opozicije ter nas razdvojila in sprla. Tako
smo prisiljeni izbirati med bolj in manj slabimi odločitvami.
ITALIJANSKE VODE

ITALIJA

Ne drži, da AS nima alternative, saj obstajajo tudi
druge rešitve:
• sporazum, v katerem bo
izrecno pisalo, da mora
sodišče določiti mejo po
načelu zunanje pravičnosti
(ex aequo et bono), o kateOO SDS ILIRSKA BISTRICA
rem je bilo leta 2007 doseženo soglasje med vsemi
parlamentarnimi strankami v Sloveniji;
• sporazum, v katerem bo nedvoumno zapisano, da se podpisnici strinjata s tem, da ima Slovenija zagotovljen Piranski zaliv in teritorialni stik z mednarodnimi vodami;
• ratifikacija sporazuma Drnovšek - Račan, ki predstavlja za Slovenijo še sprejemljiv kompromis določitve južne meje.
ITALIJANSKE VODE

ITALIJA

Slovenci bomo drugič v zgodovini na plebiscitu odločali o
svoji meji - o naši južni in morski meji, o slovenskem ozemlju
in o slovenskem morju. Ta odločitev bo pomembnejša od običajnih političnih odločitev in važnejša od volitev, ki so vsake
štiri leta. Nikoli več je ne bi mogli spremeniti. V preteklem
SLOVENIJA
stoletju so nam vzeli Koroško, Trst in Gorico,
danes je ogrožena naša suverenost na morju. Tega slovenski državljani ne
moremo več dovoliti. Zato vabimo volivke in volivce, da se referenduma udeležite, nanj povabite svoje prijatelje in znance
ter glasujete PROTI!
HRVAŠKE VODE
HRVAŠKA
VODE
MEDNARODNE

V nedeljo 6. junija bomo državljanke in državljani sprejemali najpomembnejšo odločitev po osamosvojitvi. Gre za naše
morje, gre za našo suverenost na morju, gre za pomorski status Slovenije, na preizkušnji so naši gospodarski interesi, vezani
na luko Koper in Slovenijo kot logistično okno v svet za Srednjo
Evropo. Veliko volivcev je še neodločenih in rezultat referenduma bo odločen v dneh in tednih do referenduma. Od vsakega izmed nas je odvisno, kakšen bo rezultat! Spomnimo se
Koroškega plebiscita pred 90-imi leti, ko smo vitalni del našega
narodnostnega ozemlja in 11 % prebivalstva izgubili za nekaj
tisoč glasov. Za vedno! Nič ni pomagalo kasnejše objokovanje
napak, ki so bile narejene v kampanji. Ne dovolimo, da se to
žalostno poglavje Slovenske zgodovine ponovi danes, ko Sloveniji ni treba sprejemati nobenega nepotrebnega tveganja
pri odločanju o naši morski meji. Nikamor se nam ne mudi in
nobeno nervozno in rokohitrsko reševanje mejnega problema
se nam ne izplača.
Za Slovenijo je arbitražni sporazum (AS) slab, ker ogroža:
• njen pomorski status - potrditev sporazuma na referendumu
bi za vedno zaprla Sloveniji teritorialni dostop do odprtega
morja;
• gospodarske nacionalne interese luke Koper in Slovenije;
• njeno suverenost in jo izpostavlja nesorazmernem tveganju
v času, ko ima Slovenija najmočnejši mednarodni položaj v
zgodovini;

Več informacij na www.sds.si
Sedanje stanje, kot ga določata Temeljna
ustavnaOO
listina
Zakon oBistrica
razglaPredsednik
SDSin Ilirska
sitvi zaščitne ekološke cone in epikontinentalnem pasu Republike
Slovenije,
Dušan
Grbec
Ur. list RS št. 93/05
ITALIJANSKE VODE

ITALIJA
SLOVENSKE VODE

SLOVENIJA

SLOVENIJA

HRVAŠKA

Sedanje stanje, kot ga določata Temeljna ustavna listina in Zakon o razglasitvi zaščitne ekološke cone in epikontinentalnem pasu Republike Slovenije,
Ur. list RS št. 93/05
ITALIJANSKE VODE
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ITALIJA
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SLOVENSKE VODE

VODE
MEDNARODNE

VODE
MEDNARODNE

HRVAŠKE VODE

HRVAŠKE VODE

HRVAŠKA

Stanje po referendumu, če bo sporazum potrjen

Naročnik oglasa je OO SDS Ilirska Bistrica

KJE

KDAJ

KDO

INFO

Letni zaključni koncert solistov Dvorana Glasbene šole,
Glasbene šole Ilirska Bistrica
Ilirska Bistrica

