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Na slovesnosti, ki je potekala 6. junija na
Mašunu, je župan Anton Šenkinc je vsem
sedmim prostovoljnim gasilskim društvom,
ki delujejo na območju ilirskobistriške občine, uradno predal ključe sedmih gasilskih vozil, ki jih je v štirih letih zagotovila
Občina Ilirska Bistrica in s tem predčasno
izpolnila prvi del strategije opremljanja
gasilskih društev. »Danes je za gasilstvo na

Bistriškem dan, ki bi ga lahko zapisali z zlatimi črkami,« je dejal predednik Gasilske
zveze Ilirska Bistrica Anton Frank, ki se je
županu in občinskim svetnikom zahvalil za
posluh pri reševanju težav gasilskih društev. V zadnjih štirih letih je občina v gasilstvo vložila 900.000 evrov, za naslednje
leto pa je predvideno še sofinanciranje
tretjine zaščitne opreme za vsa društva.

uvodnik
V mesecu juniju smo na Bistriškem obeležili kar nekaj pomembnih dogodkov, ki bodo
pomembno prispevali h kakovosti življenja in delovanja v
občini. V Jelšanah so slovesno
predali v uporabo prenovljeno
in razširjeno šolo z novo telovadnico, gasilska društva v občini
so bogatejša za sedem novih vozil, ki so jih uradno prevzeli v začetku meseca na slovesnosti na
Mašunu, ob občinskem prazniku
so zaslužnim organizacijam in
skupinam podelili občinska priznanja, v Ilirski Bistrici pa smo
nenazadnje dobili tudi prvi mlekomat.
Na naslednjih straneh glasila
boste izvedeli še veliko drugih
zanimivih informacij in zgodb
iz športnega, kulturnega in društvenega življenja ter utrinkov
iz šolskih klopi, ki bodo naslednja dva meseca samevale, saj
bodo učenci uživali na zasluženih počitnicah. Da ne boste v
vročih poletnih dneh zaman čakali pred zaprtimi vrati ordinacij
zdravnikov, pa objavljamo tudi
seznam dopustov zdravnikov in
zobozdravnikov v mesecu juliju.
Skratka, čaka vas veliko prijetnega in koristnega branja, ki
vam bo popestrilo dopustniške
dni, kjerkoli že boste.
Prijetene in sproščujoče počitniške dni!

UVO DNIK

Katja Kirn,
odgovorna urednica
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UREDITEV CESTIŠČA IN PLOČNIKA NA BAČU

Župan Anton Šenkinc in Mitja Čotar ob podpisu pogodbe

Župan Anton Šenkinc in direktor
marketinga v Primorju Mitja Čotar
sta 22. junija podpisala pogodbo za
obnovo cestišča in izgradnjo pločnika v naselju Bač v skupni vrednosti nekaj manj kot 463.000 evrov.
S tem se zaključuje projekt ureditve
kanalizacije in čistilne naprave na

Baču, v okviru katerega je izvajalec del Primorje v prvi fazi že uredil
kanalizacijo s črpališči v dolžini 4,1
kilometra, čistilno napravo z zmogljivostjo 350 enot in obnovil 1,3
kilometra vodovodnega omrežja v
naselju Bač.
Za dela, ki zajemajo obnovo cesti-

šča v dolžini 1,5 kilometra vključno z
ureditvijo odvodnjavanja in opremo,
bo občina odštela 297.458 evrov. Od
tega bo del sredstev prispeval evropski sklad za regionalni razvoj, ostalo
pa občinski proračun. Ureditev pločnika in javne razsvetljave pa bo veljala 165.521 evrov, pri tem bo del
sredstev prispevala občina, del pa
Ministrstvo za obrambo na podlagi
sporazuma o nadomestilu za uporabo strelišča Bač. Dela naj bi bila zaključena do konca septembra.
Kot je pojasnil župan Anton Šenkinc,
so že podpisali tudi pogodbo za igradnjo mostu čez Moljo na lokalni cesti
Koseze-Velika Bukovica v vrednosti
190.000 evrov, v pripravi pa je tudi
pogodba za izvedbo 4. faze rekonstrukcije ceste Koritnice-Mašun in 1.
faza obnove ceste Davor-Podstenje.

dan državnosti obeležili na baču in ahcu
z »Bačko himno«. Po uradnem
delu
prireditve so
pripravili tudi
pogostitev in
srečelov,
za
zabavo pa je
poskrbel Duo
Aurora.
Tudi Društvo
Ahec in KS JaNa Baču je zaplesala otroška folklorna skupina Tuščak
sen sta v počastitev dneva
vijo k ostankom cerkvice sv. Ahaca,
državnosti letos že osmič organizikjer je sv. maša, ki jo je daroval durala pohod na 799 metrov visok hrib
hovnik dr. Ciril Sorč. Soorganizator
Ahec, ki se dviga nad vasjo. Jasenci
pohoda je tudi Občina Ilirska Bistrica.
so kot običajno pohodnike pospreTudi letos se je pohoda udeležil podmili po očiščeni in v ta namen prižupan Vladimir Čeligoj, ki je bil tudi
pravljeni poti in jih na več mestih
slavnostni govornik.
osvežili s kozarcem hladne vode. Ne
glede na vreme se vsako leto odpraV kulturnem programu po maši so
nastopili MePZ Ahec in Jasenski pevci
pod vodstvom Šaše Boštjančiča, domači recitatorji, na harmoniko pa je
zaigrala Metka Primc. Po vrnitvi v
vas so vse pohodnike pogostili z golažem in njoki, ki ga je skuhal Stojan
Jenko, ter sladkimi dobrotami, ki so
jih pripravile članice društva. Za letošnji pohod je skrbel novi predsednik
društva Vojko Dodič, za dobro razpoloženje pa Kergelci izpod Ahca. III
Majda Ferlež in K. K.
Jasenci so dan državnosti že tradicionalno obeležili s pohodom na Ahec
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Dan državnosti smo na Bistriškem
tudi letos obeležili s prireditvijo na
Baču in tradicionalnim pohodom
na Ahec.
KD Tuščak z Bača je tudi letos pripravilo bogat celodnevni program.
Praznovanje so pričeli že dopoldne s
turnirjem v balinanju in ga nadaljevali s sv. mašo v obnovljeni cerkvici
sv. Ivana, ki jo je daroval kneški župnik Boris Kretič. Popoldne pa so
pripravili še prireditev z bogatim kulturnim programom in nagovorom
župana Antona Šenkinca. Nastopil
je ženski pevski zbor Tuščak, otroška
folklorna skupina Tuščak in španske
plesalke iz skupine Alma, obiskovalce pa so z duhovito igro nasmejale Vaške klepetulje. Na koncu je s
harmoniko navdušil komaj 7-letni
Tine, Gaja Udovič in Janez Tomažinčič pa sta obiskovalce presenetila še
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sedem vozil za gasilska društva

jah na leto, pri tem pa so velikokrat
izpostavljeni številnim nevarnostim.
Zdaj so vsa društva opremljena z
osnovnim vozilom, ki ga nujno potrebujejo za zagotavljanje varnosti
občanov in njihovega premoženja,«
je poudaril Frank.
Čeprav so tri prostovoljna gasilska
društva vozila prevzela že prej, in sicer PGD Knežak leta 2007, PGD Podgrad in PGD Ilirska Bistrica pa lani, so
skupaj z ostalimi štirimi društvi (PGD
Koritnice, PGD Jelšane, PGD Podgora
Podgraje in PGD Vrbovo) vseh sedem vozil, ki jih je nadgradilo podjetje Euro GV iz Male Bukovice, uradno
predali na Mašunu. V zadnjih štirih
letih je občina v gasilstvo vložila
900.000 evrov, za naslednje leto pa
je predvideno še sofinanciranje tretjine zaščitne opreme za vsa društva.
Kot je pojasnil župan Anton Šenkinc,
so nekaj sredstev dobili od države,
nekaj iz razspisa za sofinanciranje gasilske opreme, večji del pa je prispe-

AKTUALNO

Župan Anton Šenkinc je vsem sedmim prostovoljnim gasilskim društvom, ki delujejo na območju
ilirskobistriške občine, 6. junija na
slovesnosti na Mašunu uradno predal ključe sedmih gasilskih vozil, ki
jih je v štirih letih zagotovila Občina
Ilirska Bistrica in s tem predčasno
izpolnila prvi del strategije opremljanja gasilskih društev. Naslednje
leto naj bi društva dobila še tretjino
osebne zaščitne opreme.
»Danes je za gasilstvo na Bistriškem
dan, ki bi ga lahko zapisali z zlatimi
črkami,« je svoj pozdravni nagovor
pričel predednik Gasilske zveze (GZ)
Ilirska Bistrica Anton Frank, ki se je
županu in občinskim svetnikom zahvalil za posluh pri reševanju težav
gasilskih društev. Ta se, kot je dejal,
že 30 let borijo z ognjem in drugimi
nesrečami brez ustrezne opreme in z
zastarelo tehniko, vendar pa so kljub
temu zelo uspešna. »Naši gasilci sodelujejo v več kot dvesto intervenci-

Župan Anton Šenkinc je predsednikom gasilskih društev predal ključe novih vozil
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vala občina. Ob tem je pohvalil tudi
društva, s katerimi so se dogovorili,
da bodo sama zagotovila sredstva za
nakup premične opreme. Sedemletna strategija opremljanja gasilskih
društev z osnovnim gasilskim vozilom in tretjino zaščitne opreme, ki
je bila sprejeta leta 2006, se bo tako
zaključila kar dve leti prej, kot je bilo
načrtovano, je poudaril župan.
Poleg tega pa je občina zagotovila
tudi sredstva za plače poklicnih gasilcev, za zdravniške preglede vseh
operativnih gasilcev in za 21 vozniških izpitov C kategorije. Župan je
pojasnil, da občina pripravlja tudi
strategijo vlaganj na področju zaščite
in reševanja. Tako bodo tudi ostalim
društvom, ki se poleg gasilcev ukvarjajo z zaščito in reševanjem (kot so
taborniki, jamarji, gorski reševalci
idr.), sofinancirali opremo ob dogovoru, da jim bodo društva v primeru
nesreč na razpolago.
Gasilcem in občini sta za te pomembne pridobitve čestitala tudi
poveljnik Gasilske zveze Slovenije
Matjaž Klarič in namestnik generalnega direktorja Uprave RS za zaščito
in reševanje Branko Dervodel. Slednji je pohvalil občino, ki ji je kljub
težkim ekonomskim časom uspelo
zaključiti tako veliko investicijo celo
predčasno, in dejal, da se bo status
prostovoljnih reševalcev in gasilcev
precej izboljšal tudi s spremembo
zakona o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami. Župan in gostje
so gasilcem še zaželeli, da bi vozila
uporabljali čim manj, predvsem pa
varno. Ob koncu sta predsednik in
poveljnik GZ Ilirska Bistrica Anton
Frank in Robert Tomšič podelila zahvale Občini Ilirska Bistrica in županu,
Upravi RS za zaščito in reševanje, GZ
Slovenije in podjetju Euro GV. III

prenovljena šola v jelšanah
odprla svoja vrata
10. junija je bilo v Jelšanah nadvse slovesno in veselo. Minister
za šolstvo Igor Lukšič, ravnateljica
Branka Špende Mandić in župan
Anton Šenkinc so prerezali trak ter
tako uradno odprli po 30 letih popolnoma prenovljeno in dograjeno
šolo z novo telovadnico.
To je druga večja obnova in dozidava
šole po dobrih 30 letih, ki so jo na
OŠ Jelšane nestrpno pričakovali že
več let, saj stari, pretesni šolski prostori in oprema niso več zadovoljevali zahtev sodobnega šolstva. Šola
in vrtec sta z obnovo in dograditvijo
pridobila 850 m² novih površin, kar
pomeni, da bosta odslej delovala
na skupaj 1400 m² sodobno urejenih in opremljenih prostorov. Poleg
prenovljenih vrtčevih prostorov in
nove, nadstandardne telovadnice,
ki jo bodo uporabljali tudi ostali
krajani, je šola pridobila še učilnico
za naravoslovje in računalniško učilnico, knjižnico, kuhinjo in prosotre
za zaposlene. O veliki prostorski stiski priča tudi dejstvo, da so večino
teh dejavnosti do sedaj izvajali kar
na hodniku ali v premajhnem večnamenskem prostoru ter z zastarelo
in skromno računalniško opremo.
»Upam, da bodo družbene razmere
v prihodnosti delovanju šole naklonjene, da bodo mladi znali videti in
najti možnosti za zaslužek v bližini
rojstnega kraja. Da bodo vzljubili
domači kraj in se po končanem šolanju vračali nazaj domov, da bodo

Trak so prerezali (z leve): ravnateljica Branka Špende Mandić, minister za šolstvo
Igor Lukšič in župan Anton Šenkinc

šolo sprejeli za svojo tudi potem, ko
bodo iz nje izstopili,« je ob otvoritvi
dejala ravnateljica Branka Špende
Mandić.
Župan Anton Šenkinc je poudaril,
da je odločitev o rekonstrukciji in
dograditvi šole na tem območju ob
meji zelo pomembna, saj bomo le
s takimi naložbami obdržali ljudi na
podeželju. Odprtja šole se je udeležil
tudi minister za šolstvo in šport Igor
Lukšič, ki je dejal, da je slovenska
šola dobra šola in bo bodočim generacijam omogočila boljše in srečno

življenje. Investicijo v vrednosti 1,6
milijona evrov sta sofinancirala ministrstvo za šolstvo in fundacija za
šport v višini 685.000 evrov, preostanek pa je prispeval občinski proračun.
V bogatem kulturnem programu
ob odprtju šole so sodelovali prav
vsi učenci in učitelji, vrtčevi otroci z
vzgojiteljicama, mešani pevski zbor
in tamburaši iz Jelšan ter harmonikaška skupina Veseli Dolenjci. Ob tej
priložnosti so na šoli izdali tudi zbornik, posvečen 160-letnici šole in 205.
obletnici šolstva na Jelšanskem. III

Za organizacijsko in denarno pomoč na prireditvi ob otvoritvi
novih in obnovljenih prostorov
in 160-letnici šole v Jelšanah se
zahvaljujemo: vsem nastopajočim na prireditvi, Občini Ilirska Bistrica, Krajevni skupnosti Jelšane,
Krajevni skupnosti Novokračine,
Prostovoljnemu gasilskemu društvu Jelšane, zunanjim sodelavcem, Zavarovalnici Triglav,
Mercatorju ter Banki Koper.
Učenci in učitelji so pripravili bogat kulturni program

Zaposleni na OŠ Jelšane
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OBUDILI VIZITO NA BISTRIŠKEM
Na prvo junijsko soboto so bistriški
Plac že tradicionalno preplavili vizitanti, ki so se z bogato okrašenimi,
pisanimi vozovi in konjskimi vpregami pripeljali it Topolca, Novokračin in iz Dolnjega Zemona.
Čeprav obveznega služenja vojaškega roka že nekaj leti ni več, na
Bistriškem to tradicijo še vedno
ohranjajo, dogodek pa je prerasel
v etnološko in kulturno prireditev,
ki jo zadnji dve leti ob finančni podpori občine Ilirska Bistrica pripravlja
Kulturno društvo Grad iz Dolnjega
Zemona. Obiskovalce in vizitante,
letnika 1992, ki bi bili letos godni
za služenje vojaškega roka, sta na
Placu pozdravila tudi župan Anton
Šenkinc in Iztok Kokošar iz postojn-

AKTUALN O

ske enote Uprave RS za obrambo,
ki je vizitante simbolično nagradil s
pršuti. Župan se je zahvalil organizatorjem za vložen trud in zaželel, da
bi to lepo tradicijo, značilno za našo
občino, ohranjali še naprej. Običaj vizite sicer ohranjajo še v treh
drugih slovenskih krajih, vendar pa
lahko izvorno obliko vizite vidimo
samo še na Ilirskobistriškem.
Prireditev je spremljal tudi bogat
kulturni program, v katerem so nastopili: bistriški pihalni orkester,
Hrušiški fanti, učenci glasbene šole,
Niko Poles in ansambel Navihani
lisjaki. Obiskovalci pa so si lahko
ogledali tudi prikaz izdelovanja papirnatih rož, ki so ga pripravile članice Turističnega društva Il. Bistrica,
KETŠD Harije in KD Prem. III
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Premski grad je prvi vikend v juniju že tradicionalno postal prizorišče srednjeveških plesov, viteških dvobojev in
čarovniških urokov. Grof Devinski je namreč tudi letos
povabil svoje številne prijatelje in podložnike, da skupaj
proslavijo njegov rojstni dan.
Obiskovalci, ki jim je grof na ta dan odprl tudi vrata
premskega gradu, so skupaj z grajsko gospodo preživeli
zanimiv pustolovski popoldan v duhu srednjega veka.
Seznanili so se lahko s srednjeveškimi poklici, barantali
na srednjeveški tržnici in si v srednjeveški tiskarni naredili svoj grajski odtis. Otroke je zabaval čarodej vseh
čarodejev, spoznavali pa so tudi srednjeveške živali. Grof
Devinski je letos v goste povabil viteze Markus M iz Češke, ki so si pod gradom postavili svoj tabor in uprizorili
nekaj ognjenih dvobojev. Grofu so zaplesali tudi plesalci
kulturnega društva Lonca, obiskovalci pa so se zabavali
ob srednjeveških burkah. Seveda tudi letos niso pozabili
na čarovnico, ki so jo na koncu zažgali na grmadi in tako
sklenili celodnevno praznovanje. III
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VITEŠKI DAN GROFA DEVINSKEGA

ob OBČINSKem PRAZNIKu
podelili priznanja

Letošnji občinski nagrajenci z županom Antonom Šenkincem

v zadnjih štirih letih in spregovoril
o načrtih za prihodnost. »V zadnjih
štirih letih smo v občini Ilirska Bistrica izpeljali investicije v skupni
vrednosti čez 25 milijonov evrov, od
tega smo pridobili skoraj 10 milijonov evropskih in državnih sredstev.
Več kot pet milijonov evrov pa je
že zagotovljenih za projekte, ki se
bodo izvajali v prihodnjem letu. Pri
tem smo si ves čas prizadevali za
enakomeren razvoj občine na vseh
področjih, tako v mestu kot na po-

Delegacija Občine Ilirska Bistrica je ob občinskem prazniku pred spomenik
padlim pod Kilovčami položila venec

deželju,« je dejal župan.
V kulturnem programu so nastopili
otroški pevski zbor OŠ Antona Žnideršiča, operni pevec Kian De Bonaldi ob klavirski spremljavi Snežane
Pleše Žagar in ansambel Contemporanea 21.

Počastili spomin na
vojne žrtve
Občinski praznik 4. junij praznujemo
v spomin na žrtve naših prednikov
iz leta 1942, ko je patrulja brkinske
čete napadla italijansko vojaško
posadko v Merečah in se pogumno
postavila za svoje ideale. Žalostno
nadaljevanje dneva so zaznamovala
pogorišča 106 hiš in prav toliko gospodarskih poslopij v sedmih brkinskih vaseh, 33 ubitih mož in fantov
ter 450 izgnanih prebivalcev.
Delegacija Občine Ilirska Bistrica,
ki jo sestavljajo predstavnik ZZB za
vrednote NOB Il. Bistrica Jože Vičič,
predstavnik občinskega sveta Igor
Štemberger in predstavnih občinske
uprave Ivan Barba, je tudi letos položila venec pred spomenik padlim
pod Kilovčami v spomin na »strašen
dan, ko ste odšli od nas v temo po
luč za novi čas,« kot nemo sporoča
napis na spomeniku. III
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AKTUALN O

Na osrednji slovesnosti
ob občinskem prazniku, ki
ga Občina Ilirska Bistrica
praznuje 4. junija, so podelili priznanja občinskim
nagrajencem, ki so s svojim
delom pustili neizbrisen
pečat na življenju v občini
in pomembno vplivajo na
najegov razvoj in vizijo prihodnosti.
Priznanja sta podelila župan
Anton Šenkinc in predsednik komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja Dušan Grbec. Zlato
plaketo Občine Ilirska Bistrica za leto 2010 je prejela
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. Za
petnajstletno delo pri oživljanju in
ohranjanju ljudske pesmi so pevski
skupini Hrušiški fanti podelili srebrno plaketo, bronasto plaketo pa je
prejel Klub študentov Ilirska Bistrica
(KŠIB) kot spodbudo pri nadaljnjem
delu.
Slavnostni govornik župan Anton
Šenkinc je v svojem nagovoru povzel
pomembnejše pridobitve v občini
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ekoSpodbude in ekoKrediti
Javna predstavitev razpisov za nepovratne finančne
spodbude za okoljske naložbe občanov
bo v četrtek 8. 7 .2010 ob 19.00 v Ilirski Bistrici,
v sejni sobi na Jurčičevi ulici 1 (stara Glasbena šola)
Ekosklad je 21. maja objavil tri javne razpise, na podlagi
katerih lahko občani letos dobijo nepovratna sredstva za
naložbe v obnovljive vire energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih ter večstanovanjskih stavb. Skupaj
je na voljo 18 milijonov evrov. Razpisi in vsa dokumentacija
za prijavo so objavljeni na spletni strani www.ekosklad.si.
V nadaljevanju so našteti subvencionirani ukrepi posameznega razpisa za nepovratne finančne spodbude.
1. Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in
večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb 4SUBOB10
Razpis je namenjen za naslednje ukrepe:
A - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema
B - vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
na lesno biomaso
C - vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali
centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
D - vgradnja sistema centralnega ogrevanja pri obnovi stanovanjske
stavbe v primeru priključitve na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir
energije
E - zamenjava zunanjega stavbnega pohištva pri obnovi stanovanjske
stavbe
F - toplotna izolacija fasade pri obnovi eno ali dvostanovanjske stavbe
G - toplotna izolacija strehe oziroma podstrešja pri obnovi eno ali
dvostanovanjske stavbe
H - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v
stanovanjski stavbi
I - gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe

O BČINSKI o dmevi

J - nakup stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali
prenovljeni v pasivnem energijskem razredu
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Višina nepovratne finančne spodbude: Pri prvih osmih
ukrepih (A – H) je višina spodbude omejena na 25 % priznanih stroškov naložbe, hkrati je za vsak posamezen ukrep
določena omejitev spodbude v absolutnem znesku. Višina
spodbude ukrepa I in J je lahko največ 25.000 €, natančneje
pa je določena glede na energijski razred in neto ogrevano
površino stavbe ter okoljski nivo stanovanjske gradnje.
Višina razpisanih sredstev: 13,72 milijonov €.
Rok prijave: razpis je odprt do porabe razpisanih sredstev, vendar najkasneje do 31. 12. 2010.
2. Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje
energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb, izvedene v
času od dne 9. 10. 2009 do 21. 5. 2010, 3SUB-OB10

BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2010

Razpis je namenjen za naslednje ukrepe:
A - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema
B - vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso
C - toplotna izolacija fasade pri obnovi stanovanjske stavbe
D - zamenjava zunanjega stavbnega pohištva pri obnovi stanovanjske
stavbe

Višina nepovratne finančne spodbude: Za prvi ukrep
(A) je višina spodbude omejena na 25 % priznanih stroškov naložbe za ostale tri (B – D) pa na 20 %, hkrati je za
vsak posamezen ukrep določena omejitev spodbude v absolutnem znesku.
Višina razpisanih sredstev: 2,5 milijonov €.
Rok prijave: razpis je odprt do porabe razpisanih sredstev, vendar najkasneje do 31. 7. 2010.
3. Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije
in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb
5SUB-OB10
Razpis je namenjen za naslednje ukrepe:
A - toplotna izolacija fasade pri obnovi večstanovanjske stavbe
B - toplotna izolacija strehe oziroma podstrešja pri obnovi
večstanovanjske stavbe
C - zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v skupnih prostorih
D - vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso
E - vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje
ogrevalnih sistemov
F – sistem delitve stroškov za toploto

Višina nepovratne finančne spodbude: Višina spodbude je omejena na 25 % priznanih stroškov naložbe, za
vsak posamezen ukrep pa je določena tudi omejitev spodbude v absolutnem znesku. Spodbuda za socialno šibkejše
občane je 100 % priznanih stroškov naložbe. Vloge bodo
lahko vložili upravniki večstanovanjskih stavb.
Višina razpisanih sredstev: 1,78 milijonov €.
Rok prijave: razpis je odprt do porabe razpisanih sredstev, vendar najkasneje do 31. 12. 2010.
Vljudno vabljeni na predstavitev, ki jo v sodelovanju z
občino Ilirska Bistrica organizira:
Ustvarjamo obnovljivo prihodnost!

OBVESTILA UPRAVNE ENOTE
osebo se izda z veljavnostjo 10 let
in stane 16,70 €.
Potni list
• Za otroka do 3 leta starosti se
izda z veljavnostjo treh let in stane
28,98 €.
• Za otroka od 3 do 18 leta starosti
se izda z veljavnostjo 5 let in stane
32,17 €.
• Za polnoletno osebo se izda z veljavnostjo 10 let in stane 37,49 €.

za notranje zadeve: www.mnz.gov.
si, ali na Upravni enoti Ilirska Bistrica,
Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica, tel.
št. 05 71 12 216 – osebne izkaznice,
tel. št. 05 71 12 212 – potni listi., tel.
št. 05 71 12 213 in 05 71 12 214 – promet.

Obveščamo vas, da smo z mesecem
junijem 2010 prenehali pošiljati obvestila o poteku veljavnosti javnih
listin: osebnih izkaznic, potnih listin
in vozniških dovoljenj. Upravna enota
Ilirska Bistrica se je za ta ukrep odločila
Osebna izkaznica kot
v skladu s smernicami Vlade RS, ki so
usmerjene v racionalizacijo poslovanja
potovalni dokument
javne uprave.
Pred nami so počitnice in čas oddiha v
Zaradi navedenega vam predlagamo,
bolj ali manj oddaljenih krajih. Ob tem
da na osebnih dokumentih preverite
Vozniško dovoljenje
vas želimo seznaniti, da se širi krog
potek njihove veljave. Pred nami so
Glede
na
to
da
se
v
RS
od
julija
2009
izdržav, v katere je mogoče vstopiti z
poletni meseci, ki so povezani tudi s
dajajo
nova
vozniška
dovoljenja
na
poosebno izkaznico.
potovanji v tujino, zato poskrbite, da si
likarbonatni
kartici,
se
tudi
podaljšanje
Z osebno izkaznico lahko potujete v
boste pravočasno priskrbeli potrebni
te
listine
izda
z
izdelavo
novega
vozninaslednje države: v vse države Evroppotovalni dokument – osebno izkaškega
dovoljenja,
kar
stane
12,40
€.
ske unije, in sicer v Avstrijo, Andoro,
znico ali potni list. V jesenskih mesecih
Če
bo
veljavnost
vozniškega
dovoljenja
Belgijo, Ciper, Češko, Dansko, Estonijo,
pa se prične daljše obdobje, v katerem
prenehala
zaradi
zdravstvenih
omeFinsko, Francijo, Grčijo, Irsko, Italijo,
bo potekla veljavnost velikemu številu
jitev,
prinesite
s
seboj
tudi
veljavno
Latvijo, Litvo, Luksemburg, Madžarsko,
osebnih izkaznic, zaradi česar je pričazdravniško
spričevalo.
Malto, Nemčijo, Nizozemsko, Poljsko,
kovati povečano število vlog za izdajo
Dodatno
opozarjamo,
da
voznik,
staPortugalsko, Slovaško, Španijo, Švedte listine in posledično tudi daljši porejši
od
80
let,
za
podaljšanje
veljavsko, Veliko Britanijo, Romunijo in Boltrebni čas za njihovo izdelavo.
nosti
vozniškega
dovoljenja
potrebuje
garijo; v Švico, Bosno in Hercegovino,
Vlogo za izdajo osebne izkaznice, pozdravniško
spričevalo,
da
je
telesno
in
Makedonijo, Črno goro, Hrvaško in
tnega lista ali vozniškega dovoljenja
duševno
zmožen
za
vožnjo
motornega
Srbijo.
lahko vložite na kateri koli upravni
vozila
določene
kategorije.
Opozarjamo, da še vedno velja poenoti v Republiki Sloveniji, ne glede
Ob
vložitvi
vloge
se
lahko
odločite
za
sebna ureditev za vstop mladoletnih
na vaše prebivališče. Želimo vas opovročitev
izdelanega
dokumenta
na
otrok brez spremstva staršev v BIH.
zoriti, da morajo za potovanje v tujino
upravni
enoti
ali
pa
s
priporočeno
poDne 13. 5. 2008 je stopil v veljavo
imeti veljaven osebni dokument tudi
što.
Zakon o tujcih (Zakon o kretanju i bootroci.
ravku stranaca i azilu), ki v 17. členu
Uradne
ure
upravnih
enot:
Vlogo za izdajo nove osebne izkaznice
opredeljuje potovanje mladoletnih
•
v
ponedeljek
in
torek
od
8.00
do
ali potnega lista oz. za podaljšanje vologotip
oseb v BiH.
12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure,
zniškega dovoljenja lahko vložite tudi
Tujec, mlajši od 18 let (mladoletnik),
• v sredo od 8.00 do 12.00 ure in od
pred datumom poteka njene/njegove
ki ima osebni dokument, lahko pre13.00
do
18.00
ure,
veljavnosti.
stopi mejo BiH v spremstvu enega ali
•
v
petek
od
8.00
do
13.00
ure.
Vlogo za navedene dokumente lahko
obeh staršev, zakonitega zastopnika ali
vložite zgolj osebno. Vlogo za pridoUpravne enote poslujejo tudi vsako
skrbnika ali osebe, ki je pooblaščena
bitev osebnega dokumenta mladoleprvo soboto v mesecu (ali drugo, če
za njegovo spremljanje in ima podpitnega otroka vloži zakoniti zastopnik.
pride prva na državni praznik ali drug,
sano in overjeno pooblastilo staršev,
Če je otrok starejši od 8 let, mora biti
z zakonom določen dela prost dan) od
zakonitega zastopnika ali skrbnika.
navzoč, da vlogo podpiše. Vlogi za iz8.00 do 12.00 ure.
Mladoletnik, ki potuje brez spremstva,
dajo nove osebne izkaznice, potnega
Več informacij o javnih listinah lahko
mora imeti overjeno soglasje staršev,
lista ali vozniškega dovoljenja morate
pridobite na spletni strani Ministrstva
zakonitega zastopnika ali skrbnika. III
priložiti staro listino in svojo fotografijo velikosti 3,5 x 4,5 cm. Zaradi izredno strogih kriterijev za ustreznost
fotografije za izdelavo biometričnega
potnega lista vas prosimo, da fotografa
izrecno opozorite, da potrebujete fotografijo za izdajo potnega lista.
Še nekaj podatkov o posamezni vrsti
listin.
Prijetne počitnice vam želi občinski odbor
Osebna izkaznica
Zares - nova politika!
• Za otroka do starosti 3 let se izda z
veljavnostjo 3 let in stane 13,16 €.
Igor Štemberger
• Za otroka od starosti 3 let do 18 let
predsednik
se izda z veljavnostjo 5 let in stane
OO
Zares-nova
politika
Ilirska
Bistrica
13,16 €.
• Osebna izkaznica za polnoletno
ki ga uporabljamo na vseh promocijskih
materialih v času volitev 2008
Primarna uporaba je beli logotip s črno
obkroženim (za)res na oranžni podlagi
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Obveščanje o poteku
veljavnosti javnih listin

Naročnik oglasa je OO Zares-nova politika Ilirska Bistrica
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KOPALNI AVTOBUS

Občina Ilirska Bistrica je 29. 6. 2010 na spletni strani Občine in na Zavodu
RS za zaposlovanje objavila

Občane obveščamo, da bo s 1. julijem začel voziti kopalni avtobus na
relaciji Ilirska Bistrica–Moščeniška
Draga, in sicer vsak ponedeljek,
sredo in petek v juliju in avgustu.
Odhod avtobusa bo ob 8.00 z avtobusne postaje v Il. Bistrici, povratek
pa ob 17.30 iz Moščeniške Drage.
Avtobus bo peljal, če se bo zbralo
najmanj pet potnikov.
Cene vozovnic:
• otroci do 10 let – brezplačno,
• otroci nad 10 let ter dijaki in študenti do 27. leta – enosmerna 2
€, povratna 4 €,
• upokojenci – enosmerna 2 €, povratna 4 €,
• ostali občani – enosmerna 4 €,
povratna 8 €.

javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta
OBČINSKI REDAR v Občinski upravi
Občine Ilirska Bistrica

Prevoze po subvencionirani ceni je
omogočila Občina Ilirska Bistrica.
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OBVESTILO
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Obveščamo vas, da od 1. 5. 2005 deluje na Območno obrtno-podjetniški
zbornici v Ilirski Bistrici e-Vem točka, v
sklopu katere nudimo s. p.-jem in gospodarskim družbam celovito, brezplačno pomoč pri ustanavljanju s. p.
ali d. o .o. (pooblastilo za primere denarnega plačila kapitalskega vložka).
Podjetniki in gospodarske družbe
lahko na enem mestu poleg registracije uredijo tudi oddajo davčnih podatkov pred pričetkom opravljanja
dejavnosti, zaprosijo za izdajo identifikacijske številke za DDV, uredijo prijavo v zdravstveno zavarovanje, vse
spremembe, pooblastila (tudi za vse
vrste gospodarskih družb: d. o. o., d.
d., javna podjetja …).
V sklopu programa nudimo osnovno
in delno specialistično, brezplačno
svetovanje ter organiziramo brezplačne delavnice.
Po pooblastilu Obrtno-podjetniške
zbornice Slovenije vodimo Obrtni register in vse upravne postopke povezane z njim, kar pomeni, da lahko s.
p. in gospodarske družbe uredijo tudi
vsa opravila, vezana na Obrtni zakon
na sedežu Območno obrtno-podjetniške zbornice v Ilirski Bistrici.
Novost letošnjega leta je, da od 25.
maja 2010 dalje, na podlagi pogodbe
sklenjene z RZZZ OE Koper, izvajamo
tudi svetovalne intervjuje za iskalce
zaposlitve (preveritev poslovne ideje
pred samozaposlitvijo). III Sekretar
OOZ: Alenka Penko
BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2010

Izbrani kandidat, ki bo izpolnjeval
razpisne pogoje, bo delo na delovnem mestu občinski redar opravljal
v nazivu občinski redar III, z možnostjo napredovanja v naziv občinski
redar II in I. Z izbranim kandidatom
bo sklenjeno delovno razmerje za
nedoločen čas s polnim delovnim
časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal v prostorih Občine Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica, terensko delo pa na
celotnem območju občine Ilirska
Bistrica. Delovni čas na je neenako-

merno razporejen, delo je večizmensko, v gibljivem, nestalnem urniku.
Prijave v pisni obliki pošljite v
zaprti ovojnici z označbo »za javni
natečaj za delovno mesto občinski
redar«, na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
Rok za vlaganje prijav je 8 dni po
objavi javnega natečaja na spletni
strani Občine Ilirska Bistrica (www.
ilirska-bistrica.si) in v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje, Območni
enoti Ilirska Bistrica.

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

AKCIJA - toèenega vina

Dornberško belo

1,05 €/L

Akcija velja od 01.06. do 01.08.2010 oz. do razprodaje zalog. vse cene so v EUR in vsebujejo DDV.

Pestra ponudba vseh
vrst ŠKROPILNIC!

EKSKLUZIVNI PRODAJALEC TRAKTORJEV

LANDINI

proizvajalca
AGROMEHANIKA
KRANJ

Ugodne cene in pestra izbira

GRADBENEGA MATERIALA
(cement, maltit, modularec,...)
Motorno olje Valvoline
DURABLEND 10W-40

1L

WD - 40 sprej
200 ml

GRATIS

22,40

5L

3,39

Letni VITREX

1,49
1L

Ugodna ponudba velja od 21.06. do 21.07.2010 oz. do razprodaje zalog. Vse cene so v EUR in vsebujejo DDV. Slika je simbolna.

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!

Za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja na območu ilirskobistriške občine je Občina Ilirska Bistrica v proračunu za letošnje leto
zagotovila 63.700 evrov državne
pomoči.
Na javni razpis za dodelitev sredstev je kandidiralo 41 vlagateljev,
od tega 30 fizičnih oseb, 8 društev,
ki delujejo na področju kmetijstva,
in trije zavodi, ki delujejo na področju kmetijstva ali gozdarstva.
25 vlog se je nanašalo na dodelitev
državne pomoči za investicije v primarno proizvodnjo, tri vloge za dodelitev sredstev za obnovo ali novo
postavitev pašnikov in dve vlogi za
dodelitev pomoči za investicije v dopolnilno dejavnost na kmetiji.
Glede na to, da je za dodelitev državne pomoči za investicije v primarno proizvodnjo – adaptacije in
novogradnje gospodarskih poslopij
in nakup kmetijske mehanizacije –
prispelo veliko več vlog, kot je bilo
zagotovljenih sredstev za ta namen,
se je za izvajanje tega ukrepa prerazporedilo preostanek razpisanih
sredstev iz ukrepov, za katere ni
bilo tako velikega zanimanja. Iz naslova tega ukrepa je bilo tako na
razpolago 41.240 evrov državne
pomoči. Upravičenim vlagateljem
je bila dodeljena državna pomoč za
sofinanciranje 16,82 % predračunske vrednosti naložbe brez DDV (po
Pravilniku o dodeljevanju državnih

pomoči za pospeševanje razvoja
kmetijstva in gozdarstva v občini Ilirska Bistrica za programsko obdobje
2007 – 2013 se lahko sofinancira do
40 % upravičenih stroškov naložbe
brez vključenega DDV).
Za izvedbo investicij v dopolnilno
dejavnost na kmetiji je bila vlagateljem odobrena državna pomoč prav
tako v višini 16,82 % upravičenih
predračunskih stroškov investicije
brez DDV (po Pravilniku se lahko sofinancira do 50 %).
Za ukrep obnova ali nova postavitev
pašnikov je vsem upravičenim vlagateljem odobrena državna pomoč
v višini 40 % predračunske vrednosti brez DDV, kar je najvišji možen
odstotek sofinanciranja investicije.

SVEŽE MLEKO IZ MLEKOMATA

Skupno je bilo za ta namen dodeljenih 5.380 evrov.
Za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva – sofinanciranje
aktivnosti društev, ki delujejo na
področju kmetijstva, je bilo osmim
društvom dodeljenih skupaj 2.186
evrov, za sofinanciranje izobraževanja kmetov in njihovih družinskih
članov pa je bilo enemu vlagatelju
- izvajalcu dodeljenih 580 evrov. Za
izvajanje tehnične pomoči na področju gozdarstva – sofinanciranje
izobraževanja kmetov in njihovih
družinskih članov na področju gozdarstva je bilo dvema vlagateljema
– zavodoma, dodeljenih skupaj
1.600 evrov. III

Od 22. maja dalje si lahko v Ilirski Bistrici sveže mleko natočimo iz mlekomata, ki ga je družina Tomažič iz Dobropolj
skupaj z zetom in hčerko postavila pri samostanu v Trnovem. Mleko, ki je naprodaj po en evro, dovažajo vsako jutro,
po potrebi pa tudi večkrat na dan. Zaenkrat so s prodajo zadovoljni.
Kot je pojasnila Vesna Tomažič, se z možem Milanom že
celo življenje ukvarjata z živinorejo. Trenutno imajo deset
krav molznic. Čeprav mleko prodajajo tudi v Ljubljanske
mlekarne, ga jim še vedno ostaja dovolj, zato so se odločili,
da postavijo mlekomat in poskusijo s prodajo še na ta način. »Zaenkrat smo s prodajo zadovoljni. Dnevno prodamo
od 70 do 80 litrov svežega mleka, ob vikendih pa tudi do sto
litrov. Mleko je polnomastno in ni posneto, saj drugih mlečnih proizvodov (sir, skuta ...) ne izdelujemo, živali pa hranimo samo z domačim senom in koruzo,« je povedala Vesna
Tomažič. Za mlekomat so odšteli 36.000 evrov, verjetno pa
bodo nekaj sredstev poskušali pridobiti tudi na razpisih. III
BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2010
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64.000 evrov pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva
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VABILO NA TEČAJA

Dobrote slovenskih kmetij

Kmetijska svetovalna služba Ilirska
Bistrica organizira v naslednjih mesecih dva tečaja:
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2. SIRARSKI TEČAJ ZA ZAČETNIKE
Možne vsebine:
• praktični prikaz postopka izdelave trdega ali poltrdega tipa
sira iz kravjega mleka,
• praktični prikaz postopka izdelave albuminske skute,
• kakovost osnovne surovine,
• prikaz izvajanja meritev osnovnih tehnoloških parametrov (kislinska stopnja, PH,..),
• predstavitev faz tehnološkega
postopka, ki ne zajemajo praktičnega prikaza (soljenje,zorenje),
• zakonodaja s področja predelave mleka na domu,
• urejanje tehnoloških prostorov
za predelavo mleka na domu
Zgoraj je navedeno samo nekaj
tem, ki bi bile primerne za tečajnike začetnike, ki razmišljajo o resnejši predelavi mleka na domu.
Vseh tem se seveda v tako kratkem
času ne bo dalo obdelati (izbira tem
glede na strukturo udeležencev).
Tečaj bi potekal v obliki konkretne
izdelave trdega ali poltrdega tipa
sira. Med posameznimi fazami tehnološkega postopka bo možen pogovor tudi o drugih vsebinah, glede
na vprašanja udeležencev.
Trajanje tečaja: 5 ur
Izvedbo obeh tečajev sofinancira
Občina Ilirska Bistrica.
Za prijave in dodatne informacije
se oglasite na Kmetijski svetovalni
službi, Vojkov drevored 14, ali po
telefonu 71 00 261.
Vljudno vabljeni!
Kmetijska svetovalna služba

BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2010

Zlata priznanja so prejele domače dobrote: kislo zelje Alojza Volka iz Zarečice in
proizvodi iz kozjega mleka družinske kmetije Štemberger iz Vrbice

Na Ptuju, v minoritskem samostanu,
je od 21. do 24. maja 2010 potekala
21. državna razstava Dobrote slovenskih kmetij. Na razstavi je tudi
letos sodelovalo preko 700 slovenskih kmetij iz Slovenije in zamejstva z več kot tisočimi dobrotami. V
sklopu prireditve so ocenjevali krušne, mlečne, mesne izdelke, suho
sadje, žganja, kise, olja, vino, sadjevce, sokove, marmelade, kompote
in konzervirano zelenjavo. Nagrajeni
izdelki z ocenjevanj so bili tudi letos
predstavljeni na razstavi.
Vsako leto predstavljajo svojo bogato kulturno dediščino tudi regije.
Letos se je posebej predstavilo Pomurje.

Iz naše občine sta se na ocenjevanje
prijavili dve kmetiji, ki sta se odlično
odrezali: Alojz Volk iz Zarečice je
prejel zlato priznanje za kislo zelje,
družinska kmetija Štemberger iz
Vrbice pa eno bronasto in štiri zlata
priznanja – bronasto za poltrdi kozji
sir, zlata pa za kozjo skuto, mehki
kozji sir, kozji namaz z dodatki česna
in peteršilja ter kozji namaz z dodatki oliv.
Nagrajeni izdelki potrjujejo, da
tradicionalna predelava na naših
kmetijah živi in nam ponuja pestre
okuse. Preizkusite jih!
Obema nagrajencema iskrene čestitke! III Mirjam Furlan, Kmetijska
svetovalna služba

Novi Dacia Duster

Povzpnite se na vrh!

Poraba: 5,1 - 7,5 l/100 km. Emisija CO2 : 135 - 177 g/km. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

gospodarstvo , kmetijstvo in turizem

1. PREDELOVANJE MESA V MESNE
IZDELKE
Tečaj obsega naslednje teme:
• predelava mesa na domu,
• higiena prostorov, pripomočkov
in osebna higiena,
• senzorične lastnosti mesa - kakovost mesa,
• mesni izdelki (klobase, pečenice, suhomesnati izdelki, mast,
slanina, krvavice..),
• dodatki in aditivi
Trajanje tečaja: 10 ur

že za 9.990 EUR

www.dacia.si
S prostornim terenskim vozilom Dacia Duster boste zlahka osvajali vrhove, saj je robusten, varčen in zanesljiv. Za najzahtevnejše je na voljo tudi s štirikolesnim pogonom.

Inovativnost je ključ razvojnega
preboja regijskega gospodarstva

Nagrajeni inovatirji iz ilirskobistriške občine

na evropskem trgu, s katerimi je
podjetje dopolnilo svoj proizvodni
in prodajni program embalažnih
materialov. Bronasto priznanje je
šlo v roke samostojnemu podjetniku
Valterju Franku iz Gornje Bitnje, ki
je v izbor za najboljšo inovacijo predlagal gorilnik na pelete Jaka 30,
novost na slovenskem trgu. Sodoben, uporabniku in okolju prijazen
ter avtomatiziran gorilnik je nastal
po zamisli skupine avtorjev, v kateri so Janez Seles, Andrej Frank in
Damjan Valenčič. Tretje bronasto
priznanje sta prejeli Osnovna šola
Dragotina Ketteja iz Ilirske Bistrice
in Laura Novak, ki je za učence prvega razreda, ki obiskujejo oddelek

GORILEC NA PELETE AKCIJA!
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

podaljšanega bivanja, in njihove učitelje uvedla novo metodo učenja in
poučevanja poimenovano »S Piko
Nogavičko skozi šolsko leto«. Avtorica je to metodo podprla tudi z novim učnim kompletom, ki bo kmalu
na slovenskem trgu.
Diplome za inovativne dosežke v
letu 2009 so prejeli še štirje predlagatelji. Podjetje Plama-pur, d.d.,
iz Podgrada in njegovi avtorji inovacij so prejeli štiri diplome: Leon
Fajdiga za izboljšavo izklopa transporterja blokov na 60 m žagi ob izrednem dogodku, Sebastjan Ferlež
za izboljšavo pri zmanjšanju obrabe
transportnih trakov v procesu izdelave gobic, Edvin Vrh za zmanjšanje
števila operacij v proizvodnji HR visokoelastične pene ter skupina avtorjev Bojan Gorjanc, Aleksander
Gombač in Marko Šenkinc (slednji
iz podjetja Marsen) za računalniško
podprto upravljanje razsvetljave v
proizvodni enoti. Diplome so prejeli še samostojni podjetnik Danilo
Ivančič (DAIBO) iz Podgrada z avtorjema Bojanom In Mitjo Ivančičem
za nov tehnološki postopek izrezovanja utorov v embalažnih vložkih
za kovčke, Vilko Škrab iz Ilirske Bistrice za izboljšavo fotovoltaičnega
sistema in Branko Grahor iz Smrij, ki
je prejel tri diplome za rešitve, ki so
povezane s trnuljami, sadeži črnega
trna. III Za GZS Območno zbornico
Postojna - Vlado Vinšek
BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2010
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S slovesno podelitvijo priznanj in
diplom inovatorjem se je 22. junija
v Postojni uspešno končala tretja
razvojna konferenca z naslovom
Eko-inovacije; Inovacije za trajnostni razvoj. Namen konference, ki
jo je organizirala GZS Območna
zbornica Postojna v sodelovanju z
Regionalno razvojno agencijo, je bil
opozoriti poslovno in širšo javnost
na inovativnost, ki je ključ razvojnega preboja regijskega gospodarstva.
Na 8. razpis za izbor najboljše inovacije je prispelo najvišje število
inovacij doslej. Območna Zbornica
Postojna je 16 predlagateljem (podjetjem, podjetnikom in fizičnim osebam) podelila eno zlato, tri srebrna
in sedem bronastih priznanj ter 19
diplom. Priznanja in diplome je prejelo 54 inovatorjev, od katerih se jih
je 33 prvič vključilo v izbor. Finančni
učinki, ki jih dosegajo realizacije inovacij potrjujejo, da se kritična masa
inovacijskega potenciala povečuje,
kot tudi, da se spreminja inovacijska
kultura v tem okolju.
Iz občine Ilirska Bistrica so bronasto
priznanje prejeli trije predlagatelji
(podjetje, samostojni podjetnik in
osnovna šola) in njihovi inovatorji,
ki smo jih podrobneje predstavili
že v prejšnji številki Bistriških odmevov. Avtor Saša Zečevič in soavtor Tadej Iskra iz podjetja Izoterm
Plama, d.o.o., iz Podgrada sta sodelovala pri realizaciji novih izdelkov
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OTVORITEV STANOVANJSKE SKUPNOSTI
DRUŠTVA VEZI V PODGRADU
V začetku junija so v Podgradu uradno odprli novo, že peto stanovanjsko skupnost društva Vezi, ki ima
svoje skupnosti še v Brestovici na
Krasu, Postojni, Ilirski Bistrici in v
Divači.
Kot je na otvoritvi povedala predsednica društva Vezi Vida Mesar, je
stanovanjska skupnost v Podgradu,
ki s tremi enotami nudi dom desetim uporabnikom, velika pridobitev
za društvo in uporabnike. »V društvu
Vezi si bomo še naprej prizadevali
uresničevati svoje poslanstvo v smeri
večanja kakovosti življenja ljudi s težavami v duševnem zdravju in njihovih svojcev,« je dejala Vida Mesar
in se za sodelovanje zahvalila vsem
krajanom, ki so jih lepo sprejeli.
Predstavnica ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve, ki je prostore tudi adaptiralo in opremilo,
Katjuša Nadižar Habjanič pa je poudarila, da je skrb za ljudi s psihosocialnimi težavami velik pokazatelj
demokracije in humanosti sodobne
družbe. »Nevladne organizacije, kot
je društvo Vezi, so pomemben del
sistema socialnega varstva, saj programi, ki jih izvajajo, pomembno
dopolnjujejo javno službo na tem
področju. S svojim delom vedno