2. junij ob 18.00

Glasbena šola Ilirska Bistrica

05/7111 222

Razstava slik Milojke Nanut

2. junij ob 19.00

Knjižnica Makse Samsa in JSKD 05/714 41 88
Ilirska Bistrica

Uradna otvoritev stanovanjske Podgrad 107
skupine Podgrad društva VEZI

3. junij ob 10.30

Društvo VEZI

Osrednja proslava ob
občinskem prazniku

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

4. junij ob 19.00

Občina Ilirska Bistrica in JSKD
Ilirska Bistrica

Srečanje ljubiteljev terenskih
vozil - Turistična vožnja Brkini
2010

zbirno mesto pri Kudra
baru (nasproti Sokolskega
doma), Ilirska Bistrica

5. junij od. 9.00 do 10.00
(zbor)

Športno društvo ljubiteljev
terenskih vozil

Zbor starodobnih vozil
s panoramsko vožnjo
Novokračine-Zabiče-Il. Bistrica

zbirno mesto Plac,
Ilirska Bistrica

5, junij od 8.00 do 10.00
(zbor)

Moto klub Bistrc

Spust za čisto Reko 2010

start pred nekdanjo
gostilno Lovec v Il. Bistrici

5. junij ob 10.00

Rafting klub Mrzla uoda

Sprehod ob vodi

Plac, Ilirska Bistrica

5. junij od 9.00 dalje

Turistično društvo Ilirska
Bistrica

Vizita 2010

Plac, Ilirska Bistrica

5. junij ob 16.00

KD Grad Dolnji Zemon

3. likovna kolonija France
Pavlovec

Podtabor

5. junij - celodnevno

Likovno društvo Franceta
Pavlovca Ilirska Bistrica in
Društvo likovnih ustvarjalcev
Postojna

12. Kneški tek

Gozdna pristava Mašun

5. junij od 13.00 dalje

Društvo PIŠKOTEK Knežak

Uradna primopredaja sedmih
gasilskih vozil za prostovoljna
gasilska društva v občini

pri Gostišču Mašun

6. junij ob 11.00

Občina Ilirska Bistrica, Gasilska
zveza Ilirska Bistrica in Euro GV

Viteški dan grofa Devinskega s
srednjeveško tržnico

grad Prem

6. junij ob 14.00

Razvojni center Ilirska Bistrica

Občinska revija pevskih zborov OŠ Toneta Tomšiča Knežak
in skupin (1. koncert)

6. junij ob 18.00

KD Tuščak Bač in JSKD Ilirska
Bistrica

Zaključek jutranjih ur pravljic

Knjižnica Makse Samsa
Ilirska Bistrica

8. junij ob 10.00

Knjižnica Makse Samsa

05/714 41 88

Zaključek popoldanskih ur
pravljic

Knjižnica Makse Samsa
Ilirska Bistrica

9. junij ob 16.00

Knjižnica Makse Samsa

05/714 41 88

Zaključni koncert pihalnega
in godalnega orkestra ter
komornih skupin

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

9. junij ob 18.00

Glasbena šola Ilirska Bistrica

05/7111 222

Slovesna otvoritev prenovljene Osnovna šola Jelšane
šole in prizidka s telovadnico v
Jelšanah

10. junij ob 17.00

Občina Ilirska Bistrica in
Osnovna šola Jelšane

Zaključna prireditev učencev
1. in 2. triletja OŠ Dragotina
Ketteja

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

10. junij ob 18.00

OŠ Dragotina Ketteja Ilirska
Bistrica

05/7110 380
Metka Šestan,
Ester Juriševič

Gledališka predstava, komedija Dom na Vidmu,
Zločini srca
Ilirska Bistrica

11. junij ob 20.00

Dramska skupina Gimnazije
Ilirska Bistrica »Razprodani«

031 869 277
Andreja Kranjec

Prireditev za predšolske otroke Vrtec Ilirska Bistrica
»Sonce se smeje«

12. junij od 8.45 dalje

OŠ Antona Žnideršiča, enota
vrtec

Srečanje partizanskih učiteljev
Primorske

OŠ Podgora Kuteževo

12. junij ob 9.00

OŠ Podgora Kuteževo in
Skupnost partizanskih
učiteljev Primorske

Zbor brigadirjev med leti
1945 in 1988 v počastitev
50. obletnice prve mladinske
delovne akcije v Brkinih