Varovanci bistriške enote VDC Koper so obiskovalce nasmejali s skečem

znova dokazujete, da si človek, ki
za večino velja za drugačnega, ob
pomoči strokovnjakov lahko povrne
samospoštovanje, prevzame odgovornost zase in znova zaživi samostojno življenje,« je še dejala Katjuša
Nadižar Habjanič.
Da je za psihosocialno rehabilitacijo
izjemnega pomena tudi povezovanje z drugimi organizacijami, lokalno
skupnostjo in šolami, ki otroke že
od malega vzgajajo in ozaveščajo o
duševnih boleznih in sprejemanju
drugačnosti, so pokazali tudi skozi

odmevi i z naši h krajev

SPREHOD OB VODI IN STARODOBNIKI
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bogat kulturni program. Člani društva, ki svoje občutke in razmišljanja
izražajo na različne načine – skozi
pesem, slikanje, ples, fotografiranje
in drugo – so prrebrali nekaj svojih
pesmi, obiskovalce pa so nasmejali
varovanci ilirskobistriške enote VDC
Koper, združeni v dramsko skupino
Šajtrga, ki so odigrali skeč »Gostilna
pri pojoči mački«. Kulturni program
so s svojimi nastopi obogatili tudi
Cerkveni mešani pevski zbor iz Podgrada in učenca OŠ Rudolfa Ukoviča
Podgrad, ki sta zaigrala na inštrumenta. III

Turistično društvo Ilirska Bistrica je 5. junija
organiziralo Sprehod ob vodi, ki bi se sicer
moral zgoditi že 8. maja, vendar so ga zaradi
slabega vremena prestavili. Skupine, družine in
posameznike so povabili na sprehod po Bistriški pešpoti izpred Hodnikovega mlina do slapa
Sušec, mimo Doma starejših občanov do Črnih
njiv. Sprva so načrtovali tudi obuditev plesa »ku
koda« in razstavo starih plesnih oblačil, vendar
so dogodek prestavili na poznejši datum. So si
pa obiskovalci lahko ogledali Hodnikov mlin, ki
je še edini ohranjen izmed 14 mlinov in žag, ki
so nekoč delovali na Bistrici.
Številne mimoidoče pa so pritegnili tudi starodobni jekleni konjički, ki so jih na Plac pripeljali
lastniki iz vse Slovenije. Zbor starodobnikov je
letos že sedmoč po vrsti organiziral Moto klub
Bistrc. Med številnimi zanimivimi vozili je bil
najstarejši fiat balila iz leta 1932 (na fotografiji).
Starodobniki so s Placa krenili še na panoramsko vožnjo proti Novokračinam in Zabičam. III
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spust za čisto reko

Rafting klub Mrzla uoda je tudi letos v začetku junija pripravil tradicionalni Spust za čisto Reko. Kakih 35 članov
kluba, jamarjev in ostalih občanov se je s 13 rafting čolni
in kajaki spustilo po strugi Reke, Bistrice in Sušca. Začeli
so pri nekdanjem hotelu Lovec in s čiščenjem struge nadaljevali vse do Dolnje Bitnje, kjer se je spust zaključil.
Kot je povedal Luka Špilar iz Rafting kluba Mrzla uoda, je
blo letos precej manj odpadkov kot prejšnja leta. »To pa
predvsem zaradi aprilske čistilne akcije, ko smo iz struge
Reke že počistili ogromne količine odpadkov, obenem pa
se pozna tudi večja osveščenost ljudi in skrb za naravo,«
je povedal Špilar. Kljub temu so iz struge potegnili nekaj
odpadkov, največ plastenk in steklenic, pločevnk, plastičnih kant, gum in precej najlona.
Namen spusta, ki ga izvajajo že vse od leta 1990 z manjšo
vmesno prekinitvijo, je predvsem ekološko ozaveščanje
in opozarjanje na onesnaženost reke Reke. III

V soboto, 22. maja 2010, smo se
ljubitelji starodobnih vojaških vozil zbrali na tradicionalnem, že 26.
majskem shodu.
Zborno mesto je bilo v Trnovem pri
gostilni Mate - Urbančič. Lastnik
Simon nam je postregel z obilnim
zajtrkom in dobro vinsko kapljico.
Za prijetno vzdušje je poskrbela
glasbena skupina Nostalgija in nas
z »evergreeni« popeljala v dobre
stare čase. Zbrane je pozdravil tudi
župan, g. Anton Šenkinc, in nam zaželel prijetno druženje na shodu.
Ko smo se vsi zbrali, smo krenili proti
Titovemu trgu v Ilirski Bistrici, nato
pa pot nadaljevali do Podgrada. Po
enourni vožnji smo se v gostišču
Izabela dobro okrepčali z različnimi
specialitetami, ki jih nudi gostišče.

Iz Podgrada nas je pot vodila preko
Kozine in Ocizle do našega končnega
cilja na Socerbu. Obdani s prečudovito naravo in enkratnim razgledom
na Tržaški zaliv smo uživali v družabnih igrah, pogovoru, zabavi in drugih užitkih na toplem soncu. Sledila
je podelitev spominskih medalj. Ob
koncu smo si privoščili še vojaško
specialiteto – pasulj in klobaso. Domačinka iz Ocizle je poskrbela tudi
za desert. V prijetnem vzdušju smo
se razšli in si zaželeli ponovnega srečanja v maju naslednje leto.
Ob tej priložnosti se zahvaljujem
vsem, ki so nam kakor koli pomagali
pri izvedbi tradicionalnega majskega
shoda. III Marjan Hrvatin, predsednik ZŠAM Ilirska Bistrica, sekcija
Veteran

Letošnja dirka
konec avgusta

Letošnja, že 16. gorsko-hitrostna
dirka med Ilirsko Bistrico in Šembijami, ki predstavljala enega vrhuncev
slovenske avtomobilistične sezone,
ima novega organizatorja - društvo
AMD Slovenija avto – Imos iz Ljubljane, spremenjen pa je tudi datum
bencinskega spektaktla. Avtomobili
in formule bodo proti Šembijam letos dirkali 28. in 29. avgusta.
Dirka bo letos potekala na nespremenjeni, pet kilometrov dolgi tekmovalni progi in bo ponovno štela
za FIA evropsko gorsko-hitrostno
prvenstvo, evropsko gorsko-hitrostno prvenstvo starodobnih vozil ter
avstrijsko in slovensko državno gorsko-hitrostno prvenstvo. V soboto,
28. avgusta, bosta od 11. ure naprej
izpeljana dva uradna treninga, dan
zatem pa še obe tekmovalni vožnji
(ob 10. in 13. uri). Več informacij
najdete na spletni strani www.ghdilirskabistrica.si. III

POPRAVEK
V članku z naslovom »Fantje spod
Karlovice na gostovanju v Ameriki in Kanadi«, objavljenim v 25.
št. Bistriških odmevov, je nehote
prišlo do napake pri navajanju
sponzorjev gostovanja. In sicer bi
namesto podjetja Izoterm Plama
moralo pisati Termoplasti –Plama
d.o.o. Prizadetim in podjetju se
iskreno opravičujemo za napako.
BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2010
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TRADICIONALNI MAJSKI SHOD JEEP 4X4
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SREČANJE PARTIZANSKIH UČITELJEV
PRIMORSKE V KUTEŽEVEM
Tradicionalno srečanje partizanskih
učiteljev Primorske je letos potekalo v Kuteževem. V sodelovanju z
OŠ Podgrora Kuteževo ga je pripravila Skupnost partizanskih učiteljev
Primorske.
Skupnost partizanskih učiteljev Primorske (SPUP) organizira vsakoletna
srečanja po vsej Primorski, tokratno
pa je bilo že tretje na Bistriškem.
»Obstaja cela vrsta razlogov, zakaj
smo se zbrali prav tu, v Podgori na
Ilirskobistriškem. Na tem območju
je pred vojno delovala organizacija
TIGR, iz katere so izšli mnogi partizanski učitelji. Na Bistriškem so se
kmalu po kapitulaciji Italije in po pozivu narodno-osvobodilnega odbora
za Primorsko leta 1943 začele mno-

žično ustanavljati partizanske šole,«
je izbor kraja letošnjega srečanja
pojasnil Darij Dujmovič, podpredsednik SPUP.
Partizanski učitelji so odigrali po-

Na strokovnem posvetu (z leve): Ivan Simčič, Vlasta Beltram, Tomo Šajn, Franc
Poklar in Anja Hofman

odmevi iz naših krajev
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Lepo ocean je prepluti,
če veš, kje te čaka pristan,
lepo je čutiti stisk roke,
čutiti toplo dlan
Ko sem se v soboto, 29. maja, vrnila iz Semiča v Beli krajini, kjer sem
prejela priznanje Matevža Haceta,
v svoj pristan, me je čakalo veliko
presenečenje. Naši gasilci, od najmlajšega do najstarejših, so mi na
dvorišču mojega doma pripravili
nepozaben sprejem. Še čutim stisk
toplih dlani, ki so mi jih ponudili v
pozdrav in mi čestitali za prejeto priznanje. Ne najdem pravih besed, s
katerimi bi se lahko zahvalila za vse,
kar sem po njihovi zaslugi doživela
ta dan. Seveda moram znova poudariti to, kar sem že neštetokrat:
BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2010

To priznanje ni samo moje, je naše
- priznanje za delo GD Knežak. Če
sama ne bi imela toliko dobrih mentorjev gasilcev, ko sem vodila krožek
na šoli in tako skrbnih ter razumevajočih članov upravnih odborov, nam
nikoli ne bi uspelo vzgojiti številnih
generacij mladih gasilcev, ki danes
pridno delajo in so opravile veliko
koristnega na področju gasilstva ter
speljale številne zahtevne projekte
tako v domačem društvu kot širše v
občini in regiji.
Hvala vsem, ki ste mi izrazili ustne in
pisne čestitke, me poklicali po telefonu ob tej priliki ali se me kakorkoli
drugače spomnili - tudi s presenečenjem na domu.
Iskrena hvala vsem in vsakemu posebej. III Joža Kastelic

membno vlogo v naši zgodovini, saj
so v času fašističnega zatiranja ohranjali slovensko besedo in na ta način
postavljali trdne temelje tudi sedanjemu šolskemu sistemu. V Podgori
so med vojno delovale štiri partizanske šole, v njih pa je poučevalo 13
partizanskih učiteljev. Ti so prihajali predvsem iz vrst vaške mladine,
mednje pa se je vključilo tudi veliko
narodno zavednih duhovnikov. In
prav slednjim so na letošnjem strokovnem posvetu namenili osrednjo
vlogo. Glavni organizator šolstva v
Podgori je bil prav duhovnik Milan
Grlj, župnik iz Podgraj, o katerem je
spregovoril domačin Franc Poklar,
ki je tudi sam nekaj časa poučeval v
partizanski šoli. O vlogi primorskih
duhovnikov v partizanskih šolah so
nekaj zanimivih prispevkov predstavili še zgodovinarji Vlasta Beltram,
Ivan Simčič, in Tomo Šajn, slavistka
in učiteljica Anja Hofman pa je osvetlila manj znano vlogo pesnice Makse Samsa kot partizanske učiteljice.
Nekdanje partizanske učitelje, njihove svojce in učence ter številne
goste so v uvodu prireditve nagovorili še ravnateljica Mirjam Vrh,
predsednik OZZB NOB Il. Bistrica
Vladimir Čeligoj, ki je šoli tudi izročil srebrno plaketo ZZB Slovenije za
ohranjanje tradicij NOB, predsednik
KS Kuteževo Rudi Celin, predstojnica
Zavoda RS za šolstvo Alica Prinčič –
Röhler, Alenka Kovšca, državna sekretarka na ministrstvu za šolstvo,
in Lojze Bizjak, predsednik SPUP.
Učenci in učitelji OŠ Podgora Kuteževo so pripravili tudi bogat kulturni
program, ki je zbrane popeljal v čas
partizanskih šol. III

Na prijeten sobotni poletni večer se
je mnogo pasjih ljubiteljev in prijateljev živali zbralo v prostorih stare
glasbene šole v Ilirski Bistrici, saj je
skupina Pes, moj prijatelj pripravila
že drugi How Show.
V sodelovanju s Klubom študentov
občine Ilirska Bistrica je dogodek
tokrat privabil veliko število obiskovalcev. Na srečanju sta organizatorja
Mitja Čehovin in Tilen Pajek (Facebook skupina Pes, moj prijatelj, ki
šteje že 42.000 članov) obiskovalcem predstavila, kako se ljudje na
različne načine ukvarjajo z živalmi
ter kako pomemben je odnos človek
– žival. Zato sta na dogodek povabila različne goste, ki so tudi veliki
ljubitelji živali.
Izvedeli smo lahko več o Kinološkem
društvu Ilirska Bistrica, ki ima dolge
korenine delovanja na tem področju. Njihova dejavnost je predvsem
gojiti odnos do živali in preprečiti
neželena nasilja oziroma neprijetne situacije, ki lahko v tem odnosu
nastanejo. »Za odnos do živali je
odgovoren le človek sam! Potrebujejo le ljubezen, toplino in našo
pozornost,« je poudaril predstavnik
kinološkega društva Marko Šenkinc
in dodal, da s tem zavedanjem ne bi
prihajalo do nasilja s strani psov.
Zaradi bolezni so bili na žalost odsotni predstavniki Zavetišča Horjul,
ki so bili kot »matično« zavetišče
povabljeni na dogodek. Prišla pa je
predsednica Obalnega društva proti
mučenju živali Andrea Bogataj Krivec, ki je bila odziva zelo vesela:

»Problematika zapuščenih psov je
izredno velika, vse več jih je. Upam,
da ste tukaj, na bistriškem koncu,
bolj pridni!« Tudi tokrat smo v njenih očeh opazili žalost, ko je bilo govora o zapuščenih živalih, saj nikakor
ne razume takega dejanja človeka,
ki se živali reši kot kupa smeti.
Najbolj pričakovani gostji, predvsem
med mladimi, sta bili udeleženki
šova Slovenija ima talent Amadea in
njena psička Bora. V Ilirsko Bistrico
je Amadea prišla z mamo Alenko in
vse navdušila s svojo preprostostjo
in kančkom sramežljivosti. Povedala nam je predvsem nekaj več o
samem športu in disciplini s frizbiji.
»Doma imamo skoraj 400 frizbijev!«
je povedala Amadea in dodala, da
sta z Boro nedvomno najboljši prijateljici. Amadea je že pri mladih letih

A LU OKNA, VRATA ….
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dosegLa velike uspehe in se udeležuje tekmovanj po vsem svetu. S
seboj je pripeljala tudi 4-mesečno
psičko Asto, ki je prav tako že navdušena nad frizbiji. Za vrhunec so
na travniku za staro glasbeno šolo
Amadea, Bora in Asta pokazale nekaj svojih spretnosti in navdušile vse
prisotne.
Zbrane sta med samim dogodkom
ganila dva videoposnetka, ki ju je
skupina Pes, moj prijatelj pripravila
v minulih mesecih in prikazujeta
problematiko zavrženih in tavajočih
živali ter možne načine pomoči zavetiščem.
Dobri dve uri trajajoč dogodek, ki
se je zaključil s pogostitvijo in druženjem ob sproščenem klepetu, je
obiskalo tudi veliko pasjih kosmatincev in nedvomno je vsakemu pustil poseben pečat. Organizatorji že
razmišljajo o naslednjem dogodku,
ki ga bodo pripravili jeseni. Zahvala
gre soorganizatorju – Klubu študentov občine Ilirska Bistrica – za veliko
gostoljubje in odlično pripravljen
dogodek, nedvomno pa tudi vsem,
ki so dogodek obiskali in prispevali
veliko prostovoljnih prispevkov, ki
bodo namenjeni Obalnemu zavetišču za zavržene živali.
How how pozdrav do naslednjega
HOW SHOW-a! III Mitja Čehovin in
Tilen Pajek

odmevi@ilirska-bistrica.si
Vabljeni k sodelovanju!
BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2010
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17

OBISK IZ DOLINE
V začetku junija je Društvo Univerza za 3. življenjsko obdobje Il.
Bistrica, skupina Spoznavajmo svet
in domovino, gostilo prijatelje iz
Doline in sosednjih vasi – Mačkovlje in Prebeneg, člane Vsedržavnega
združenja partizanov Italije – ANPI.
Spoznali smo se pred dobrim letom,
ko smo bili pri njih deležni izrednega
sprejema. Svojim gostom smo želeli
pokazati del naše občine: pokrajino,
preteklost, lokalne običaje in sodobni utrip.
Po pozdravu v Podgradu smo se
najprej peljali čez hrvaške obmejne
vasi in, še posebej na željo naših
gostov, obiskali vasico Lipa, ki so jo
nacisti aprila 1944 v celoti požgali
in pobili vse prebivalce, ki so bili
takrat v vasi. Pot smo nadaljevali
v Jelšane, kjer smo se ustavili pred
šolo ob spomeniku padlih pripadnikov Stojanove čete. Ljubomir Sancin - Stojan je bil dolinski rodoljub,
ki je v boju za svobodo daroval svoje
mlado življenje prav v Jelšanah. Njegovi rojaki redno obiskujejo kraj njegove smrti. Delegacija, ki jo je vodil
predsednik dolinske sekcije VZPI,
Drago Slavec, je k spomeniku položila cvetje. Da življenje teče dalje, so
opozorili pesnik Doline in Brega Boris Pangerc, naš predsenik ZB Lado
Čeligoj in ravnateljica OŠ Jelšane
Branka Špende Mandić, ki nam je
tudi prijazno dovolila, da smo pred
uradno otvoritvijo pokukali v lepo,
popolnoma prenovljeno šolo.

Program smo zaključili pri Janežinovih na Ratečevem Brdu, kjer je goste
uradno pozdravila naša predsednica
Marica Šlenc Zver. Izmenjali smo si
priložnostna darilca in zapeli nekaj
narodnih. Sledil je še neformalni
sprehod po Il. Bistrici, ogled sprevoda vizite in drugih dogajanj na
osrednjem bistriškem trgu. Članice
turističnega društva pa so nas prijazno pričakale s cvetjem pred Hodni-

kovim mlinom. V prijetno hladnem
zavetju mlina in žage, ob iskrivem
toku Bistrice, smo se poslovili od
prijateljev.
Naj zaključim s citatom Edvina
Švaba, vodje izleta: »Pot je šla mimo
naše pretekle, današnje in jutrišnje
zgodovine, ki mora zagotavljati ljudem mir, omikano sožitje in prijateljsko medsebojno sodelovanje in
solidarnost ... Dobro sosedstvo je
kakor vrtnica ali nagelj, okrog katerih moramo puliti in odstranjevati
plevel. Mi smo z našo prijateljsko
navezo k temu prispevali.«

Hvala vsem, ki so nam kakorkoli
pomagali pri izvedbi srečanja: županu občine Il. Bistrica, JSKD Il.
Bistrica, KS Jelšane, 3. univerzi, OŠ
Jelšane in posameznikom. III Marica Gaberšnik, mentorica skupine

SPET SKUPAJ PO 45
LETIH OSNOVNE ŠOLE

odmevi iz naših krajev
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Člani naše skupine in KS Jelšane
pa so poskrbeli tudi za naše boljše
počutje z bogato malico. Sledil je
avtobusni panoramski ogled Jelšanskega podolja in doline reke Reke.
Goste smo popeljali tudi na premski
grad, kjer nas je sprejel kustos muzeja Ivan Simčič in z bogato razlago
predstavil zgodovino gradu in širše
okolice.

Tako kot vsako dosedanje peto leto
po zaključku osnovne šole, smo se
tudi letos zbrali sošolci 8. c razreda
Osnovne šole Dragotina Ketteja.
Polni veselja, radosti in spominov
na osnovno šolo, smo se skupaj podali na graščino Turn in prečudovito
obnovljen in urejen grad Prem ter
Kettejevo spominsko sobo. Srečanje smo veselo zaključili na turistični
kmetiji pri Ivankotovih. Ob misli
na ponovno srečanje leta 2015 se
vsem, ki ste nam omogočili prijetno
srečanje, zahvaljujemo. III Učenci 8.
c OŠ Dragotina Ketteja v šolskem
letu 1964/1965
BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2010

STARE SLIKE PRIPOVEDUJEJO...

O palači občine in banke
v Ilirski Bistrici

V črno-belih časih je bila okolica stavb urejena z gredicami in nizkimi drevesi
listavcev

gredice vrtnic, grmičevje in nazadnje štiri smreke.
V letošnjem letu sta Občina Ilirska Bistrica in Banka Koper pričeli
obnavljati okolico stavb in graditi
prepotrebno parkirišče. Februarja
so delavci podrli smreke. Že to je
sprožilo mešane občutke pri občanih. Osebno mislim, da je bilo prav,
da se je smreke in grmičevje podrlo,
ker se je preveč razraslo in zakrivalo
obe stavbi. Zelo začuden pa sem
bil, ko so pričeli delavci obnavljati
zid, postavljati nazaj nove kamnite
zaključke, kamnite stebre, tlake
pred vhodi v stavbe, izvirno kovano
ograjo itd. Takšne natančne in podrobne prenove je deležnih zelo
malo stavb na Bistriškem in še daleč

Na razglednici je lepo vidna izvirna ograja

naokoli. Zato smo lahko Bistričani
ponosni, da se je obnova izpeljala
na tako profesionalen način in lahko
projektantom, Banki Koper in občinski upravi, le čestitamo!
Seveda je bila obnova deležna velikoih kritik, češ – kaj je bilo potrebno
zapravljati denar za okolico. Če lahko
rečem in dodam svoje mnenje, bo
sedaj po obnovi Ilirska Bistrica bolj
urejena, lepša vsem nam in bomo
lahko s ponosom pokazali stavbi
obiskovalcem. Ob tem pa se sprašujem, s kakšnim ponosom lahko
pokažemo nekoč sicer lepe stavbe
hotela Lovec, Sokolskega doma, Gasilskega doma na Placu, dvorane v
Trnovem in še veliko drugih. III Primož Rojc

V 70. letih so palači krasile urejene gredice vrtnic
BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2010
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Po naših krajih se te dni veliko govori o obnovi palač občine in banke.
Seveda v večji meri negativno kot
pozitivno. Sam bi rad izrazil pozitvno
mnenje k prenovi dvorišča obeh palač.
Čas začetka gradnje obeh stavb sega
v avgust 1930, ko je tedanji župan
Ilirske Bistrice (takrat Villa del Nevoso) Carlo Ognibene najel posojilo
pri reški hranilnici v višini 812.841,71
lir. V stavbi sta se nahajali v pritličju
dve sobi za katastrski urad, prostori
podjetja Marozzi in prostori notarja
dr. Cattunarja. V prvem nadstropju
so imeli prostore župan, tajnik in
ostalo občinsko uradništvo, v drugem nadstropju pa je imel stanovanje zdravnik dr. De Fecondo in
veterinar dr. Scampicchia. V sosednji stavbi je bila od vsega začetka
banka Cassa di Risparmio, po vojni
pa današnja Banka Koper. Prostori
med stavbami so imeli v preteklih
letih različne vsebine, od stanovanja, lekarne, matične knjižnice in
današnjega matičnega urada.
Podobi obeh stavb se do današnjih
dni nista bistveno spremenili – z
nekaj izjemami. Kovano ograjo so
Italijani že med vojno odstranili in
jo dali pretopiti zaradi pomanjkanja
železa v vojski. Na stavbah so bili v
izstopajočih kvadratih na drugem
nadstropju vklesani simboli fašistične butare in grba Italije, ki so jih
po vojni izklesali, tako da so danes
okvirji prazni. Sprememb je bila deležna tudi zunanja ureditev. Na začetku prostor ni bil zasajen, kasneje
so zasadili nizka drevesa listavcev,
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Turistična vožnja Brkini 2010
Športno društvo ljubiteljev terenskih
vozil Tornado s sedežem v Novokračinah deluje že eno leto. V preteklem
letu smo se udeleževali različnih srečanj in tekmovanj s terenskimi vozili
po Sloveniji in tudi na sosednjem
Hrvaškem. V letošnjem letu smo se
tudi mi aktivno začeli pojavljati kot
organizatorji in soustvarjalci prireditev povezanih s terenskimi vozili.
17. aprila smo sodelovali v čistilni
akciji Očistimo Slovenijo, dodeljeno
nam je bilo področje na Mali Bukovici, kjer smo odstranili kar nekaj avtomobilske pločevine. Odzvali smo
se povabilu Slovenske vojske na dan
odprtih vrat v Pivki 8. maja 2010 in
se udeležili tudi vožnje s terenskimi
vozili na tankovskem poligonu. 27.
marca 2010 smo organizirali krajši
road book, 29. maja 2010 pa smo se
kot častni gostje udeležili občnega
zbora ORC Šavrini in s tem izrazili
podporo novonastalemu društvu v
Slovenski Istri.
5. junija 2010 smo v počastitev praznika naše občine pripravili Turistično
vožnjo Brkini 2010. Tega srečanja se
je udeležilo lepo število terenskih
vozil iz klubov iz Primorske, Gorenjske, Dolenjske in sosednje Hrvaške.
Vozila so začela vožnjo izpred bara
Kudra, na Placu pa smo se pridružili
zboru starodobnih vozil Moto kluba
Bistrc in skupaj odpeljali panoramsko vožnjo po Ilirski Bistrici.

Pod premskim gradom....

Turistična vožnja Brkini 2010 je vsebovala tri pomembne turistično promocijske postanke. Tako je bil naš
prvi postanek na Mali Bukovici pri
gospodu Bogdanu Ljubiču, ki nam
je postregel z značilno domačo jedjo
krompirjem v zevnci ter prikazal
kako se kisa zelje. Naslednji postanek je bil na gradu Prem, kjer nam je
gospod Branko Grahor iz Smrij demonstriral kuhanje brkinske slivovke,
katero smo tudi poskusili. Naš tretji
postanek na poti je bil na Turnu, kjer
se gospod Franjo Penko ukvarja z ovčjerejo. Za pokušino nam je pripravil
mlad ovčji sir in svežo skuto. Vožnjo
smo nadaljevali skozi Podstenjšek v

Šembije, pod Milanko skozi gozd v
Vrbovo, kjer smo naše druženje zaključili v piceriji Kudra.
Športno društvo ljubiteljev terenskih
vozil Tornado se v sklopu izvedbe Turistične vožnje Brkini 2010 zahvaljuje
vsem sponzorjem, zlasti našim gostiteljem. Zahvala gre tudi gospodu
Oleniku na Premu, ker nam je odstopil prostor za parkirišče.
Naša želja je, da postane turistična
vožnja Brkini tradicionalna, z vedno
večjo udeležbo. Njen namen je predvsem druženje ljubiteljev terenskih
vozil ter predstavitev in promocija
znamenitosti naše občine. III K. Š.

odmevi iz naših krajev

Balinarski turnir društev upokojencev južne Pprimorske
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Tradicionalni balinarski turnir v počastitev občinskega praznika 4. junija organizirajo bistriški upokojenci
že vrsto let. Balinanje, kot ena glavBISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2010

nih športnih dejavnosti, združuje
balinarke in balinarje s celotne južnoprimorske in dela notranjske pokrajine. Na turnirju sodelujejo tudi

gostje iz sosednje Hrvaške.
V nedeljo, 13. junija, se je zbralo
osem moških in osem ženskih ekip,
ki so se pomerili v tej priljubljeni
igri. Pri moških je pred balinarji iz
Kozine slavilo DU iz Zameta, naša
prva ekipa pa si je priborila bronasto
medaljo. Uspešnejša od moških tekmovalcev je bila prva ženska ekipa
bistriških upokojenk, ki je ugnala
ženski ekipi iz Zameta in Pivke.
Celodnevno tekmovanje je spremljalo sončno in toplo vreme, tako
da so zaključni del pričakali dobre volje. Še posebej so se razveselili izidov
prejemniki zlatih, srebrnih in bronastih priznaj ter pokalov za moško in
žensko ekipo, ki sta jih prejemnikom
podelila predsednik društva Franc
Gombač in predsednik komisije za
šport Jurij Štemberger. III F. G.

50. OBLETNICA ŠIVILJ
Bilo je nedavno tegà, ko smo učenke
Šiviljske šole uspešno zaključile
svoje izobraževanje in postale tako
imenovane „žnidarce“. Po končanem šolanju je vsaka odšla svojo
pot, s trebuhom za kruhom, kakor je
pač najbolje vedela in znala, po celotni Sloveniji in tedanji Jugoslaviji
ter v inozemstvo.
Da bi obudile spomine na rosna
mlada leta, smo se zadnjo majsko
soboto, po natanko 50. letih, ponovno srečale. Da, minilo je samo,
nič več in nič manj kot 50 let. Šola
je bila ustanovljena leta 1953, pod
okriljem Združenja borcev narodne
osvobodilne borbe (ZB NOB). Izobraževalni program je trajal tri leta.
Šola se je nahajala v Provizoriju (katerega žal, zaradi del v bližini, nismo
obiskale), stanovale pa smo v dijaškem domu v Trnovem (samostan).
Zahvaljujemo se sestram v samostanu, ki so nas prijazno pričakale
in z veseljem obudile naše spomine.
Popeljale so nas skozi samostan
in nam ga razkazale v vsej svoji lepoti. Iz naših časov je ostalo nedo-

taknjeno samo stopnišče, vsi ostali
prostori pa so dobili novo podobo.
Še vedno se spomnimo, kje je katera
od sošolk spala, kje so se dogajale
vragolije in še mnogo tega.
Po ogledu samostana je našo prisotnost in dobro voljo ovekovečila
fotografinja Mateja Maraž. Nato se
je druženje preselilo na Zemonsko

vago, kjer smo ob dobri jedači in pijači nadaljevali naše klepetanje. In
spet smo se razšle, kot pred petdesetimi leti …
Hvala vsem, ki ste se udeležile srečanja, kot tudi tistim, ki so se povabilu
odzvale, vendar so bile primorane
zaradi bolezni ali drugih razlogov
ostati doma. III Silva Smajla

Člani društva na pred bolnišnico Franja

S svojimi naravnimi lepotami, neokrnjeno naravo ter bogato zgodovinsko, kulturno in etnološko dediščino
je Idrijsko in Cerkljansko pritegnilo
člane Društva invalidov Ilirska Bistrica na organiziran junijski izlet.

Že prvi postanek pred Idrijo je bil
namenjen ogledu Divjega jezera,
pravzaprav jezerca, iz katerega se izliva v Idrijco Jezernica, najkrajša slovenska reka. Jezero je zavarovano
kot naravna znamenitost in je prvi

slovenski muzej v naravi.
Izjemna idrijska pridobitev je za
obiskovalce obnovljen in odprt del
rudnika. Že na vhodu so si ogledali
multivizijsko projekcijo s prikazom
sveta rudarjev in zgodovinskega razvoja rudnika in mesta. Ogled Antonijevega rova pa je bilo srečanje
s svetom, ki ga je 500 let oblikoval
idrijski rudar. Pritegnila jih je tudi
podzemska kapela sv. Trojice, edini
tak sakralni objekt v Sloveniji, ki
stoji nad vpadnikom, po katerem so
se rudarji spuščali v globino.
Prava paša za oči pa so bile na mestnem trgu klekljane mojstrovine, ki
so nastajale pred očmi obiskovalcev,
saj je izlet sovpadal s festivalom
idrijske čipke.
V slikoviti soteski Pasica na Cerkljanskem pa so si ogledali obnovljeno
partizansko bolnišnico Franja, ki
med ohranjenimi partizanskimi
objekti iz druge svetovne vojne izstopa s svojo pričevalno vrednostjo.
Prijeten in doživet dan so invalidi
sklenili s postanki na Mostu na Soči,
Tolminu in Solkanu. III Jožica Žibert
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KERGLCI IZPOD AHCA ODPRLI OGLED TEKEM
NOGOMETNEGA PRVENSTVA V LJUBLJANI
Kongresna in turistična agencija
Fibula iz Radovljice je na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani
organizirala oglede vseh tekem svetovnega nogometnega prvenstva
2010 na velikem zaslonu. Ogledov
so se udeležili številni Ljubljančani,
saj pravimo, da je nogomet potrebno gledati v družbi. Če pa je še
velik zaslon in dobro ozvočenje, pa
se tako ali tako človek počuti, kot da
je ob zelenici.
Uradna otvoritev vsega dogajanja
se je zgodila v petek, 11. 6. 2010,
ob 19.30. Na odmeven nastop ob
otvoritvi dogajanja je Kerglce izpod
Ahca povabila generalna menedžerka omenjene agencije Elizabeta
Topolnik. »Navdušena sem nad vašim nastopom, sedaj mi je jasno,
zakaj potujete v Avstralijo,« so bile
njene prve besede, ko so Kerglci prišli z odra za nastopajoče. Vezi so se
torej vzpostavile, ga. Topolnik pa je
Kerglcem obljubila nadaljnje sode-

lovanje z agencijo Fibula in še več
podobnih in morda še bolj odmevnih nastopov. V prijetnem pogovoru
je fantom še zaupala, da je navdušena planinka, zato so jo kavalirji
takoj povabili na skupen naskok na
Snežnik.

Kerglci so tokrat ime občine Ilirska
Bistrica ponesli v Ljubljano, naslednja velika cilja pa sta avstralski
mesti Melbourne in Sidney, kamor
fantje potujejo pred božičem, do takrat pa načrtujejo še posnetek zgoščenke. III Z. K.

Prejeli smo:

odmevi iz naših krajev

Samoiniciativna obnova igrišča za odbojko ŠC Trnovo
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Najprej izrekam iskrene čestitke
vsem dobitnikom občinskih priznanj
ob letošnjem občinskem prazniku,
še posebej pa Klubu študentov Ilirska Bistrica, ki je resnično zelo dejaven.
V obrazložitvah občinskih priznanj v
prejšnji številki časnika Bistrški odmevi pa me je ravno pri obrazložitvi
za KŠIB ena zadeva ostro zmotila.
Kot smo lahko prebrali, naj bi KŠIB
med vsemi akcijami, ki jih je speljal,
za kar jim, še enkrat poudarjam,
tako osebno kot v imenu občinskega
odbora Nove generacije SLS Ilirska
Bistrica, iskreno čestitam, tudi samoiniciativno v preteklem letu obnovil igrišče za odbojko na mivki v
športnem centru Trnovo.
Predlagatelj za občinsko priznanje
KŠIB-u je tukaj naredil (upam, da
nenamerno, čeprav so bili problemi
že poleti s tem, kdo je sodeloval pri
ureditvi igrišča) napako in KŠIB-u
pripisal samoiniciativno obnovo
igrišča.
BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2010

Pobuda je bila s strani Občinskega
odbora Nove generacije SLS županu
poslana sredi novembra leta 2007.
Iz zapisnikov sej občinskega sveta
Ilirska Bistrica lahko opazimo, da je
bil predlog za ureditev igrišča podan
na 16. seji tega mandata, na dan 19.
06. 2008.
V letu 2009 pa je skupaj za ureditev
igrišča za odbojko na mivki stopilo
skupaj več organizacij. Poleg KŠIBa še skavti, taborniki, neformalna
skupina domačinov, zveza športnih
društev Ilirska Bistrica ter Občinski
odbor Nove generacije SLS Ilirska
Bistrica. Kot predsednik Občinskega
odbora Nove generacije SLS sem s
pomočjo podžupana Ilirske Bistrice,
gospoda Vladimirja Čeligoja, organiziral sestanek med pobudniki ureditve igrišča (Jernej Čeligoj – občinski
odbor Nove generacije SLS, Doris
Komen – neformalna skupina in Mitja Pugelj – taborniki) ter županom,
gospodom Antonom Šenkincem. Na
sestanku smo predstavili zadevo.

Župan je potem priskrbel denar za
novo mivko. Brez Občinskega odbora Nove generacije SLS ter podžupana bi vse prošnje in pobude
ostale neuslišane.
V začetku avgusta se je s prostovoljnim delom mladih po letih ter po
srcu igrišče obnovilo in uredilo, na
kar smo lahko vsi ponosni.
Toliko zgolj v informacijo, da lahko
sami presodite samoiniciativnost
obnove igrišča s strani študentskega
kluba. III Jernej Čeligoj, predsednik
Občinskega odbora Nove generacije
SLS Ilirska Bistrica

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

št. 41 IIIIleto
leto31
Ilirska Bistrica,
30.06.2010
31.12.2008

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08,79/09), 14., 15. in 16. člena
Zakona o varnosti cestnega prometa, ZVCP-1 (Uradni list RS,
št..56/08 (ZVCP-1- UPB5), 58/09, 36/10), 3. člena Zakona o
prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 (ZP-1 -UPB4), 17/08,108/09)
ter 16.člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN
št. 18/95, 18/97,30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne
objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) je Občinski svet
Občine Ilirska Bistrica, na 33. seji dne 27.05.2010 sprejel

ODLOK
o ureditvi in varnosti cestnega
prometa v Občini Ilirska Bistrica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se na območju Občine Ilirska Bistrica urejajo:
• I. Splošne določbe
• II. Omejitve in prepovedi v prometu
• III. Prometna ureditev
• IV. Ureditev mirujočega prometa
• V. Posebne storitve na javnih površinah
• VI. Drugi varnostni ukrepi
• VII. Ravnanje z zapuščenimi vozili
• VIII. Nadzor
• IX. Prehodne in končne določbe.
2. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
• javne prometne površine so kategorizirane javne ceste –
lokalne ceste, javne poti in javne poti za kolesarje, v naseljih tudi pločniki, kolesarske steze, javni parkirni prostori
na javnih cestah in izven njih, rezervirane parkirne površine ter dovozne ceste k javnim in poslovnim stavbam ter
stanovanjskim zgradbam in drugim objektom, kakor tudi
prometne površine ob teh objektih, ki so v upravljanju
izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest ali krajevnih
skupnosti.
• javne parkirne površine so površine za parkiranje v lasti ali
upravljanju občine
• parkirni prostor je del javne parkirne površine, namenjen
parkiranju enega vozila
• pristojni organ je služba občinske uprave pristojna za področje prometa, ki opravlja strokovno tehnične, razvojne,

•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

organizacijske in upravne naloge za graditev, varstvo in
vzdrževanje občinskih cest
nadzorni organi, pristojni za področje nadzora ali urejanja
prometa so občinski redarji in inšpekcijska služba
dovolilnica je predpisan obrazec, ki ga izda pristojni organ
za potrebe parkiranja, ustavljanja ali vstopa v določena območja
mesečna ali letna dovolilnica za parkiranje je dovolilnica za
neomejeno parkiranje namenjena za vozila občanov s stalnim prebivališčem, ki nimajo svojega parkirnega mesta in
za službena vozila občinskih in državnih organe ter pravne
in fizične osebe
parkirnina je občinska taksa za parkiranje na javnih površinah, določenih s tem odlokom
parkirni listek je predpisan obrazec za označitev časa, za
katerega se plača parkirnina registriranih vozil in dokazilo
o plačilu občinske takse za parkiranje, ki daje pravico uporabe parkirnega prostora v času, označenem na parkirnem
listku
najemnina je občinska taksa za parkiranje z mesečno ali
letno dovolilnico
lastnik vozila je fizična ali pravna oseba, na ime katerega je
vozilo registrirano in so podatki o njem razvidni iz evidence
motornih vozil oziroma iz drugih dokumentov v primeru,
da vozilo ni registrirano
dostava je opravljanje prevoznih storitev fizičnih, pravnih
oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov
intervencijska vozila so vozila organov in organizacij, ki
opravljajo intervencijske naloge v skladu z zakonskimi pooblastili, ter vozila, ki opravljajo intervencijsko dejavnost na
področju gospodarskih javnih služb.
intervencijske poti so poti so namenjene zagotavljanju dostopa intervencijskih vozil do objektov in vhodov v objekte
vozilo za mobilno oglaševanje je motorno ali priklopno vozilo, ki je namenjeno oglaševanju
zelene površine so zelenice, javne parkovne površine in
javni parkovni gozdovi, drevoredi, nasadi, zelenice ob spomenikih in turističnih objektih ter varovane zelene površine, obrežja vodotokov in podobno

Drugi izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen,
kot ga določa zakonodaja s področja javnih cest, cestnih prevozov, varnosti cestnega prometa in gradnje objektov

3. člen
(pristojnosti za urejanje prometa)
Občinski svet Občine :
• s sklepom določa parkirne površine, kjer je treba plačati
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parkirnino, njeno višino in način plačevanja.
• določi višino stroškov za odvoz in hrambo vozil
Župan:
• določi način in pogoje za izdajo dovoljenja za parkiranje z
dovolilnico
• določi obliko , vsebino dovolilnice
• določi višino najemnine za rezervirane parkirne prostore
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pristojni občinski organ:
določa območja umirjenega prometa,
določa območja za pešce,
določa območja kratkotrajnega parkiranja,
določa splošno prepoved prometa na posamezni cesti, ulici
ali trgu,
določa enosmerne ceste,
določa prepovedi in omejitve prometa za posamezne vrste
vozil,
določa območja omejene hitrosti in omejuje hitrost vožnje
na občinskih cestah,
določa prometno signalizacijo na občinskih cestah,
odreja posebne tehnične in druge ukrepe za varnost otrok,
slabotnih in ostarelih ter telesno in duševno prizadetih oseb,
odreja ukrepe za umirjanje hitrosti,
določa dodatne pogoje in ukrepe, ki jih je treba upoštevati
pri delih na cesti in v naseljih,
določa dodatne pogoje in ukrepe za izvajanje prireditev in
shodov na javnih prometnih površinah v naseljih,
izdaja dovoljenja in soglasja v skladu s tem odlokom ter
vodi ustrezne evidence,
izdaja dovolilnice in vodi evidenco o njih,
ureja promet pešcev in promet s kolesi, kolesi z motorjem,
ukrepa v drugih zadevah zagotavljanja prometne varnosti.

4. člen
(Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu)
Za uveljavljanje ukrepov ter načrtovanje in usklajevanje
nalog na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu
na območju Občine Ilirska Bistrica se s sklepom Občinskega
sveta ustanovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v nadaljevanju: Svet za preventivo).
S sklepom o ustanovitvi sveta se določijo sestava, pogoji
in način dela Sveta za preventivo in je posvetovalno telo pristojnega organa.
Svet za preventivo imenuje tehnično komisijo.
Sredstva za delovanje Sveta za preventivo se določijo v
vsakoletnem občinskem proračunu v okviru izvajanja nalog
s področja prometa.
II. OMEJITVE IN PREPOVEDI V PROMETU
5. člen
Promet na javnih prometnih površinah se odvija na način
in pod pogoji, določenimi s postavljeno signalizacijo, ki promet na posamezni javni prometni površini dovoljuje, omejuje
ali prepoveduje ter v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo
to področje.
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6. člen
V naseljih Občine Ilirska Bistrica je vožnja, hoja ali parkiranje dovoljena samo po oziroma na za to namenjenih površinah.
Na zelenih površinah je prepovedana vožnja ali parkiranje.
Hoja je v okviru zelenih površin dovoljena le po urejenih
poteh.
Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna
v nasprotju z določbami prvega in drugega odstavka tega člena.
Z globo 40 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v
nasprotju z določbami tretjega odstavka tega člena.
Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s
prvim, drugim in tretjim odstavkom tega člena, odgovorna
oseba pravne osebe pa z globo 200 evrov.
Kršitelju se lahko s strani pooblaščene osebe ali upravnega
organa naloži sanacija poškodb, ki jih je z dejanjem kršitve
povzročil na površini, ali rastju.
7. člen
(Hitrostne omejitve prometa vozil v naseljih)
Skozi vsa naselja v Občini Ilirska Bistrica je hitrost prometa vozil omejena na 50 km/h, razen na državnih cestah,
ki potekajo skozi naselja in je z odločbo ustreznega organa
omejena na večjo hitrost in tam, kjer je zaradi posebnih pogojev, izdana s strani občinskega organa ustrezna odločba, ki
narekuje postavitev prometnih znakov z nižjo omejitveno hitrostjo. Hitrost se ne sme omejiti na manj kot 40 km/h.
Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena pa na
območjih bližine osnovnih šol in varstveno-vzgojnih objektov velja poseben prometni režim. Na vseh dostopih k tem
objektom in okoliškem območju velja omejitev na 30 km/h.
Območje se označi s posebnimi opozorilnimi tablami »pozor
otroci na cesti – šola« in ustrezno prometno signalizacijo.
Na mestih, kjer je po odločbi občinskega organa hitrost
omejena na 30 km/h, lahko isti organ odloči, da se namestijo
še fizične ovire za umirjanje prometa na cesti – grbine.
8. člen
(omejitev hitrosti)
Hitrost na posebnih prometnih površinah za pešce ne sme
presegati 10 km/h.
9. člen
(ureditev prometa na prometnih površinah za pešce)
Promet z vozili na prometnih površinah za pešce je v
skladu s postavljeno prometno signalizacijo dovoljen za stanovalce, ki imajo na teh površinah vhod v garažo oziroma na
dvorišče.
Dovoz in odvoz blaga z motornimi vozili ter promet z vozili
komunalnih služb je na prometnih površinah za pešce dovoljen le v skladu s postavljeno prometno signalizacijo.
Na prometnih površinah za pešce ni omejen promet za intervencijska vozila policije, gasilcev, nujne zdravniške pomoči
in službena vozila občine pri nadzoru prometa in prometnih
površin.
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Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v
nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.
Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju
s prvim in drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba
pravne osebe pa z globo 200 evrov.