Kilovče

12. junij ob 13.00

Kulturno zgodovinsko društvo
Turn Il. Bistrica

Knjižnica Makse Samsa
Ilirska Bistrica

05/711 00 90

041 816 920
Rajko Kranjec

05/710 13 84

05/7148162
Mirjam Vrh
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napov edni k

nagradna križ anka

KAJ
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KAJ

KJE

Rock večer na ostrožnem Brdu, šolski vrt na Ostrožnem
nastopajo: Brez imena, Obroč Brdu
in Visoka napetost

napov edni k

Balinarski turnir društev
upokojencev južne Primorske
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KDAJ

KDO

INFO

12. junij od 21.00 dalje

KD Ostrožno Brdo

kdostroznobrdo@
gmail.com

Društvo upokojencev Ilirska
Bistrica

041/995 648
Franc Gombač

balinišče pri Domu
13. junij ob 8.00
upokojencev, Ilirska Bistrica

Občinska revija pevskih zborov Dom na Vidmu,
in skupin (2. koncert)
Ilirska Bistrica

13. junij ob 18.00

ŽePZ Prem in JSKD Ilirska
Bistrica

05/711 00 90
Igor Štemberger

Shod na ostrožnem Brdu,
nastopa: ansambel Narcis

šolski vrt na Ostrožnem
Brdu

13. junij od 20.00 dalje

KD Ostrožno Brdo

kdostroznobrdo@
gmail.com

Zaključna prireditev učencev
1. in 2. triletja OŠ Dragotina
Ketteja

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

15. junij ob 18.00

OŠ Dragotina Ketteja Ilirska
Bistrica

05/711 03 80

Vox Ilirica in Tornado – koncert Atrij OŠ Antona Žnideršiča
zabavne glasbe
(v primeru dežja Dom na
Vidmu)

19. junij ob 20.00

Vox Ilirica

Kolesarski vzpon na Mašun

Start pri Osnovni šoli v
Knežaku

20. junij ob 10.00

Kolesarski klub Postojna

www.kolesarskiklubpostojna.si

»Polje, kdo bo tebe ljubil«,
prireditev ob 130-letnici
rojstva Alojza Mihelčiča in
3. koncert občinske revije
pevskih zborov in skupin

vaški dom,
Harije

20. junij ob 17.00

KETŠD Alojz Mihelčič Harije in
JSKD Ilirska Bistrica

031 641 311
Alenka Penko

Plesna prireditev »Pume po
svetu«

športna dvorana OŠ Antona 20. junij ob 19.00
Žnideršiča

ŠD Freia

Zaključni nastop baletnega
oddelka

Dom na Vidmu,
Ilirska Bistrica

22. junij ob 18.00

Glasbena šola Ilirska Bistrica

05/7111 222

Koncert klasične glasbe Trio
con brio

Glasbena šola
Ilirska Bistrica

24. junij ob 19.00

JSKD Ilirska Bistrica

05/711 00 90
Igor Štemberger

Praznovanje dneva državnosti
s športnim in kulturnim
programom

Bač, na balincu

25. junij ob 10.00 turnir
v balinanju, ob 16.00 sv.
maša, ob 17.00 prireditev

KD Tuščak Bač

Praznovanje dneva državnosti
s sv. mašo

Ahec

25. junij ob 18.00 (odhod iz
Jasena ob 16.00)

Društvo Ahec Jasen

Koncert ob 5. obletnici
delovanja pevske skupine
Fantje spod Karlovice

Pregarje

25. junij ob 19.00

Fantje spod Karlovice

Festival bistr`ških bendov 2010 na vrtu Mladinskega kluba
Nade Žagar

25. in 26. junij ob 19.00

Mladinski klub Nade Žagar

041 343 690
041 333 456

3. Bistriški tek

Črne njive nad Ilirsko
Bistrico

26. junij; članski tek ob
17.00, mladinski tek ob
14.00

Tekaško društvo Bistrc

www.tdbistrc.org
info@tdbistrc.org

Meddruštveno srečanje
v balinanju v počastitev
občinskega praznika in dneva
državnosti

Kindlerjev park,
Ilirska Bistrica

27. junij od 8.00 do 18.00

Društvo invalidov Ilirska
Bistrica

05/714 10 95
Jožica Žibert

Premska srečanja

grad Prem

27. junij - celodnevno

JSKD Ilirska Bistrica

05/711 00 90
Igor Štemberger

Bioterapija po metodi Zdenka
Domančića

Turistična kmetija
Ivankotovi, Prem 65

od 14. do 17.6. in od 28.6.
do 1.7. 2010

Studio Lazarus

031 624 322
Ljubo Zatković
www.studiolazarus.com

Ogled gradu Prem z muzejsko
zbirko in Kettejeve spominske
sobe

Prem

Ob sobotah, nedeljah in
praznikih med 12.00 in
19.00

TIC Ilirska Bistrica

031 682 197
Bojan Oblak

031 466 976
Vojko Dodič

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