10. člen
(vožnja koles, koles z motorjem in motornih koles)
Vožnja s kolesi, koles z motorjem in motornih koles je prepovedana po pločnikih in drugih javnih poteh namenjenih
pešcem, otroških igriščih in zelenih površinah. Kjer so urejene kolesarske steze, morajo vozniki koles uporabljati kolesarske steze.
Z globo 40 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v
nasprotju z določbami tega člena.
11. člen
(omejitve vožnje s tovornimi vozili)
Na cestah, kjer je s prometno signalizacijo prepovedan
promet tovornim vozilom ali je omejen promet za motorna
vozila nad določeno največjo dovoljeno maso ali osno obremenitvijo, lahko pristojni organ izjemoma izda dovoljenje za
promet teh vozil, v katerem se določijo pogoji.
Ne glede na določbo iz prvega odstavka tega člena je
promet omenjenim tovornim vozilom dovoljen za potrebe
dostave živil in vozilom komunalnih in drugih služb za vzdrževanje infrastrukturnih napeljav, objektov in naprav.
Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v
nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s
prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe
pa z globo 200 evrov.
12. člen
(omejitev uporabe javne površine ali njenega dela)
Za omejitev uporabe javne prometne površine zaradi prireditev, gradbenih del, stanja ceste ali iz drugih utemeljenih
razlogov se mora pridobiti dovoljenje pristojnega organa.
Uporaba javne prometne površine ali njenega dela se
sme omejiti le z dovoljenjem pristojnega organa, razen če je
nujno, da se dela nemudoma opravijo zaradi preprečevanja
velike in nepopravljive škode. V takem primeru mora izvajalec takoj po vzpostavljeni omejitvi uporabe javne prometne
površine o tem pisno obvestiti izvajalca gospodarske javne
službe, pristojni organ, policijo in občinsko redarstvo.
Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki
ravna v nasprotju z določbami tega člena.
Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z
določbami tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z
globo 200 evrov.

III. PROMETNA UREDITEV
13. člen
(prometna signalizacija)
Prometne znake na javnih prometnih površinah sme postavljati le pooblaščen izvajalec gospodarske javne službe
vzdrževanja javne prometne površine.
Postavitev, dopolnitev, sprememba ali odstranitev prometne signalizacije in talnih označb se opravi na osnovi odločbe
pristojnega organa.
Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki
ravna v nasprotju z določbami tega člena.
Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z
določbami tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z
globo 200 evrov.
14. člen
(fizične zapore)
Na posameznih delih ulic, trgov in na ostalih javnih površinah se iz prometno tehničnih ali varnostnih razlogov lahko
izvedejo fizične zapore.
Odpiranje in zapiranje ter upravljanje z napravami za fizično zaporo določa navodilo, ki ga izda pristojni organ.
Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki
poškoduje ali neupravičeno ravna s fizično zaporo iz prvega
odstavka tega člena.
Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali
samostojni podjetnik posameznik, ki poškoduje ali neupravičeno ravna s fizično zaporo iz prvega odstavka tega člena,
odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 200 evrov.
15 . člen
(dostava)
Javne prometne površine se smejo praviloma uporabljati
samo za promet. Za potrebe dostave blaga fizičnim in pravnim osebam se za to uporabljajo funkcionalne površine ob
stavbah in za to določene površine, ki so zunaj javnih prometnih površin.
Izjeme pri določbi iz prejšnjega odstavka tega člena so dovoljuje samo v primerih, ko oskrba ni možna na drug način
kot z javne prometne površine. Dostava in odvoz blaga na javnih prometnih površinah ne sme onemogočati normalnega
poteka prometa in mora biti opravljena brez odlašanja in hitro. Po zaključenem dovozu ali odvozu blaga mora naročnik
uporabljeno prometno površino očistiti.
Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki
ravna v nasprotju z določbami tega člena.
Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z
določbami tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z
globo 200 evrov.
IV. UREDITEV MIRUJOČEGA PROMETA
16. člen
Javne parkirne površine so:
• parkirne površine, namenjene kratkotrajnemu parkiranju;
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•
•
•
•

parkirne površine, na katerih ni uvedeno plačilo parkirnine;
parkirne površine, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine;
javne parkirne hiše;
ostale parkirne površine.
Javne parkirne površine upravlja Občina Ilirska Bistrica.

17. člen
(vzdrževanje parkirnih prostorov)
Vzdrževanje parkirnih prostorov opravlja izvajalec gospodarske javne službe, če so parkirni prostori določeni na cestnih površinah, ki so sestavni del površin v okviru njihovega
vzdrževanja.
Vzdrževanje iz prejšnjega odstavka obsega skrb za vzdrževanje prometne signalizacije, skrb za red in čistočo.
Vzdrževalec ne odgovarja za škodo, ki nastane na parkiranih vozilih.
Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z
določbami drugega odstavka tega člena, odgovorna oseba
pravne osebe pa z globo 200 evrov.
18 . člen
Parkiranje na javnih parkirnih površinah je dovoljeno le
pod pogoji, določenimi s tem odlokom in zakonom.
Na javnih parkirnih površinah, ki so v bližini stanovanjskih
sosesk, stanovanjskih hiš, šol, vrtcev, zdravstvenih domov ali
podobnih ustanov in zavodov, je parkiranje vseh tovornih vozil in avtobusov prepovedano.
Dovoljeni čas parkiranja, način parkiranja in obveznost
plačila parkirnine na javnih prometnih površinah mora biti
označeno s predpisano prometno signalizacijo.
Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek voznik , ki parkira
v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
19. člen
(območja kratkotrajnega parkiranja)
Pristojni organ določi območje kratkotrajnega parkiranja
s predpisano prometno signalizacijo. Parkiranje v območju
kratkotrajnega parkiranja je brezplačno.
Na območju kratkotrajnega parkiranja je potrebno na vidnem mestu v vozilu namestiti parkirni listek z označenim
časom začetka parkiranja.
Voznik po preteku s parkirnim listkom označenega časa ne
sme ponovno podaljšati časa parkiranja.
Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ne označi
časa začetka parkiranja.
Z globo 100 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ponovno podaljša čas parkiranja po preteku s parkirnim listkom
označenega časa parkiranja.
20 . člen
(parkirne površine, na katerih ni
uvedeno plačilo parkirnine)
Pristojni organ lahko določi parkirne površine, na katerih
ni uvedeno plačilo parkirnine.
Parkirne površine iz prejšnjega odstavka tega člena so:
• posebej urejena parkirišča izven vozišč javnih cest, ki so
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označena s predpisano prometno signalizacijo;
• parkirišča na voziščih javnih cest in drugih javnih površinah,
označena s predpisano prometno signalizacijo;
• začasno urejena parkirišča kot posebej urejena parkirišča
izven vozišč javnih cest.
Parkirne površine iz prve in druge alineje drugega odstavka tega člena morajo biti označene s predpisano prometno signalizacijo.

21. člen
(parkirne površine, na katerih je
uvedeno plačilo parkirnine)
Občinski svet s sklepom določi parkirne površine, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine, njeno višino in način plačevanja.
Parkirne površine iz prvega odstavka tega člena morajo
biti označene s predpisano prometno signalizacijo.
Kjer je s predpisano prometno signalizacijo določeno, da
se plačuje parkirnina, mora voznik plačati parkirnino in parkirni listek namestiti na vidnem mestu v vozilu ter vozilo po
izteku časa, za katerega je bila plačana parkirnina, odpeljati.
Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki na parkirni površini iz prvega odstavka tega člena:
• ne plača parkirnine na predpisan način;
• ne namesti parkirnega listka na vidnem mestu v vozilu;
• po izteku časa, za katerega je bila plačana parkirnina, ne
odpelje vozila.
22. člen
(javne parkirne hiše)
Javne parkirne hiše imajo parkirne površine, ki so pod enakimi pogoji namenjene za parkiranje določene vrste vozil.
Parkirne površine iz prvega odstavka tega člena morajo
biti označene s predpisano prometno signalizacijo.
23. člen
(ostale parkirne površine)
Vozniki smejo parkirati motorna vozila le na mestih, ki so
določena za parkiranje določene vrste vozil. Ta mesta morajo
biti označena s predpisano prometno signalizacijo.
Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v
nasprotju z določbami tega člena.
Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z
določbami tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z
globo 200 evrov.
24 .člen
(rezervirane parkirne površine)
Rezervirane parkirne površine so lahko:
• parkirne površine za potrebe pravnih oseb in samostojnih
podjetnikov v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti, v primeru, da ti nimajo možnosti parkiranja izven javne prometne površine, njihova dejavnost pa je pogojena z uporabo
motornega vozila;
• parkirne površine za parkiranje službenih vozil občinskih in
državnih organov;
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• parkirne površine za potrebe fizičnih oseb;
• površine za parkiranje namenjene invalidom.
Uporabo rezerviranih parkirnih površin iz prve, druge in
tretje alineje prvega odstavka tega člena nadzira uporabnik.
Pristojni organ lahko omeji število rezerviranih parkirnih
površin.

25. člen
(dovolilnice)
Dovoljenje za parkiranje na javnih parkirnih površinah se
izkazuje z dovolilnico. Obliko, vsebino in pogoje izdaje dovolilnice določi župan.
Za uporabo parkirnih površin iz 24 .člena se plačuje mesečna ali letna najemnina. Višino najemnine določi župan.
26. člen
Uporabniki dovolilnic iz tega odloka so dolžni v času parkiranja dovolilnico v vozilu namestiti na armaturno ploščo vozila ali pod vetrobransko steklo tako, da je ta v celoti vidna in
jo je možno brati.
Uporabniki dovolilnic so dolžni označiti čas začetka parkiranja tako, da pod vetrobransko steklo na armaturno ploščo
vozila postavijo parkirni listek z označenim časom začetka
parkiranja tako, da je ta v celoti viden in ga je možno brati.
Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek uporabnik dovolilnice za parkiranje, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom
tega člena.
27. člen
(parkiranje vozil za mobilno oglaševanje)
Pristojni organ na podlagi vloge in proti plačilu izda dovoljenje za parkiranje vozil za mobilno oglaševanje na javnih
površinah.
V dovoljenju se določijo pogoji za uporabo te parkirne
površine. Hkrati z dovoljenjem izda pristojni organ tudi dovolilnico za parkiranje vozila za mobilno oglaševanje, ki jo je
imetnik dolžan namestiti na vidno mesto v vozilu.
Parkirne površine iz prvega odstavka tega člena morajo
biti označene s predpisano prometno signalizacijo.
Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek voznik vozila, ki ne
namesti dovolilnice iz drugega odstavka tega člena na vidno
mesto v vozilu.
Z globo 100 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki namesti na vidno mesto v vozilu neveljavno dovolilnico iz drugega
odstavka tega člena.
Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju
s prvim in drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba
pravne osebe pa z globo 200 evrov.
28. člen
(mesta, kjer je dovoljeno puščati kolesa,
kolesa z motorjem in motorna kolesa)
Pristojni organ lahko določi, da se posamezne parkirne površine uporabljajo izključno za potrebe parkiranja koles, koles
z motorjem in motornih koles.
Parkirne površine iz prvega odstavka tega člena morajo

biti označene s predpisano prometno signalizacijo.
Na javnih prometnih površinah v naselju je dovoljeno parkirati kolesa le na mestih, ki so za to določena in vidno označena ali opremljena s stojali.
Kolesa z motorjem in motorna kolesa se parkirajo tudi na
označenih parkirnih mestih za parkiranje osebnih vozil.
Če je kolo opremljeno z lastnim stojalom, lahko voznik na
mestih iz tretjega odstavka tega člena za parkiranje uporabi leto, vendar mora poskrbeti, da je vozilo postavljeno stabilno.
Za urejenost, opremljenost in vzdrževanje mesta za parkiranje koles ki je na funkcionalni površini poslovnega prostora
in trgovinskega ter gostinskega lokala skrbi lastnik oziroma
upravljavec poslovnega prostora oziroma lokala.
Z globo 40 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v
nasprotju z določbami tega člena odloka.
Za uporabo parkirnih prostorov za kolesa z motorjem in
motorna kolesa se plačuje parkirnina. Parkirni listek voznik
zadrži do konca uporabe parkirnega prostora in ga na zahtevo
izroči občinskemu redarju.

29. člen
(parkiranje intervencijskih vozil)
Intervencijska vozila smejo v času intervencije delavci
gospodarske javne službe parkirati na javnih parkirnih površinah, brez sicer obveznega plačila parkirnine oziroma brez
sicer obvezne označbe začetka parkiranja.
Intervencijska vozila se sme za čas izvajanja nujnih vzdrževalnih del parkirati tudi na javnih površinah v neposredni bližini izvajanja del, kjer parkiranje in ustavljanje ni dovoljeno,
če tako parkirano vozilo ne ogroža ostalih udeležencev v cestnem prometu.
Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznika, ki ravna v
nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali
samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena., odgovorna oseba pravne osebe
pa z globo 200 evrov.
30. člen
(parkiranje tovornih vozil in avtobusov)
Na javnih parkirnih površinah je prepovedano parkiranje
tovornih vozil in avtobusov, razen na tistih, ki so urejeni s
predpisi.
Tovorna vozila in avtobusi so lahko parkirani samo na za to
določenih in s prometno signalizacijo označenih parkiriščih.
Pristojni organ lahko izjemoma z odločbo dovoli in določi
pogoje za ustavljanje in parkiranje tovornih vozil, priklopnikov in avtobusov na drugih površinah izven lokacij urejenih
parkirišč, če je to nujno za nemoteno opravljanje njihove dejavnosti in če to ne ovira drugih udeležencev v prometu.
Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v
nasprotju z določbami tega člena.
Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z
določbami tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z
globo 200 evrov.

BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2010

št.4 II 30.06.2010 II stran 6
31. člen
(parkiranje počitniških prikolic in avtodomov)
Na javnih parkirnih površinah, ni dovoljeno parkiranje s počitniškimi prikolicami oziroma avtodomi z namenom bivanja.
Ne glede na določilo iz prvega odstavka tega člena pa je
dovoljeno parkiranje s počitniškimi prikolicami oziroma avtodomi, če je to bilo posebej dovoljeno z odločbo pristojnega
organa, če je to nujno za potrebe opravljanja določene dejavnosti uporabnika.
Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v
nasprotju z določbami tega člena.
Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z
določbami tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z
globo 200 evrov.
V. POSEBNE STORITVE NA JAVNIH
PROMETNIH POVRŠINAH
32. člen
(zbiranje in odvoz odpadkov)
Zbiranje in odvoz odpadkov morajo izvajalci in uporabniki
organizirati tako, da čim manj ovirajo promet oziroma, da ne
ogrožajo prometa vozil, kolesarjev in pešcev.
Vozniki so dolžni umakniti vozila iz prostora, določenega
za odlaganje posod za zbiranje odpadkov tako, da izvajalce
komunalne službe ne ovirajo.
Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki
ravna v nasprotju z določbami tega člena.
Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z
določbami tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z
globo 200 evrov.
33. člen
(čiščenje prometnih površin)
Strojno pranje prometnih površin morajo izvajalci opravljati tako, da čim manj ovirajo promet oziroma, da ne ogrožajo prometa vozil, kolesarjev in pešcev.
V času izvajanja zimske službe so vozniki dolžni umakniti
vozila z javnih prometnih površin, na katerih se opravlja pluženje, odstranjevanje in odvoz snega.
Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki
ravna v nasprotju z določbami tega člena.
Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z
določbami tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z
globo 200 evrov.
VI. DRUGI VARNOSTNI UKREPI
34. člen
(polje preglednosti)
Da bi bil zagotovljen nemoten in varen promet, je v bližini
križišča občinske ceste v ravnini z drugo cesto ali železniško
progo (pregledni trikotnik) ali na notranjih straneh cestnih
krivin (pregledna berma) prepovedano saditi drevje, visoke
poljske kulture, grmičevja, postavljati reklamne, obvestilne ali
druga objekte oz. predmete, ki niso namenjeni zagotavljanju
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prometne varnosti ali storiti karkoli drugega, kar bi zmanjševalo in oviralo preglednost (polje preglednosti). V območju
površin, potrebnih za preglednost ceste, je dopustna postavitev ograj in zatravitev ali zasaditev grmovnic, katerih višina
rasti ne presega 0,75 m.
Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju preglednosti ali zaradi prometne varnosti na zahtevo nadzornega
organa odstraniti ovire.
Nadzorni organ lahko odredi znižanje ograj ali živih mej,
obrez dreves, znižanje in zoženje drugih ovir, če tak ukrep narekuje nepreglednost ceste, križišča ali varnost prometa.
Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki
ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena.
Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju
s prvim in drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba
pravne osebe pa z globo 200 evrov.

VII. RAVNANJE Z ZAPUŠČENIMI VOZILI
35. člen
Občinski redar ali inšpektor ravna z zapuščenimi vozili
skladno z določili zakona.
36. člen
Če občinski redar ali občinski inšpektor najde zapuščeno
vozilo, na kraju samem izdela zapisnik o stanju vozila, vozilo
fotografira ter na vozilo namesti obvestilo. Z obvestilom lastnika vozila obvesti, da se vozilo šteje za zapuščeno vozilo,
ki ga mora lastnik odstraniti v roku treh dni od dneva izdaje
obvestila, sicer bo odrejena odstranitev vozila skladno z določili tega odloka.
Če lastnik zapuščenega vozila ni odstranil v roku iz prvega
odstavka tega člena, občinski redar ali občinski inšpektor odredi izvajalcu odvoza odstranitev vozila v roku treh dni:
• od dneva vročitve odredbe s pisno odredbo lastniku vozila,
• od dneva izdaje odredbe neznanemu lastniku vozila z namestitvijo pisne odredbe na vozilo.
Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek lastnik zapuščenega
vozila, ki vozila ne odstrani v roku iz prvega odstavka tega
člena.

•
•
•
•
•

37. člen
(odredba)
Odredba za odstranitev zapuščenega vozila mora vsebovati:
znamko, tip in barvo vozila,
lokacijo zapuščenega vozila,
datum zaznave zapuščenega vozila,
številko in datum izdaje pisne odredbe,
morebitne identifikacijske oznake vozila (številka šasije,
številka motorja itd.).

38. člen
(obveznosti izvajalca odvoza)
Izvajalec odvoza na podlagi odredbe pooblaščene osebe
odstrani zapuščeno vozilo.
Pri izvrševanju odstranjevanja zapuščenega vozila mora
biti na kraju samem prisotna pooblaščena oseba.
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39. člen
Izvajalec odvoza preda vozila skladno z odredbo za odvoz v
hrambo upravljavcu skladišča vozil. O tem se izdela zapisnik.

vozila.
Kadar ni mogoče ugotoviti lastnika zapuščenega vozila
krije nastale stroške Občina Ilirska Bistrica.

40. člen
(obveznosti upravljavca skladišča)
Upravljavec skladišča zagotovi 24-urno hrambo in varovanje prevzetih vozil pred poškodbami in tatvinami ter škodno
zavarovanje za čas hrambe.
Upravljavec skladišča vodi evidenco prevzetih zapuščenih
vozil, ki mora obsegati naslednje podatke: odredbo o odvozu,
fotografijo vozila, datum in uro prevzema vozila, podatke o
lastniku vozila, če je ta znan, stroške, povezane z odvozom
in varovanjem vozila, podatke o prodaji vozila, dohodek od
prodanega vozila.

45. člen
(stroški )
Višino stroškov za odstranitev in hrambo zapuščenih vozil
določi izvajalec odvoza oziroma upravljavec skladišča vozil po
predhodnem soglasju župana Občine Ilirska Bistrica.

41. člen
(1) Upravljavec skladišča vozil lastnika zapuščenega vozila
takoj oziroma najkasneje v roku 15 dni od prevzema vozila
pozove, da odpelje vozilo v treh dneh od vročitve poziva.
Upravljavec skladišča zapuščenih vozil izroči vozilo lastniku
na podlagi listine, ki dokazuje lastništvo in po plačilu stroškov
odstranitve in varovanja vozila.
(2) Kadar ni mogoče ugotoviti lastnika vozila, upravljavec
skladišča vozil preko sredstev javnega obveščanja, oglasne
deske občine Ilirska Bistrica, na spletni strani občine Ilirska
Bistrica objavi razglas o zapuščenem vozilu, v katerem se
pozove neznanega lastnika, da prevzame vozilo v roku iz prvega odstavka tega člena proti plačilu vseh stroškov ter se ga
opozori, da bo v nasprotnem primeru vozilo prodano na javni
dražbi ali uničeno.
42. člen
(prodaja vozila)
Po roku iz prvega odstavka 41. člena tega odloka se vozilo
večje vrednosti proda na javni dražbi, ki jo mesečno organizira upravljavec skladišča zapuščenih vozil in o tem obvesti
inšpektorja.
Vrednost vozila ugotovi sodni cenilec in o tem poda pisno
mnenje.
43. člen
Iz izkupička od prodanega vozila upravljavec pokrije stroške odstranitve vozila, varovanja vozila, stroške sodnega
cenilca in javne dražbe. Preostanek od izkupička pripada lastniku vozila.
Kadar se na javni dražbi prodaja vozilo, katerega lastnik ni
znan, se izkupiček od prodanega vozila po pokritju vseh stroškov nakaže na žiro račun Občine Ilirska Bistrica.

44. člen
Če se vozilo na javni dražbi ne more prodati oziroma kadar
je vozilo manjše ali neznatne vrednosti, se vozilo uniči.
Šteje se, da je vozilo manjše ali neznatne vrednosti, kadar
so stroški odstranitve vozila, varovanja vozila, stroški sodnega
cenilca in javne dražbe večji od uradno ocenjene vrednosti

46. člen
(odgovornost lastnika vozila)
Če je prekršek po tem odloku storjen z vozilom, pa ni mogoče ugotoviti, kdo je storilec, se za prekršek kaznuje lastnik
oziroma imetnik pravice uporabe vozila, razen če dokaže, da
tega prekrška ni storil.
Če je lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila, s
katerim je storjen prekršek iz prejšnjega odstavka, pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik, državni organ ali
samoupravna lokalna skupnost, se kaznuje za prekršek odgovorna oseba.
VIII. NADZOR
47. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja na območju Občine Ilirska Bistrica pristojna služba občinske uprave v skladu
s svojimi pooblastili.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
48. člen
Občina mora vse potrebno za vzpostavitev sistema parkiranja v skladu z določili tega odloka izvesti v roku enega leta
po uveljavitvi tega odloka.
49. člen
Postavitev prometne signalizacije skladno s tem odlokom
mora biti izvedeno najkasneje v roku enega leta od uveljavitve tega odloka.
50. člen
Pristojni organ pripravi kataster javnih parkirnih površin v
sodelovanju z izvajalcem gospodarske javne službe vzdrževanja, urejanja in čiščenja javnih površin v roku šest mesecev
po veljavnosti tega odloka.

51. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih
objavah občinskega glasila Bistriški odmevi.
Številka: 007-2/2010
Ilirska Bistrica, dne 27.05.2010
Župan
Občine Ilirska Bistrica:
Anton ŠENKINC, univ.dipl.ekon.,l.r.
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KNEŠKI TEK - priljubljena ŠPORTNa PRIREDITev
Društvo PIŠKOTEK Knežak je v sodelovanju z KŠTD Tabor Kalc 1869
organiziralo 5. junija na Mašunu že
dvanajsti Kneški tek. Prireditev je
eden množičnejših tekov, ki sodi v
sklop tekmovanj za Pokal Primorske
v mladinski in članski konkurenci, v
12 letih pa je postala prepoznavna
športno-turistična prireditev tudi na
slovenski ravni in dobila celo mednarodni značaj. Lani so bili organizatorji nagrajeni na natečaju ŠUS za
»Naravi prijazno prireditev«, letos
pa je na natečaju ŠUS zmagala fotografija s Kneškega teka.
Teke organizirajo za vse generacije:
od promocijskega teka za najmlajše
(150 m), teka za šolsko mladino (300
m–2000 m), za članice in člane (12
km), pa tudi rekreativni tek (3 km)
in pohod, saj želijo v športno-rekreacijsko dogajanje vključiti čim več

obiskovalcev. Vse proge potekajo v
okolici Mašuna in po idiličnih poteh
mašunskih gozdov.

šolstvo in šport

EVROPSKA VAS
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Devet regij v Sloveniji je povabljenih
k mednarodnemu projektu Evropska vas. Naša šola sodeluje že peto
leto.
Namen projekta je bolje spoznati
vse pridružene članice Evropske
unije. V preteklih letih smo se že seznanili z njihovo kulturo, kulinariko,
običaji, navadami, glasbo, nošo,
posebnostmi, spoznali smo njihove
zastave, grbe in preučevali njihov
način življenja. Letos smo posebno
pozornost posvetili revščini in sociBISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2010

alni izključenosti.
Vse, kar je nastalo skozi šolsko leto
pri pouku in drugih dejavnostih, so
učenci pokazali v koprski Taverni na
zaključni prireditvi. Učenci so predstavili izbrane države in z medsebojnim sodelovanjem vseh šol zgradili
vas, ki je prikazovala vse države v
Evropski uniji. Naša šola je predstavila Slovenijo in Romunijo. Naš
nagelj je nosil tudi veleposlanik iz
Litve. III Učenci in učitelji OŠ Dragotina Ketteja

Čeprav je bila ta sobota po dolgem
času prvi lep sončen dan, je bila letos udeležba tekmovalcev nekoliko
skromnejša kot pretekla leta. Tekačev je bilo nekaj čez 220. Vseeno pa
je bilo na Mašunu ves sobotni popoldne dokaj živo in podelili so vseh
34 kompletov medalj po kategorijah
in pokale absolutnim zmagovalcem.
Na 12 km je bila med ženskami najhitrejša Daniela Da Forno iz Italije s
časom 48,27, med moškimi pa Jernej Šemrov iz ŠD Hotedršica, ki je
progo pretekel v času 42 minut 22
sekund. Kot najmlajši so tekli številni
predšolski otroci, najstarejši udeleženec pa je bil starosta primorskih
tekov Fabio Ivančič iz Kopra (letnik
1933), ki se je v imenu udeležencev
tudi zahvalil prirediteljem za odlično
organizacijo.
S pomočjo številnih sponzorjev je
bilo poskrbljeno za lepe nagrade
udeležencem in za okrepčilo z dobrim gozdarskim golažem. O teku
je bilo izrečenih mnogo pohvalnih
besed, vseeno pa so organizatorji,
med katerimi sta gonilna sila Vojko
Mihelj in Stojan Bilc, v dilemi glede
prihodnosti prireditve. Priprave in
izvedba so namreč vedno bolj zahtevne in drage ter zahtevajo veliko
časa in odrekanja. Organizacijo bi
radi prenesli na »mlajši rod«, saj bi
bilo glede na prepoznavnost to, za
naše kraje pomembno množično
športno-turistično prireditev škoda
opustiti. III V. M.

bistriški ribiči gostili državno prvenstvo

ujamejo na trnke, ekipe zadržujejo
v posebnem bazenčku, dokler jih
sodniška ekipa ne stehta in popiše,
nato pa jih spustijo nazaj v
jezero. Pri tem pa morajo ribiči upoštevati tudi vsa predpisana pravila, sicer jih lahko
sodniki kazujejo. Na primer,
v času tekmovanja ne smejo
zapustiti svojega tekmovalnega boksa brez dovoljenja
sodnika, uporabljati smejo
samo predpisano opremo,
saj se uporaba nedovoljenih
pripomočkov kazuje, prav
tako se kaznuje lov zunaj
določenega tekmovalnega
koridorja.
Državno prvenstvo v LKO je
sestavljeno iz štirih tekem,
ki se odvijajo od maja do
Krapi so dobro prijemali julija. Najboljše tri ekipe se

USPEŠEN ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA LETA

Učenci baletnega oddelka glasbene šole so uprizorili Alico v čudežni deželi

uvrstijo v slovensko reprezentanco,
ki državo zastopa tudi na svetovnem
prvenstvu. To bo letos potekalo v
Veliki Britaniji, ki je sicer znana kot
zibelka krapolova. Do sedaj so slovenski ribiči na svetovnih prvenstvih
dosegli najboljšo uvrstitev lani v
Franciji, ko so zasedli 7. mesto.
Čeprav bistriška ribiška družina letos na tekmovanju ni sodelovala, saj
morajo tekmovalci predhodno opraviti tudi usposabljanje, pa so z organizacijo tekmovanja zelo zadovoljni.
»Dogovorjeni smo že, da bomo eno
izmed tekem državnega prvenstva
pri nas gostili tudi prihodnje leto.
Tako tekmovalci kot sodniki so bili
navdušeni nad idiličnim okoljem jezera Mola in se bodo z veseljem še
kdaj vrnili. To tekmovanje je tudi
velika promocija za jezero in naše
kraje,« je povedal gospodar RD Bistrica Denis Iskra. III

Učenci Glasbene šole Ilirska Bistrica
so uspešno zaključili šolsko leto
2009/2010. Konec šolskega leta so
obeležili s tremi zaključnimi nastopi.
V sredo, 2. junija 2010, je potekal nastop učencev solistov glasbene šole.
Prav tako v sredo, 9. junija 2010, sta
nastopila godalni in pihalni orkester
glasbene šole. Zaključni nastop baletnega oddelka pa je bil v torek, 22.
junija 2010.
Učencem in učiteljem čestitamo za
uspešen potek zaključnih nastopov.
III Ravnatelj Laszlo Balazs, prof.
BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2010
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Ribiška družina Bistrica je bila gostiteljica letošnje 3. tekme državnega
prvenstva v lovu krapov z obtežilnikom, ki ga organizira Ribiška zveza
Slovenije.
Bistriški ribiči, ki so organizacijo
tekme državnega prvenstva izvedli
letos prvič, so na jezeru Mola od 4.
do 6. junija gostili 14 ekip ribiških
družin iz različnih koncev Slovenije.
Kot je pojasnil eden od glavnih sodnikov na tekmi in predsednik
tekmovalne komisije za disciplino
LKO Sandi Sever, poteka državno
prvenstvo v disciplini lov krapov z
obtežilnikom šele od leta 2003, saj
je to dokaj mlada disciplina, ki je k
nam prišla iz Evrope, je pa zelo popularna med ribiči.
Posebnost tekme v LKO je, da traja
nepretrgoma 48 ur, zmaga pa ekipa,
ki na tekmi ujame največjo skupno
težo rib. Gre za ribolov »ujemi –
spusti«, kar pomeni, da krape, ki se
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KARATE NOVICE
Turnir mladih – Kimon 2010

V soboto, 24. aprila, je karate klub
Kimon iz Ljubljane organiziral turnir
mladih – Kimon 2010, ki je potekal v
športni dvorani MORS v Ljubljani. Na
turnirju je sodelovalo 135 tekmovalcev iz 12 karate klubov. Tekmovanja
so se pod vodstvom trenerke Špele
Muha udeležili tudi mladi bistriški
karateisti, ki so osvojili naslednje rezultate:
V kategoriji kate ekipno, dečki letnik
2000 in mlajši, so fantje v postavi
Jaka Blokar, Žan Jenko in Marko
Primc osvojili 3. mesto. V kategoriji
kate ekipno, deklice letnik 1998–
1999, so dekleta v postavi Nika Blokar, Teja Jenko in Ajša Tomšič Bazina
osvojile 2. mesto. V kategoriji kate
ekipno, dekleta in fantje letnik
1993–1997, so Urška Jenko, Anita
Janežič in Teja Jenko premagale vse
nasprotne ekipe in tako osvojile 1.
mesto. V katah posamezno je pri
deklicah, letnik 1997–1999, 6.–3.
kyu, Teja Jenko osvojila 3. mesto. Pri
deklicah, letnik 1997–1999, 2.–0.
kyu, je tudi Anita Janežič osvojila 3.
mesto. V kategoriji, dekleta v katah
posamezno, letnik 1995–1996 je slavila Urška Jenko, ki si je tako okrog
vratu nadela še drugo zlato medaljo. V kategoriji kihon ippon kumite
(dogovorjeni sparing) pri dečkih, letnik 2000–2002, pa je Luka Samokec
osvojil 3. mesto.

šolstvo in šport

Članice tretje na državnem
prvenstvu
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Karate zveza Slovenije je s pomočjo tehničnega organizatorja Karate
kluba Polzela, v nedeljo, 6. junija, v
športni dvorani na Polzeli, organizirala državno prvenstvo v ekipnih
katah in ekipnih borbah za vse starostne kategorije. Na tekmovanju je
nastopilo 142 ekip iz 38 klubov.
Pod vodstvom trenerke Špele Muha
so se tekmovanja udeležile 2 ekipi
Shotokan karate kluba Muha Špela
iz Ilirske Bistrice.
Dekleta v postavi Nika Blokar, Anita
Janežič in Teja Jenko so nastopile v
kategoriji kate ekipno, starejše deklice, vendar so svoj nastop zaključile po prvem kolu. Članska ekipa v
postavi Saša Štefančič, Doris Brne
in Maja Kaplarevič pa so med članicami v nastopu za finale po tesnem
izidu 2 : 3 v prid ekipi iz Velenja na
BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2010

koncu osvojile 3. mesto. Iskrene čestitke!

Zaključek uspešne sezone
V petek, 11. 6. 2010, je v telovadnici
na osnovni šoli Dragotina Ketteja
potekalo še zadnje dejanje Shotokan karate kluba Muha Špela za sezono 2009/2010. Vsi člani kluba so
ta dan opravljali zaključni izpit oziroma izpit za višjo stopnjo.
V komisiji, ki je strogo opazovala
vsak gib posameznika, so bili: predsednik komisije Klemen Stanovnik
ter dva člana – Matija Matijevič in
Špela Muha. Karateisti so morali na
izpitu pokazati vsa potrebna prak-

tična znanja, ki jih je dobro vedeti
in poznati pri ukvarjanju s katerim
koli športom, ter praktični prikaz
karate tehnik. V treh sklopih, in sicer v tehniki, sparingu in kati, so
nastopajoči nabirali točke, ki jih je
komisija na koncu preštela in spremenila v ocene. Vsi kandidati, ki so
v vseh treh sklopih dosegli pozitivno
oceno, so tako opravili izpit in s tem
pridobili višjo stopnjo.
S tem dejanjem smo v klubu uspešno zaključili tekmovalno sezono in
jo okronali s kar nekaj odličnimi rezultati ter tako zasluženo zaplavali
v svet počitnic. Čestitke vsem! III
Shotokan karate klub Muha Špela
Ilirska Bistrica

SPOŠTOVANI UDELEŽENCI V PROMETU
Čas brezskrbnih poletnih počitnic se je
že začel. Vsi komaj čakamo oditi nekam,
kjer ne bo vsakodnevnih skrbi, težav
in obveznosti. S svojimi prevoznimi
sredstvi se odpravimo na pot, ki naj
bi nas pripeljala na želena mesta
oddiha. Na njej velikokrat
srečamo pešce, kolesarje
in motoriste, ki so med
najbolj ogroženimi
udeleženci v prometu.
Bodimo pozorni nanje,
vozimo previdno. Tudi
oni si želijo brezskrbnih
poletnih dni.
Omogočimo jim jih z varno in
previdno vožnjo. In še: Red je vedno pas pripet! SREČNO!
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Ilirska Bistrica

USPEŠEN ZAKLJUČEK SEZONE ROKOMETNEGA
KLUBA ILIRSKA BISTRICA
Za nami je uspešno športno leto, saj
smo zaključili tekmovanja v državnem prvenstvu v vseh prijavljenih
kategorijah, izpeljali kadrovske spremembe, vse načrtovane dejavnosti
in, kar je zelo pomembno, po petnajstih letih smo v domačem klubu
vzgojili generacijo igralk, ki bodo v
sezoni 2010/2011 igrale v 1.B državni ligi. V soboto, 5. junija, so odigrale prvo prijateljsko tekmo proti
ekipi RK Zvezda Logatec, prav tako
novi udeleženki lige. Veseli smo, da
so občani Ilirske Bistrice pokazali velik interes za to tekmo in upamo, da
bodo ekipo bodrili skozi vse leto.

Poskrbeli smo tudi za promocijo
rokometa, saj nas je 24. maja 2010
obiskal slovenski reprezentant,
najboljši strelec vseh časov v tej
reprezentanci in igralec RK Celje

Članska ekipa. Stojijo z leve: vodja moštva Darko Štemberger, Monika Šabec,
Špela Dodič, Maja Črnigoj, Tereza Kresevič, Petra Vičič, Mateja Simčič,
Aleksandra Kuridža, trener Dragan Grubič. Prva vrsta z leve: Špela Fidel, Nastja
Šlosel, Tjaša Tomažič, Ana Boštjančič, Tina Zidar, Mateja Novak, Neja Tomažič

Pivovarna Laško, Aleš Pajovič. Najmlajše rokometašice in rokometaši
so se družili z Alešem, tekmovali in

NAJUSPEŠNEJŠI UČENCI PRI ŽUPANU

dobili praktične nagrade. Obljubili
so si, da se kmalu zopet srečajo.
V počastitev občinskega praznika
– 4. junija – smo organizirali tradicionalni, že 11. mednarodni turnir v
rokometu, ki je potekal 5. in 6. junija
v športni dvorani OŠ Antona Žnideršiča. V soboto so tekmovale ekipe v
kategoriji deklic, kjer je naša ekipa
zasedla odlično 3. mesto v močni
kategoriji, saj so med ostalimi tekmovale tudi državne prvakinje v tej
kategoriji, ekipa RK Kranj in pa ekipa
iz Hrvaške – RK Rab. V nedeljo so tekmovali dečki, kategorije mlajši in starejši, kjer so v obeh kategorijah naši
dečki zasedli ravno tako 3. mesto.
V soboto, 5. junija, smo se, kot vsako
leto, spomnili pokojnih rokometašev
naše občine in izvedli »Ličanov memorial«. Udarili sta se ekipi bivših
rokometašic in rokometašev našega
kluba.

Ob koncu šolskega leta je župan Anton Šenkinc sprejel 32 najuspešnejših učencev iz vseh sedmih osnovnih
šol v občini, ki v tem šolskem letu zaključujejo osnovno šolanje. Več kot
polovica jih bo šolanje nadaljevala
na bistriški gimnaziji. Letos je sicer 9.
razred zaključilo skupaj 96 učencev,
kar pomeni, da je »odličen« uspeh

dosegla kar tretjina vseh učencev.
Župan jim zaželel veliko uspeha še
naprej ter da bi se po končanem šolanju vrnili v domači kraj, kjer bodo
s svojim znanjem lahko pomagali pri
razvoju občine. Po kratkem klepetu
in pogostitvi je župan vsakemu izmed njih v spomin na srečanje podaril knjigo o prvi svetovni vojni. III

Glede na to da se bliža konec šole,
želimo vsem našim članicam in članom, od najmlajših,
članov krožkov, mini rokometa, deklic in dečkov, kadetinj in članic in
vsem ljubiteljem rokometa, da preživijo lepe in zanimive počitnice in
da se ponovno srečamo in uživamo
v rokometu. III G. Grubič
BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2010
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V mesecu maju 2010 smo izvedli redni občni zbor RK Ilirska Bistrica, ki
je bil hkrati tudi volilni, saj smo dobili novo vodstvo na čelu s predsednico kluba Gordano Grubič.
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Nagrajen ekološki robot
Založba Morfem je povabila slovenske ekošole k razstavi izdelkov iz
ekoloških materialov. Razstavni prostor so prijazno ponudile slovenske
splošne knjižnice oz. Knjižnica Makse Samsa v Ilirski Bistrici.
OŠ Antona Žnideršiča je predstavila
družino lutk iz odpadnih plastenk,
dekoracijo iz lubja, listov in storžev
ter robote, izdelane iz odpadne embalaže. Simpatični robotek, ki sta
ga izdelala Blaž Črv in Neža Marija
Slosar pod mentorstvom učitelja
likovne vzgoje Franeta Dolgana, je
dobil prvo nagrado. Založba Morfem jima v sodelovanju s Splošnimi
knjižnicami Slovenije podarja celoletno naročnino na revijo Eko velikan
in knjižno nagrado. III Mentorice
ekošole: Milanka Hrovatin, Iris Boštjančič in Vera Frank

EVROPSKA VAS – zaključek projekta

ZAHVALA

Obveščamo vas, da smo konec
maja uspešno zaključili dobrodelno akcijo KOVANEC ZA OTROKE
V STISKI, ki smo jo začeli v tednu
Rdečega križa. Zbrali smo 1100
evrov, ki jih bomo nakazali družinici iz naše občine, ki se je znašla
v stiski.
Društvo prijateljev mladine in Območno združenje Rdečega križa Ilirska Bistrica že več kot deset let na
ta način skuša pritegniti in vzgajati
otroke k solidarnosti z vrstniki, ki
jih doleti nesreča, bolezen, stiska.
Akcije imajo dober odziv, za kar se
zahvaljujemo odraslim, ki jim znajo
otrokom predstaviti. Naš moto je
»Odreci se kepici sladoleda in pomagaj otroku v stiski«.
Z otroškimi prispevki ne moremo
rešiti stiske, vendar obdarovanim
pomeni izraz podpore in zavedanje, da niso sami. Vedno se moramo zavedati, da se v stiski lahko
znajde vsak izmed nas in je lepo,
če imamo ob sebi ljudi, ki nam pomagajo.
Hvala vsem, ki ste kakor koli pomagali k uspešnosti akcije! III Za DPM,
Darinka Dekleva

šolstvo in šport

srebrne kuhalnice
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V okviru Tedna Evrope učenci v
več slovenskih mestih na stojnicah
predstavijo evropske države. Namen projekta je čim bolje spoznati
in predstaviti čim več držav članic
Evropske unije, se seznaniti z njihovo kulturo, kulinariko, običaji,
spodbujati medkulturno razumevanje, toleranco ter se hkrati zavedati
lastne kulturne identitete.
Učenci naše regije so 7. maja v Kopru predstavili države, njihovo zgodovino, kulturo, kulinariko, narodne
noše, plese, recepte tradicionalnih
jedi. Podatke so zbirali in pripravljali
več mesecev.
Naša šola, OŠ Toneta Tomšiča KneBISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2010

žak, je letos predstavljala Španijo.
Učenci 5. razreda in tri učenke iz
osmega razreda so se na osrednjem
delu predstavili s španskim plesom
pod mentorstvom učiteljice Marte
Reberc. Izkazali smo se tudi z bogato
stojnico, ki je predstavljala dejavnosti in izdelke, izdelanihi med šolskim
letom. Mimoidočim smo ponudili
tudi sveže pripravljeno »tortillo«,
značilno špansko jed.
Da je bil dopoldan tudi delaven,
smo poskrbeli tako, da smo pripravili delavnico, na kateri smo izdelovali znane španske pahljače. Imeli
smo kar nekaj obiskovalcev, ki so se
nam pri delu pridružili. III Tea G.

Turistična zveza Slovenije je letos
prvič organizirala tekmovanje za
zlato kuhalnico. Potekalo je v Srednji gostinski šoli v Izoli, kjer so
tekmovalne ekipe samostojno pripravile dve jedi. Po navodilu organizatorja so to bili ajdovi krapci s
skuto in kmečka krompirjeva juha.
Naši tekmovalci iz OŠ A. Žnideršiča
so ajdove krape inovativno izboljšali
z malinovim prelivom. Krompirjevo
juho so pripravili po starem receptu
ene izmed naših babic.
Obe jedi je morala ekipa skuhati v
samo 50-ih minutah. Nato so jedi
dekorirali in razstavili. Tekmovalna
komisija je ocenila njihovo delo
(mise en place – ali je potekalo vse
ob pravem času in v pravilnem zaporedju). Drugi del ocene sta bili
način serviranja in dekoracija. Tretji
del je bila ocena za okus jedi, ki je
moral zbujati tek. Ravno v tem delu
se je naša ekipa posebej izkazala in
si prislužila srebrne kuhalnice, ki so
jih prejeli: Tjaša Drožina, Vesna Božič Vidmar in Ivan Stopar. III Mentorica Vera Frank

ZAKLJUČEK DVOLETNEGA PROJEKTA COMENIUS

Učenci so ob koncu projekta uprizorili mit o velikanih

rastje za vsako državo in podobno.
Ob koncu prvega dela projekta so
zbrali zgodbe iz vseh štirih držav v
angleškem, slovenskem in originalnem jeziku in jih izdali v knjigi, ki so
jo opremili z risbami učencev. Knjigo
so predstavili na zaključni prireditvi
junija 2009, ko so razstavili tudi plakate in druge izdelke, ki so nastali
med letom.
V drugem delu projekta pa so se
pod mentorstvom učiteljice Anje
Hofman posvetili lokalnim mitom,
in sicer so izbrali mit o kočanskih
velikanih. Tudi mite so prevedli v angleščino in jih pospremili z likovnimi
izdelki, končni izdelek pa tokrat ni

DAN DRUŽENJA VSEH GENERACIJ

OŠ Podgora Kuteževo se je že tretje leto priključila vseslovenski prireditvi »Šport špas – Dan druženja
in gibanja vseh generacij«. Zaradi
slabega vremena smo pohod izvedli dva tedna po predvidenem ter-

minu, in sicer na sončni dopoldan
29. maja. Zbrali smo se na Mlaki v
Zabičah, kjer je ga. Virginija Benigar merila krvni pritisk, srčni utrip
in sladkor v krvi. Po prijavi vseh
prisotnih smo krenili proti Ravnim

bila knjiga, ampak dramatizacija in
uprizoritev mita. Učenci gledališkega
kluba šole so pod mentorstvom Brigite Boštjančič Baša izdelali kostume,
pripravili sceno in na zaključni prireditvi projekta aprlila letos premierno
uprizorili mit o velikanih. Pripravili
so tudi DVD s posnetkom dramatizacije, ki so ga izmenjali z drugimi
šolami. Tudi v tem šolskem letu so
otroci izdelovali voščilnice, novost
pa so bila pisma, ki so si jih pisali ob
božiču, pustu in veliki noči. Ob koncu
načrtujejo še izdajo publikacije z miti
iz vseh štirih držav v slovenščini, ki jo
bodo opremili z ilustracijami otrok iz
vseh držav. III
stajam. Tam smo pomalicali in se
vrnili na Mlako, kjer so se učenci in
starši pomerili v raznih družabnih
igrah. Sledila je podelitev priznanj:
najstarejša udeleženka je bila Cecilija Mahne, najmlajša pa Hana
Zeljkovič, najštevilčnejša je bila družina Štefančič – Slapšak. Ob koncu
smo izvedli še srečelov z bogatimi
praktičnimi nagradami. Z zbranimi
sredstvi smo obogatili šolski sklad.
Zahvaljujemo se vsem, ki so pomagali pri organizacij in se udeležili akcije.
Posebna zahvala vsem sponzorjem:
Mreži radia 94, OMV, gostilni Zemonska vaga, IRBIS, trgovini Prival
– Planet M3, SKB, Transportu, zavarovalnici Adriatic Slovenica, SIB, Slovenski vojski, Zdravstvenemu domu
Il. Bistrica, Plami PUR – enota gobice
in enota OI, Pekarni Slava, Instalacijam Kovačič, gostilni Kočanija in posebno ge. Adrijani Grlj. III A. Rolih
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Minuli mesec so na OŠ Podgora
Kuteževo sklenili dvoletni mednarodni projekt Comenius, pri katerem so sodelovali skupaj s šolami iz
španske Seville, italijanske Masse
in Portugalske Madeire.
Namen projekta, ki je financiran iz
skladov EU, je vseživljenjsko učenje,
povečanje uporabe tujih jezikov, računalniško opismenjevanje ipd. V
dveh letih so se šole iz vseh štirih
držav srečale šestkrat in predstavile
rezultate projekta, v okviru katerega
so raziskovali mite, zgodbe in legende Evrope.
V prvem letu projekta (šolsko leto
2008/2009) so se osredotočili na
zgodbe in legende. Tako so učenci
OŠ Podgora pod vodstvom učiteljice
Nataše Zidar, ki je projekt vodila
prvo leto, izbrali in predstavili legendo »Vila Reka« in zgodbo »Škornji, nesite me«. Zgodbe so prevedli
tudi v angleščino in jih poslali na
druge šole. Pomemben del projekta
predstavlja prav komunikacija med
šolami. Tako so učenci izdelovali in
si izmenjali tudi voščilnice za božič,
novo leto in veliko noč. Pomembno
je, da so bili v projekt vključeni prav
vsi učenci in učitelji. Na temo zgodb
in legend so tudi likovno ustvarjali,
pri matematiki so računali razdalje med kraji v sodelujočih državah,
pri biologiji so spoznavali tipično
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Obeležili smo mednarodno leto
biotske raznovrstnosti

V juniju smo na OŠ Antona Žnideršiča zaključili izbirni predmet rastline in človek. Ker je letošnje leto
posvečeno ohranjanju biotske pestrosti, smo na šoli postavili stalno
razstavo divjih orhidej, kukavic, ki
rastejo na kraških travnikih nad Ilirsko Bistrico. Suhi travniki so izredno
pestri po številu rastlinskih in živalskih vrst. V mesecu juniju postanejo
cvetoče preproge. Iz naše krajine žal
izginjajo, saj se te zelene površine
hitro zaraščajo, ker jih kmetje ne kosijo več.

Kukavice že drugo leto popisujemo
in spremljamo njihovo pojavljanje
na določenih rastiščih. Te cvetoče
lepotice je naša učiteljica Nada Šircelj fotografirala. Fotografije smo
razstavili na šoli in 17. junija je ravnateljica Karmen Šepec razstavo
odprla. Pri postavitvi je sodeloval
pedagog Frane Dolgan.
Poleg šole so stalno zbirko finančno
podprle Kraške lekarne Ilirska Bistrica, za kar se jim najlepše zahvaljujemo. III Učenci in mentorica
Nada Šircelj, OŠ AŽ

TEHNIŠKI DAN
V četrtek, 3. 6. 2010, smo imeli
učenci od 6. do 9. razreda pod vodstvom Slavice Makoter tehniški dan.
Spremljale so nas tudi učiteljici Nina
Močilnikar in Jožica Šajn, ki so skrbele za red in disciplino skupaj z
učiteljico Slavico. Najprej smo se
odpeljali z avtobusom do Podtabra, kjer smo si ogledali tamkajšnjo steno, pod katero izvira potok
Podstenjšek, in cesto, ki je iz časa
Rimljanov in vodi skozi predor do
Šilentabra. Povedali smo tudi nekaj
o reki Reki, ki je najdaljša in najbolj
znana ponikalnica klasičnega Krasa.
Ogledali smo si Ilirsko Bistrico, bolj
podrobneje Hodnikov mlin, slap Sušec, in povedali nekaj o bivši tovarni
testenin Pekatete. Veliko novega
smo izvedeli tudi o žagarstvu, Lesonitu, ribogojnici … Skratka, to je bil
zadnji tehnični dan 9. razreda. Veselilo me je, da smo si ogledali znamenitosti v domačem kraju in sama
priznam, da sem izvedela veliko novega, pa čeprav je to v Ilirski Bistrici.
III Katarina Škrlj

USPEŠENI MLADI ATLETi

šolstvo in šport

V Podtabru smo si ogledali izvir
Podstenjška
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Mladi atleti in atletinje Tekaškega
društva Bistrc so svojo tekmovalno
sezono zaključili z mladinskimi teki
na daljših razdaljah. Po zaključku
notranjsko-kraške lige, v okviru katere so se preizkusili v atletskih disciplinah, ki zahtevajo hitrost, moč,
eksplozivnost in vzdržljivost, so se v
zadnjih treh tekmah letošnje sezone
BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2010

preizkusili v vzdržljivostih tekih na
300, 600, 1200 in 2000 metrov.
Na Petelinjskem teku, 29. maja, je
tekmovalo 9 mladih atletov, izmed
katerih sta se Lea Morano in Noemi
Smajla povzpeli na stopničke, saj je
prva osvojila 3. mesto, slednja pa
2. mesto v svoji konkurenci. Udeležili smo se tudi Kneškega teka, ki

so ga domačini organizirali 5. junija
na Mašunu. Izmed 6 naših tekmovalcev je bila najbolj uspešna Lea
Morano, ki je v svoji konkurenci
osvojila 3. mesto. Seveda pa je bila
najštevilčnejša udeležba na tretjem
Bistrškem teku, ki je predstavljal
tudi zaključek atletskih treningov
in napovedal bližajoče se poletne
počitnice ter počitek do naslednje
tekmovalne sezone. Podrobnejše informacije o Bistrškem teku in rezultatih si lahko preberete na spletni
strani Tekaškega društva Bistrc. III
Vesna Boštjančič

Kongres za mlade
V petek popoldne, 4 junija, se je v
naravoslovnem centru Parka Škocjanske jame veliko dogajalo. Skupaj
z učenci mreže šol parka je bil organiziran prvi kongres mladih raziskovalcev biosfernega območja Kras.
Učenci osnovnih šol dr. Bogomirja
Magajne iz Divače, Dragotina Ketteja in Antona Žnideršiča iz Ilirske
Bistrice in Podgore iz Kuteževega so
na kongresu predstavili svoje projektne naloge, ki so jih, pod vodstvom
mentoric Nade Šircelj, Vere Frank,
Anice Brožič in Mirjam Trampuž, izdelovali čez leto. V večini primerov
so mlade raziskovalke in raziskovalci
poglobljeno predstavili eno izmed
dreves, ki rastejo v njihovi okolici,
nekatere je zanimalo podnebje,
spet drugi so se posvečali divjim orhidejam.
Kongres je s pozdravnim nagovorom
pričela direktorica PŠJ dr. Gordana
Beltram, nato pa je s krajšim predavanjem nadaljeval strokovni udele-

ženec kongresa, dr. Mihael J. Toman,
profesor na oddelku za biologijo
Biotehniške fakultete v Ljubljani.
Mladim udeležencem kongresa
je nazorno predstavil, kaj pomeni
biti znanstvenik in raziskovalec, na
koncu pa je podal tudi strokovno

oceno predstavljenih projektov.
Ob koncu kongresa je bilo poskrbljeno tudi za zanimiv glasbeni
zaključek. Kako je narejen in kako
zveni inštrument didžeridu, je vsem
zbranim predstavil Aljaž Gorup. III
Sidonija Mozetič

POZDRAV POČITNICAM

VALETA NA OŠ DRAGOTINA KETTEJA

V ponedeljek, 14. junija, se je od osnovnošolskih klopi poslovila še ena generacija učencev.
Ob tej priložnosti so se devetošolci sprehodili
do starega dela mesta in ponedeljkovo popoldne popestrili z glasbo, petjem in plesom. Poleg tega so s peščico različnih šal poskrbeli, da
so se gostje nasmejali. Ravnateljica je učencem
podelila priznanja in pohvale. Teh je bilo veliko,
saj so učenci pridno tekmovali in predstavljali
šolo na različnih področjih. Od 32 učencev bi 9.
razred z odličnim uspehom zaključilo 9 učencev.
Najuspešnejši učenec v tem šolskem letu je bil
Andrej Maljavac, ki je dosegel najvišje ocene pri
vseh predmetih. Ob koncu so devetošolci ključ,
ki so ga celo leto skrbno varovali, predali bodočim učencem zaključnega razreda. III Učenci OŠ
Dragotina Ketteja
BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2010
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V torek, 15. junija 2010, smo učenci in učitelji
1. in 2. triletja OŠ Dragotina Ketteja v Domu na
Vidmu pripravili zaključno prireditev.
Navzočim smo pokazali le delček tega, kar smo
se naučili v tem šolskem letu. Pripravili smo več
različnih točk. Predstavili smo se s petjem, plesom in dramatizacijami ter prisluhnili vtisom
petošolcev o letošnjem šolskem letu. Zapeli in
zaigrali smo tudi v angleškem jeziku. Tako smo
uspešno sklenili to šolsko leto.Vsem skupaj želimo brezskrbne in prijetne počitnice. III Učenci
in učiteljice 1. in 2. triletja OŠ Dragotina Ketteja
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ZA ZAKLJUČEK MED DINOZAVRE
Zaključek šole še ni prišel, ampak na
naši šoli je že stekla zaključna prireditev, na kateri so se učenci predstavili
z glasbenimi in plesnimi točkami ter
se tako poslovili od devetošolcev.
Učenci 1.-5. razreda pa smo obiskali
tudi dinozavre v Arboretumu Volčji
potok. Izlet smo si zaslužili s sodelovanjem v projektu Munus 2. Pred
odhodom smo bili vznemirjeni, ker
bomo videli dinozavre. Vožnja z avtobusom je bila dolga. Ko smo prispeli smo pojedli malico in stopili v
svet dinozavrov. Hodili smo in hodili in naenkrat zagledali enega od
dinozavrov. Vsi smo si ga podrobno
ogledali, prav tako vse ostale. Prebrali smo si zanimivosti o njih in se
pri njih fotografirali. Ko smo končali
z ogledom smo se spočili in odšli nazaj na avtobus. Zagrnili smo zavese
in se do doma pogovarjali. Domov
smo prišli z novim znanjem in z zanimivim dnevom za nami. Prav tako
zaključujemo šolsko leto, ki je bilo
zanimivo in polno znanja. Pridni
učenci smo si zaslužili tudi nagradni

izlet, ki so nam ga poleg ostalih aktivnosti šolskega sklada omogočili
številni donatorji.
Za prispevke v Šolski sklad se iskreno zahvaljujemo: Avtohermes
trgovini Avtomaterial Ilirska Bistrica, Banki Koper, Duty free shopu
Jelšane,Elektro Skok Ilirska Bistrica,
Hermini Šajina Podgrad, Irbisu, Ivančič Danilu s.p., Kopiji – novi, Kraškim

šolstvo in šport

POPOTOVANJE PO BELI KRAJINI
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Končno se bliža konec šolskega leta,
ki ga vsi tako nestrpno čakamo. Šolarji OŠ Pregarje smo se na »končni
izlet« odpravili na potep po Beli krajini.
Zjutraj smo se zbrali pred Kulturnim
BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2010

domom ob 6.30 in se z avtobusom
odpeljali proti Beli krajini. Naša prva
postaja je bila Metlika, kjer smo si
ogledali gasilski muzej in s tem spoznali zgodovino gasilstva. Ob cesti
Metlika – Črnomelj smo si ogledali
letalo DC–3, ki je služilo kot potni-

lekarnam Ilirska Bistrica, Mercatorju d.d., Papirnici DZS Ilirska Bistrica, Petrolu d. d., Plami-pur d.d.
Podgrad, Plami Termoplasti d.o.o.
Podgrad, Plastiki Renko Male loče,
Zavarovalnici Triglav d. d. Postojna in
Žitu d. d. PC Zlato polje in si želimo,
da bi nam še pomagali. Sedaj pa veselo na počitnice. III Ana in Gregor,
OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad

ško letalo in med 2. sv. vojno kot vojaško letalo. Nato nas je pot vodila
proti ekološki kmetiji Raztresen, kjer
so nam predstavili ''tučnjo'' lana in
stare belokranjske običaje (barvanje in drsanje pisanic ter predenje).
Noge pa smo namakali v reki Kolpi,
saj smo obiskali znan kamp Podzemelj. Tu smo se malo odpočili, naši
najmlajši pa so uživali na tamkajšnjih
igralih. Naša končna postaja je bilo
gostišče Tušek v Gornjih Ložinah pri
Kočevju. Tu smo si napolnili želodčke
z okusno hrano, ki jo imamo otroci
najraje. Ogledali smo si tudi različne
živali v njihovem mini živalskem vrtu.
Nasmehnila se nam je tudi sreča, saj
nam je gospodar podaril prelepega
črno-belega zajčka.
Vsem nam je bilo popotovanje po
Beli krajini zelo lepo, ljudje so bili
prijazni in gostoljubni. Navdušila nas
je tudi sama pokrajina, saj je vse zelo
zeleno, urejeno in teren je zelo raznolik. Čeprav je bilo zelo zanimivo,
smo se veseli in radi vrnili domov,
kot pravi star pregovor: >>Povsod je
lepo, doma je najlepše.<< III Novinarski krožek OŠ Pregarje

POLETNE AKTIVNOSTI V KNJIŽNICI MAKSE SAMSA
Vse naše bralce vabimo, da se nam tudi to poletje pridružijo pri poletnih projektih za mladino in odrasle. Podrobnejše
informacije dobite v knjižnici pri Tadeji Raspor in Vlasti Kirn. Želimo vam prijetno poletno branje.

PROJEKT PRIMORCI BEREMO 2010
Spoštovana/spoštovani,
Knjižnica Makse Samsa se je tudi letos
vključila v skupen projekt primorskih
knjižnic, s katerim spodbujamo branje izvirnega slovenskega leposlovja.
Vabimo vas, da se nam pridružite in sodelujete v tem skupnem
bralnem potovanju. V ta projekt je vključenih 9 primorskih knjižnic. Letos se nam je pridružila še Narodna in študijska knjižnica
Trst s Slovensko knjižnico Damirja Feigla v Gorici.
Glede na področje, ki ga skupaj pokrivamo, je to največji projekt spodbujanja bralne kulture za odrasle v Sloveniji.

Slovenske splošne knjižnice objavljamo

LITERARNI NATEČAJ 2010:
KNJIŽNICA IN KNJIGE
PO MOJEM OKUSU
Vabimo vas, da opišete idealno knjižnico –
kakšna je po izgledu, kdo dela v njej, kakšni
so knjižničarji, police. Na katere prireditve
hodite, s kom se tam srečujete, kako tam
dihate… Zaupajte nam trenutke, ko je knjižnica najbolj po vašem okusu – tukaj, na
drugem planetu ali v nebesih.
Naj bo taka, kakor jo hočete VI! Pišite!

V knjižnici vas že čaka izbor 64 slovenskih leposlovnih del, ki
ustvarjajo pisano pomladno-poletno-jesensko literarno mavrico, tako da lahko v njej vsak najde svoj odtenek bralnih užitkov.

Naš natečaj vabi k sodelovanju vse generacije. Zgodbo naslovite in jo pošljite na elektronski naslov: natecajknjiznic@gmail.com
do 15. septembra 2010.

K projektu, ki traja od 9. junija do 20. novembra 2010, vabimo
vse, ki ste starejši od 15 let in ste član naše knjižnice. Pridružite
se nam lahko tudi tisti, ki še niste naši člani.

Več o literarnem natečaju najdete na strani
http://sites.google.com/site/sekcijazasplosneknjiznice/literarni-natecaj-zgodbe-iz-knjiznice/literarni-natecaj-2010.

Več o projektu lahko preberete na naši spletni strani http://
www.knjiznica-ilb.si/ ali pa na strani http://www.tol.sik.si/primorci-beremo/index.php.
Na zaključni prireditvi bomo s priznanjem Primorci beremo in
knjigo nagradili vse, ki bodo prebrali najmanj 5 proznih del in
eno pesniško zbirko.
V letu 2009 smo bili veseli vašega sodelovanja in upamo, da se
nam boste v letošnjem letu pridružili v še večjem številu.

Veliko ustvarjalnega navdiha vam želimo in
novih zgodb se veselimo, slovenske splošne
knjižnice.
Naj bo zgodba »za pojest«.
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije
Sekcija za splošne knjižnice

Primorci, berimo!
Knjižnica Makse Samsa

REŠEVANJU POČITNIŠKEGA
KNJIŽNEGA KVIZA
od 1. do 4. razreda
DRUŽENJE S SLOVENSKIMI AVTORJI

od 5. do 9. razreda
KNJIGA ALI E- KNJIŽNICA

vabita vse osnovnošolce da se nam tudi te
počitnice pridružijo pri naši
POČITNIŠKI BRALNI ZNAČKI.
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Osnovnošolci, pridružite se nam tudi pri

KNJIŽNICA MAKSE SAMSA IN
»BRALNI ČRV«

32

Počastili 130. obletnico rojstva
skladatelja Alojza Mihelčiča

V Harijah so ponarodelo pesem skladatelja Alojza Mihelčiča ob 130-letnici njegovega rojstva zapeli združeni pevci in pevke
Brštulin bande, Bistrške škuorke, pevska skupina Društva kmečkih žena, Hrušiški fanti in pevska skupina Vasovalec

Letošnja 29. občinska revija pevskih
zborov in skupin, ki jo sestavljajo
trije koncerti, je bila posvečena
praznovanju 130. obletnice rojstva v Harijah rojenega skladatelja
Alojzija Mihelčiča. Vsi nastopajoči
zbori so zato ob koncu vsakega izmed koncerotv, ki so se odvijali v
Knežaku, Ilirski Bistrici in Harijah,
združeno zapeli ponarodelo Mihelčičevo pesem »Polje, kdo bo tebe
ljubil«, ki je gotovo njegova najbolj
znana pesem.
Letos mineva 130 let, odkar se je 3.
marca 1880 v skromni hiši v Harijah
rodil skladatelj Alojzij Mihelčič. Mati
mu je umrla zelo zgodaj, oče pa je
zaradi prezadolženosti hišo prodal
in se odpravil po svetu. Za otroke je
skrbel vaški župnik, ki mu je Aljozij
ministriral. Župnik je kmalu opazil
njegovo nadarjenost za glasbo, zato
ga je pošiljal v Trnovo v uk klavirja in
glasbene teorije. Ko je župnik dobil
novo službo, je vzel Alojzija s sabo in
ga poslal v Ljubljano v orglarsko šolo.

Bogata glasbena zapuščina Alojzija
Mihelčiča obsega 630 skladb, od tega
je skoraj 300 cerkvenih. Mnoge pesmi
so ponarodele, njegova najbolj znana
pesem pa je zagotovo »Polje kdo bo
tebe ljubil«. Danes je zanih več priredb te skladbe, z izvirno osemglasno skladbo za mešani pevski zbor
pa so se harijski pevci pod vodstvom
Silvane Gombač predstavili leta 1982
na reviji Primorska poje v Kopru. Na
pobudo članov takratnega mešanega
pevskega zbora Alojzij Mihelčič na
Bistriškem vsako leto organizirajo
revijo pevskih zborov in skupin, ki se
je iz skromnih začetkov pred 29 leti
razvila v največjo manifestacijo petja
na Bistriškem.
Čeprav mešani pevski zbor Alojzij Mihelčič od leta 2004 ne deluje
več, Harijci ohranjajo skladateljevo
ime skozi delovanje društva KETŠD
Alojzij Mihelčič. Ob 100-letnici skladateljevega rojstva so na pročelje
hiše, kjer je nekdaj stala njegova domačija, postavili spominsko ploščo,

letos pa so izdali priložnostno publikacijo, v sodelovanju s Primorskim
numizmatičnim društvom Il. Bistrica
pa še priložnostni poštni žig, osebno
poštno znamko skladatelja in spominsko razglednico.
Spomin na 130-letnico rojstva Alojza
Mihelčiča so počastili tudi na prvih
dveh koncertih občinske revije pevskih zborov in skupin v Knežaku in Il.
Bistrici. V Knežaku so se predstavili:
ŽePZ Tuščak Bač pod vodstvom Morene Hostinger, CeMePZ Zvon (Damjana Kinkela), pevska skupina Resa
(Anita Penko), Fantje s’pod Karlovice
(Aleš Bernetič), Vox Ilirica (Elena
Sedmak) in MePZ DU Avgust Šuligoj
(Dimitrij Grlj). V Domu na Vidmu pa
so nastopili: ŽePZ Prem (Vilko Majerič), MeCePZ Podgrad (Stanko Čeh),
MePZ Tabor Kalc 1869 Knežak (Katja
Bajec), MePZ Ahec Jasen (Saša Boštjančič), oktet Jasenski pevci, MoPZ
Dragotin Kette il. Bistrica (Mirko Slosar) in pevska skupina Kalina (Janja
Konestabo). III

kultura

Foto1:

MePZ tabor Kalc 1869 Knežak
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MePZ Avgust Šuligoj Društva upokojencev Il. Bistrica

RAZSTAVA PORTRETOV SLIKARKE
MILOJKE NANUT
V Knjižnici Makse Samsa v Ilirski Bistrici je bila med 2. in 16. junijem
na ogled razstava slikarskih del Milojke Nanut, ki je po rodu iz Ilirske
Bistrice, živi in ustvarja pa v Ljubljani in Opatiji.
Slikarka Milojka Nanut je diplomirala na Visoki šoli za risanje in
slikanje v Ljubljani, kjer je bil njen
mentor prof. Darko Slavec. Leta 2001
je imela veliko samostojno razstavo
v Galeriji Rika Debenjaka v Kanalu
ob Soči, po končanem študiju leta
2004 je razstavljala v galeriji Vodnikove domačije v Ljubljani, leta 2007
se je predstavila s portreti z naslovom Podoba dirigenta, leta 2008 je
imela samostojno razstavo v novomeški galeriji Krka, leta 2009 pa so
v prostorih Slovenske filharmonije
odprli razstavo izbranih portretov
dirigenta Antona Nanuta, njenega
soproga, ob njegovi 75-letnici.
Med razstavljenimi deli portretov
različnih znanih umetnikov so prevladovali portreti njenega moža,
svetovno znanega dirigenta, ki jih
je naslikala že preko štirideset. Na
otvoritvi razstave je slikarkina dela
predstavil akademski slikar Darko
Slavec, ki je o ustvarjalnem opusu

Razstavljena dela slikarke Milojke Nanut je v Knjižnici Makse Samsa predstavil
akademski slikar Darko Slavec

Milojke Nanut zapisal: »Slikarka
Milojka Nanut je v relativno kratkem času po diplomi upodobila že
zavidljiv opus različnih slikarskih
motivov, predvsem portretov, in s
tem dokazala svojo slikarsko sposobnost, da na živ način predstavi
nekatere znane slovenske osebnosti
in jim preko svojih portretov vdahne
pečat predvsem svoje slikarske in s
tem tudi njihove neminljivosti. Čeprav se je avtorica vključila v poklic
slikarke relativno pozno, je s svojo
življenjsko vitalnostjo in energijo,

občutljivostjo, razgledanostjo, talentom vztrajnostjo, redoljubnostjo
in modrostjo uspela vsem nam dokazati, da nikoli ni prepozno zaplavati v ocean likovne ustvarjalnosti
na smel in odkritosrčen način, brez
kalkulacij, kar je pravzaprav značilnost vseh velikih ustvarjalcev, kateregakoli prostora in časa.«
Otvoritev razstave, ki sta jo organizirala Knjižnica Makse Samsa in bistriška območna izpostava JSKD, je
popestrila ženska pevska skupina
Resa. III

V Frape baru v Ilirski Bistrici so mladi
popestrili petkov večer z odmevnim
glasbeno-literarnim nastopom. Da
je dan mladosti, čeprav morda že
potisnjen mnogim v podzavest, še
vedno aktualen, je pričalo množično
mlado in starejše občinstvo na terasi
lokala gostiteljice Lidije. Večer sta
povezovala Rok Smrdelj in Dragica
Markovič, ki sta obenem izrazila
dobrodošlico novoustanovljenemu
kulturno-umetniškemu društvu Literativa.
Nastop recitatorjev in glasbenih
skupin je prijetno popestril večer
in prehod v toplejši čas, tako v srcu
kot drugje. Nastopili so: humorni
Aleksander Borenovič, Luka Butinar (eden ustanoviteljev društva),
idejni vodja večera Patricija Dodič,
pesnica s Krasa Brigita Grmek, Nejc
Mršnik (drugi izmed ustanoviteljev
društva), ki je sodeloval tudi pri glas-

beni točki Poslopje preteklosti, Rok
Smrdelj (tretji izmed ustanoviteljev
društva), obetavna mlada pesnica
Maja Turkovič, ki jo bo mogoče slišati ponovno na Premskih srečanjih
in simpatična domačinka Martina

Zorza. Glasbeno so večer obogatile
skupine Jst sm forty s Silvom Čelharjem na čelu, Poslopje preteklosti,
nadebudna Eva Sluga s kitaristoma
in nekaj članov Pihalnega orkestra
Ilirska Bistrica. III Patricija Dodič
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Novim zmagam naproti
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UMETNINE IZ LIKOVNE KOLONIJA V DOBRODELNE NAMENE
idilična vasica.

Vsi udeleženci so pozdravili zamisel
predsednika bistriškega likovnega
društva Rajka Kranjca, da v zadnjem
četrtletju letošnjega leta pripravijo
prodajno razstavo likovnih umetnin,
ki so nastale na koloniji, izkupiček pa
namenijo ilirskobistriški enoti VDC
Koper, ki v svojih prostorih večkrat
gosti razstave likovnih del članov
društva. Podobne dobrodelne akcije
naj bi po besedah Rajka Kranjca postale stalne spremljevalke bodočih
likovnih kolonij na Bistriškem. V letošnjem letu pa se nameravajo člani
društva udeležiti še ene likovne kolonije, ki bo na Postojnskem.
Člani Likovnega društva Franceta
Pavlovca iz Ilirske Bistrice so 5. junija organizirali svojo, že tretjo likovno kolonijo. Medtem ko sta prvi
dve potekali na Mašunu, so letošnjo
pripravili v vasi Podtabor pri Šembi-

jah. V goste so povabili tudi člane
Društva likovnih ustvarjalcev iz Postojne.
Dvanajst slikarjev je tako upodabljalo čudovite motive, ki jih ponuja

Likovno društvo Franceta Pavlovca
se za podporo pri izvedbi likovne
koloniji zahvaljuje sponzorjem: podjetju Irbis d.o.o. iz Kosez, Grafični
delavnici Bor, Okrepčevalnici Knafelc iz Knežaka in posameznim članom društva. III

RAZSTAVA LIKOVNIH DEL VOJKE PIRIH
Vsestransko aktivna upokojenka
Vojka Pirih je v prostorih Doma starejših občanov na ogled postavila
31 slik, v glavnem akvarelov, razstavila pa je tudi štiri nedokončana
dela (portret svojega moža Metoda
in tri portrete samostanske sestre
Romane Zidar). Med razstavljenimi
deli prevladujejo motivi otrok in
živali, pokrajina in tihožitja. Njena
dela pa krasijo tudi nekatere oltarje,

kar potrjuje njihovo veliko sporočilno moč, kot so poudarili na otvoritvi razstave.
To je njena že četrta razstava, samostojno pa se je predstavila drugič.
Čeprav je od zadnje razstave minilo
že zelo dolgo, je potihem hvaležna
ge. Darinki Žbogar, ki jo je spodbudila k ponovnemu razstavljanju.
Vojka Pirih je željo po ustvarjanju

začutila že v otroštvu, vendar so ji
težke življenjske okoliščine preprečile, da bi se lahko posvetila risanju
in glasbi, ki ju je od nekdaj nosila v
srcu. Vendar pa želje po risanju ni
nikoli opustila in tako je začela risati
s koščki oglja, kasneje pa ji je prve
barvice kupil njen mož. »Postala je
ljudska oznanjevalka lepega s pesmijo, glasbo in slikanjem. Njeno
izražanje vsakdo razume in začuti,
saj njena dela izžarevajo usmiljenje
in dobroto ter skrb za sočloveka,«
so dejali ob predstavitvi Vojkine
ustvarjalne poti.

kultura

Vojki Pirih so ob odprtju razstave
čestitali tudi prijatelji iz Drištva upokojencev Ilirska Bistrica, direktorica
Doma starejših občanov Marica
Šlenc Zver in številni drugi gostje,
pevci upokojenskega društva Avgust
Šuligoj, pri katerem poje tudi sama,
pa so ubrano zapeli nekaj pesmi. III
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odmevi@ilirska-bistrica.si
Vojka Pirih, ki s harmoniko rada popestri številna praznovanja v Domu starejših
občanov, je ob odprtju razstave zaigrala skupaj s svojo vnukinjo
BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2010

Vabljeni k sodelovanju!

SVETOVNI DAN GIBANJA
Ob svetovnem dnevu gibanja, ki
je letos potekal pod geslom Tisoč
življenj, tisoč oblik gibanja, smo v
Zdravstvenem domu namenili pozornost našim najmlajšim občanom.
Referat za zdravstveno vzgojo in
Zasebna pediatrična ambulanta dr.
Kauzlarić sta v enourno delavnico
gibanja povabila vse dojenčke, stare
od šest mesecev do enega leta.
Povabljenih je bilo okrog 70 otrok
in njihovih staršev, odzvalo pa se
je dvajset otrok. Najmlajše smo izbrali prav zaradi pomena gibanja v
procesu razvoja otroka. Stolčki, vozički in še drugi pripomočki, ki so
danes na voljo zaradi varnosti pa
tudi zaradi udobja, otroke še bolj
zavezujejo k mirovanju, zato pa je
potrebno gibanje vzpodbuditi na
drugačen način.

V Zdravstvenem domu se zavedajo pomena gibanja v procesu razvoja
otroka, zato so starše povabili na delavnico gibanja

Delavnico je vodila Kristina Abram,
dipl. fizioterapevtka, sicer zaposlena v Bolnici Sežana, hkrati pa je
dolgoletna podaljšana roka Referata
za zdravstveno vzgojo. Zaradi kakovostnih delavnic, zanesljivosti in pripravljenosti, da še kaj naredimo za
kvalitetnejše zdravje naših občanov,
jo zelo rada povabim k sodelovanju. Tudi tokrat je bilo tako. Čeprav
je bila skupina velika, je delavnico
uspešno izpeljala. Večina staršev je
bilo zelo zadovoljnih in je izrazilo željo, da bi se srečevali bolj pogosto.

SO CIALNO V ARSTVO IN z dravje

Tudi strokovni delavci se strinjamo,
da so takšne delavnice dobrodošle,
ni jih težko organizirati, vendar problem je vedno samo eden – finančna
sredstva. Je pač tako, preventiva je
bila, je in verjetno še nekaj časa bo
obstranska zdravstvena dejavnost.
Veliko lažje in ceneje je napisati recept in tablete tudi uživati, kot pa
nekoga prepričati, da spremeni prehranjevalne navade in se vsak dan
vsaj eno uro aktivno giba, pa naj bo
to otrok ali odrasel človek.Upam pa
si trditi, da so ljudje, ki obiskujejo
naše delavnice (predavanja, pohode, meritve dejavnikov tveganja
…), sprejemajo naša navodila in za
svoje zdravje razen tega, da zaužijejo zdravila, še kaj drugega storijo,
redki obiskovalci zdravniških čakalnic! III Andreja Rebec, referentka za
ZV v ZD IB
BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2010
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SOC IALNO V ARSTV O IN zdravje

Učenci OŠ Dragotina Ketteja regijski zmagovalci
tekmovanja za čiste in zdrave zobe

37

Pred 25 leti smo v Sloveniji začeli z
akcijo »TEKMOVANJE ZA ČISTE IN
ZDRAVE ZOBE«. Namen le-te je, da
otroka naučimo skrbeti za redno in
pravilno higieno zobovja in dlesni.
Tekmovanje je bilo nominirano med
7 najboljšimi preventivnimi programi na svetu. Zobozdravstvena
preventiva in vzgoja danes dosega
zavidanja vredne uspehe. Preventivni pregledi zob za triletnike odpravijo strah pred zobozdravnikom,
predvsem pa prispevajo k skrbi za
lastno zdravje zob in dlesni v zgodnji
mladosti.
V tekmovanje so vključeni učenci
od 1. do 5. razreda osnovnih šol.
Preventivna sestra razloži potek akcije, njen pomen in način izvedbe.
Razrede obišče enkrat mesečno nenapovedano in kontrolira čistost zob
in dlesni ter podeli ocene v obliki žigov. Tako se začne tekmovanje med
razredi in šolami. Nato umijemo
zobe in jih želiramo ali premažemo
z gelom, ki vsebuje fluor, za zaščito
pred kariesom.
Program se izvaja celo šolsko leto.
Ob koncu leta izberemo rezultate
čistosti, jih posredujemo v Koper,
nato pa v Ljubljano na Stomatološko
sekcijo. Najboljši razred osnovne
šole v regiji, ki dosega do 105 točk,
postane regijski zmagovalec. Občina
Ilirska Bistrica je bila v desetih letih
že trikrat regijska zmagovalka. Letos
so učenci 5. b razreda OŠ Dragotina
Ketteja z razredničarko Mirjano Tomažič dosegli 104 točke in tako postali regijski zmagovalci.
,,Okoli 3000 otrok vseh osnovnih šol
iz Slovenije se je 27. 5. 2010 zbralo
v Hali Tivoli, na prireditvi »Tekmovanje za čiste in zdrave zobe«. Sprejeli
so nas »lumpiji«. Imeli pa smo tudi
izredno čast, saj nas je osebno pozdravil ljubljanski župan ter z nami
poklepetal in nas pohvalil. Učenci
so bili navdušeni nad prireditvijo ter
podelitvijo nagrad in daril.
V imenu zobozdravstvene preventive in vzgoje in učencev 5. b razreda
OŠ Dragotina Ketteja se zahvaljujem
Občini Il. Bistrica in Zdravstvenemu
domu Il. Bistrica, ker sta nam omogočila prevoz in udeležbo na končni
prireditvi v Ljubljani. Z letošnjo akcijo in doseženimi rezultati sem zelo
zadovoljna. Upam, da bomo v naBISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2010

slednjem šolskem letu nadaljevali
s preventivno-vzgojnim delom in
bili še bolj uspešni. Zahvaljujem se
vsem ravnateljem, učiteljem, vzgojiteljem, ki ste prispevali in motivirali
učence k izvedbi preventivnega zobozdravstvenega programa.
Rezultati ostalih OŠ:
• OŠ Dragotina Ketteja: 5. b razred
- 104 točke (razredničarka Mirjana Tomažič,
• OŠ Antona Žnideršiča: 5. a r.- 99
točk (Sonja Dekleva),

• OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad: 5. r.
- 87 točk (Suzana Grlj),
• OŠ Podgora Kuteževo: 2. r. - 87
točk (Marica Štemberger),
• OŠ Toneta Tomšiča Knežak: 5. r. 85 točk (Janja Ivančič),
• OŠ Rudija M. Brkinca Pregarje: 5.
r. - 71 točk (Lucija Logar) in
• OŠ Jelšane: 4. in 5. r. - 64 točk
(Romana Kompan in Nives Pirih).
III Za zobozdravstveno preventivo
in vzgojo - Pia Mizgur M.

USPOSABLJANJE EKIP PRVE POMOČI

V soboto, 19. junija 2010 se je ekipa
prve pomoči OZ Rdečega križa Ilirska Bistrica udeležila regijskega preverjanja usposobljenosti ekip PP CZ
in RK, ki je potekalo v Cerknici. So-

delovalo je 18 ekip. Na posnetku so
člani naše ekipe, sicer tudi gorski
reševalci, ki so pomagali ponesrečencem v prometni nezgodi. III RK
Ilirska Bistrica

ODSOTNOST zdravnikov V JULIJU 2010
SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI

upoštevate in da prihajate čez poletje k nadomestnim zdravnikom le
zaradi najnujnejših zadev.
Računamo na Vaše razumevanje
in tudi Vam želimo prijetne počitnice ter seveda veliko sprostitve in
zdravja v poletnih mesecih !
Kolektiv Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica in direktor Vojko Mihelj, univ.dipl.ekon.

dravnikov tudi v času dopustov, so
pa odsotnosti precejšnje in bosta
večkrat delali le po dve, v skrajnosti
celo samo ena ambulanta. Lahko se
zgodi, da bomo morali zaradi zagotavljanja 24 urnega zdravstvenega
varstva termine dopustov še nekoliko uskladiti in spremeniti.
Prav je, da odsotnost svojega izbranega zdravnika oz. zobozdravnika

Objavljamo preglednico o predvidenih odsotnostih zdravnikov in zobozdravnikov zaradi letnih dopustov
v mesecu juliju 2010. Odsotnosti za
mesec avgust bomo objavili v naslednji številki Bistriških odmevov.
Trudimo se za zagotovitev ustrezne
dostopnosti zdravnikov in zoboz-

Dopusti zdravnikov v mesecu juliju 2010
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Splošne ambulante
Modic Maksimiljan, dr.med.,spec.
Lovrić-Kiselič Sonja,dr.med.,spec.

pd

Taučer-Mičetić Jasna, dr.med.,spec. pd

pd

pd

Šegota T. Sunčana,dr.med.,spec.

pd

pd

pd

pd

pd

Pejković Marija, dr.med.,spec.

Šolski dispanzer
Komen Odineja, dr.med.,spec.

Ostale ambulante
URG Vadnjal Jana, dr.med.,spec
SPEC Vinšek Grlj Andreja, dr.med.

pd
X

DSO Dekleva Barbara,dr.med.,spec.

X

X

X

X

X

pd

X

X

X

X

X

pd

X

X

pd

pd

X

pd
X

X

X

X

pd

X

X

X

X
pd

DMD Glušić R.Vanda,dr.med.,spec.

Zasebna ambulanta
Trlin Dražen, dr.med.,spec.

zd

zd

zd

Zasebna pediatrična ambulanta
Kauzlarić Ivan,dr.med., spec.ped.

Legenda: osenčena polja = dopust, X = ostale odsotnosti, (pd) = prosto po dežurstvu, (zd) = dela v zdravstvenem domu-popoldne
Opomba: Razpored je informativnega značaja in možne so spremembe, zato preverite prisotnost pred obiskom zdravnika.

Dopusti zobozdravnikov v mesecu juliju 2010
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Zdravstveni dom
Sakelšek Karl - Knežak

D

Kasić Š. Mirjana, dr.dent.med.
Crnković Emil
Efremov Simeon, dr.dent.med.
Sarafova Olgica, dr.dent.med.

D

Česnik Meta,dr.dent.med. (ŠZA)

D

Zasebni zobozdravniki
Spetič Samo, dr.dent.med. - Podg.
Jakljevič Vlatko,dr.dent.med.

D
D

Legenda: osenčena polja = dopust; X= ostale odsotnosti; D=sobotno delo po razporedu
Opombe: Šolska zobna ambulanta v OŠ Antona Žnidaršiča bo delala samo v dopoldanskem času. Dr. Kasić in Crnkovič delata po 4 ure
Nujna zobozdravstvena pomoč je v času letnih dopustov samo dopoldne od 8.00 do 12.00 ure
BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2010
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ZAKLJUČEK PRAVLJIČNIH URIC
Bližamo se času poletnih počitnic.
Nanje se bodo odpravile tudi pravljice, zato smo v Knjižnici Makse
Samsa otrokom ob zaključku pravljičnih uric pripravili posebno presenečenje.
Otroke, ki so obiskovali jutranje ure
pravljic, so ob zaključku v torek, 8.
junija, zabavali vrtčevi otroci iz skupine »Palčki« v vrtcu OŠ Antona
Žniderščiča pod mentorstvom vzgojiteljic Lidije in Ljubice. Najprej so
otrokom odigrali in pričarali pravljico
Lunino kraljestvo, nato pa so deklamirali pesmico o škratkih ter odplesali in zapeli pesmico »Kaj krokodil
počne«. Ob izvedbi njihove zadnje
točke so vrtčevi otroci povabili vse

prisotne otroke,
da so skupaj zapeli med otroki
zelo priljubljeno
pesmico
»Če
si srečen«. Na
koncu so bili vrtčevi otroci za
njihov trud poplačani s sladko
pogostitvijo, ki
so se ji pridružili tudi ostali
otroci.

Vrtčevi otroci so odigrali pravljico Grad Gradič
Zaključek poskupine »Ježki« pod vodstvom vzgopoldanskih pravljičnih uric pa je bil
jiteljic Erike in Vesne. V uvodu so se
v sredo, 9. junija. Na zaključni pripredstavili s čudovito izvedeno glasreditvi so sodelovali vrtčevi otroci iz
beno pravljico Grad- Gradič. Nato so
deklamirali pesmico »10 prstkov« in
zapeli pesmico »Zemlja praznuje«, za
konec pa so predstavili še pesmico s
kretnjami z naslovom »Gradim prijateljstvo«. Da bo otrokom naše druženje ostalo v lepem spominu, smo
v knjižnici tudi njim pripravili sladko
presenečenje, ki so se ga zelo razveselili.

naši mladi in najmlajši

V imenu celotnega kolektiva knjižnice se iskreno zahvaljujem vzgojiteljicam, ker so se nesebično in
prijazno odzvale našemu povabilu
in bile pripravljene na sodelovanje.
Zahvaljujemo se tudi obema skupinama otrok za lepo izvedbo in popestritev naših zaključnih prireditev
v želji, da bi še naprej tako lepo in
dobro sodelovali. III Vlasta Kirn
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ZAHVALA EKOVRTCA
Letos je v našem vrtcu potekal naravovarstveni projekt
Ekovrtec kot način življenja. Z veliko dobre volje so nas
pri skrbi za okolje podpirali zagnani starši, na prvem mestu vsestranski Andrej Bergoč. Starši so aktivirali tudi
zunanje sodelavce. V okolici vrtca so postavili peskovnik za najmlajše otroke, lesene klopi za počitek v senci
in obrobe za cvetlične gredice. Prijazna mama Tamara
Urbančič nam je pomagala zasaditi zeliščno-zelenjavno
gredico.
Okolica našega vrtca je dobila prijetnejšo podobo po zaslugi naslednjih podjetij in posameznikov: Teles, d. o. o.,
Kabelska TV, Liburnia, d. o. o., Pohištvo Čekada –Branko
Čekada, s. p., Mavrica – Albert Udovič, s. p., Vleka lesa –
Mirko Rutar, s. p., Tamara Urbančič, Uroš Dimnik, Vilijem
Mizgurj, Mitja Božič, Egon Zevnik, Tomaž Šajn, Emil Kovačič, Andrej Bergoč in vsi starši, ki so se udeležili aprilske
akcije urejanja okolja.
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Hvala za vašo samoiniciativnost, vztrajnost in zaupanje,
ki ste nam ga izkazali. Odrasli se zahvalimo z drobno vrstico na papirju, otroci z velikimi zadovoljnimi nasmehi
na obrazkih. III Ingrid Fatur, OŠ Antona Žnideršiča Ilirska
Bistrica, Enota Vrtec

Na toplo junijsko soboto smo se
otroci, starši, stari starši in vzgojiteljice iz vrtca zbrali na pomladni
prireditvi Sonce se smeje. Vsi, od
najmlajšega do najstarejšega, smo
najprej pogumno zakoračili na pohod treh generacij. Kasneje smo se
pred vrtcem zabavali na trampolinu,
obiskali otroški bazar, katerega izkupiček bo namenjen obnovi otroških igral, se polepšali v frizerskem
salonu pod smrečicami, oblikovali
v likovnih delavnicah in se preizkušali v gasilskih veščinah. Pritegnili so
nas prijetni glaski otrok iz vrtčevega
pevskega zbora Čebelice.
Zahvaljujemo se vsem, ki so nam v
tem dopoldnevu pomagali razveseliti naše najmlajše. III Ingrid Fatur,
pedagoginja, OŠ Antona Žnideršiča,
Enota Vrtec

Sonce se smeje

USPEŠEN ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA LETA PREGARSKIH PIKIJEV

NA MEDVEDJEM BRDU

Učenci četrtih razredov OŠ Dragotina Ketteja smo se konec meseca
aprila podali v šolo v naravi na Med-

vedje Brdo, kjer smo preživeli čudovit in nepozaben teden.
Ob toplem in sončnem vremenu

smo večino časa preživeli v prelepi
naravi v okolici Doma Medved. S
pomočjo tamkajšnjih učiteljev smo
opazovali in spoznavali različne rastline in živali, v gozdu smo postavili
bivak iz naravnih materialov, obnovili in nadgradili smo svoje znanje o
orientaciji, iz odpadnih plastenk pa
smo si celo izdelali lastno igračo. Vsi
smo pokazali velik pogum, ko smo
se preizkusili v plezanju po plezalni
steni, zelo všeč pa nam je bilo tudi
streljanje z lokom.
V šoli v naravi smo se zelo zabavali,
se veliko družili in si medsebojno
pomagali. Domov smo se vrnili polni
novih izkušenj in spoznanj o pestri
izbiri dejavnosti, ki nam jih ponuja
narava. III Učenci 4. a in 4. b razreda
OŠ Dragotina Ketteja
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naši mladi in najmlajši

Skupina Piki iz vrtca Pregarje je šolsko leto zaključila z izletom v Podbeže. Ogledali smo si male živali
družine Kinkela in iskali skriti zaklad.
Ne boste verjeli, našli smo ga, se ga
razveselili in ga poizkusili.
Čisto na koncu je v naš vrtec priletela čebelica Maja, nas razveselila
ter nam povedala veselo novico, da
novo šolsko leto pričnemo v novih,
večjih prostorih.
Vsem skupaj želimo lepe počitnice
in novih moči za novo šolsko leto.
III Otroci s Pregarij ter Romana in
Anita
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INFO

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

Kilovče

3. julij ob 16.00

Kulturno zgodovinsko
društvo Turn

Predstavitev knjige »Sončna ura: Pisemska
korespondenca Borisa Pahorja in Marije
Žagar«, gost pisatelj Boris Pahor

grad Prem

3. julij ob 19.00

JSKD Ilirska Bistrica

Igor Štemberger
05/711 00 90

Koncert skupine Led 3, predskupini Plastic
Porno in The Uncles

Zabiče (brezplačni
3. julij ob 21.00
prevozi iz Il. Bistrice)

Provocativa

provocativa@siol.net

Bioterapija po metodi Zdenka Domančića

Turistična kmetija
od 12. do 15. julija
Ivankotovi, Prem 65

Studio Lazarus
Ljubo Zatković
www.studio-lazarus.com 031 624 322

Koncert skupine Pop Design v okviru
3-dnevnega praznovanja shoda

Bač – za cerkvijo

30. julij ob 20.30

Društvo bačke mladine

Ogled gradu Prem z muzejsko zbirko in
Kettejeve spominske sobe

Prem

Ob sobotah, nedeljah in
TIC Ilirska Bistrica
praznikih med 12.00 in 19.00

dmbac09@gmail.com
Bojan Oblak
031 682 197

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

Aktivnosti Društva diabetikov Ilirska Bistrica v juliju 2010
Datum

Vsebina-aktivnosti

Čas in zbirno mesto

Kontaktna oseba + tel.št.

Vsak ponedeljek

Organizirana telovadba

Ob 19. uri - društveni prostori

Venčka Bergoč 031/475-404

Vsak torek

Vaje za sprostitev

Ob 19. uri - društveni prostori

Venčka Bergoč 031/475-404

Vsako sredo

Balinanje ženske in moški

Ob 16. uri - športni Nada Žagar

Jože Maljevac 051/610-951

Maj - september

Balinanje, OBZ “B” liga

Porazporedu OBZ

Jože Maljevac 051/610-951

Vsako sredo

Dežurstvo v društvu z merjenjem KS in KT Od 11. do 12. ure - društveni prostori

Ivan Bergoč 041/726-036

Vsak semanji dan - Dežurstvo v društvu z merjenjem
(1. in 16. v mesecu) maščob, KS in KT

Od 10. do 12. ure - društveni prostori

Ivan Bergoč 041/726-036

Sobota 10. julij 2010 Pohod na Snežnik z gosti sosednjih in
prijateljskih društev diabetikov

Ob 7. uri društveni prostori, ob 8. uri na Sviščakih prijave do 30. junija 2010

Jože Kalčič 05 714 58 10

Sobota 17. julij 2010 Pohod na Kokoš - vabi DD Sežana

Ob 8. uri - društveni prostori, prijave do 14. julija 2010 Jože Kalčič 05 714 58 10

OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA
ILIRSKA BISTRICA
VAS VABI NA

K R V O D A J ALS KO
A KC I J O
V PONEDELJEK, 2 AVGUSTA 2010

napovednik

nagradna križ ank a

Prireditve v juliju 2010

OD 7. DO 13. URE
V GIMNAZIJI ILIRSKA BISTRICA
Prosimo, če s seboj prinesete osebni dokument.

SKUPAJ REŠUJEMO ŽIVLJENJA!

Peljimo jih na morje!
Tudi letos jih skupaj peljimo na morje!
Ste kdaj sploh pomislili, da tudi v Sloveniji živijo otroci, ki jih
starši ne morejo peljati na morje? Da marsikateri starostnik niti
za en dan ne more okusiti blagodejnega vpliva morske klime?
Peljimo jih na morje! Pomagajmo, da bo 500 otrok in 100 starejših
iz socialno šibkejših okolij lahko preživelo teden dni morskih
počitnic v letoviščih Rdečega križa Debeli rtič in Punat na Krku.
Le s skupno pomočjo bomo otrokom in starostnikom omogočili
brezplačno letovanje in pričarali nepozabne počitnice.
Svoj prispevek lahko nakažete s plačilnim nalogom
BN02 na račun 03100- 1234567891, sklic 00-937030
ali pa pošljite SMS z besedo MORJE na 1919.
Vnaprej hvala za vašo dobrosrčnost, pozornost in podporo.

www.rks.si/morje

Pokrovitelj akcije:
Podjetji Mobitel in Simobil se odrekata vsem prihodkom iz naslova storitve SMS Donacija za Rdeči križ Slovenije. Vrednost SMS sporočila je 1 €.
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