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Iirskobistriškim občinskim svetnikom sta
bili na julijski seji predstavljeni predinvesticijski in investicijski študiji bodočega
turističnega kompleksa na Sviščakih in turistične izrabe področja ob jezerih Mola
in Klivnik, ki ju je pripravilo podjetje Hosting, d.o.o. Turistični kopleks (resort)
Sviščaki naj bi predstavljal zaokroženo
turistično središče s ponudbo za vse sezone. Študija predvideva izgradnjo hotela
s štirimi zvezdicami in s 53 sobami oz.
155 ležišči ter deset hišk (apartmajev) s

skupaj 60 ležišči. Resort Svišaki, ki bi tako
ponudil 205 novih turističnih ležišč, naj bi
temeljil na športu, rekreaciji in aktivnem
oddihu, ki bi izkoristil vse naravne danosti, ki jih ponuja idilično okolje. Ob jezeru
Mola pa je predvidena ureditev kampa s
120 kampirnimi mesti skupaj z avtokampom in rekreacijskimi površinami. Ob
obstoječem ribiškem domu naj bi uredili
še nastanitveni penzion s 50 ležišči ter
raznoliko lokalno kulinariko. Ponudbo bi
dopolnila tudi čolnarna z barom.

uvodnik
Sezona kulturnih prireditev in
vsesplošnega dogajanja se v julijskem in avgustovskem obdobju zaključi, vseeno pa smo za
dopustniške dni pripravili nekaj
svežih novic, ki vam bodo kratkočasile poletno vročino.
Konec meseca junija so na
Premu potekala tradicionalna
Premska srečanja, ki so obeležila zelo slab obisk s strani krajanov, zato pa je bil ta toliko
večji teden dni pozneje, ko je na
Premu gostoval tržaški pisatelj
Boris Pahor.
V mesecu juliju smo bili deležni
sprejetja pomembnih projektov,
ki bodo močno vplivali na razvoj
naše občine. Na občinski seji so
predstavili študiji za turistično
izrabo Sviščakov ter območja ob
jezerih Mola in Klivnik. V avli na
Domu na Vidmu si lahko ogledate idejne rešitve urbanističnoarhitekturne delavnice za mesto
Ilirska Bistrica. V teku je izgradnja prizidkov pri OŠ Pregraje in
OŠ Knežak, s katerimi bo za vse
otroke zagotoviljen prostor v
vrtcu. Objavljamo tudi avgustovske odsotnosti zdravnikov in
obvestilo o pravicah pacientov.
Bodite pozorni tudi na razpise,
ki jih objavlja občina. Tokrat razpisuje kadrovske štipendije in
oddajo neprofitnih stanovanj.
Vse to in še mnogo več lahko
preberete na naslednjih straneh
Bistriških odmevov.
Uredništvo vam želi obilo bralnih užitkov!
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ŠIRIJO VRTCE IN OBNAVLJAJO ŠOLE
Tudi letos med šolskimi počitnicami potekajo številna obnovitvena
dela po šolah in vrtcih. Ker je število vpisanih otrok v vrtce tudi letos
preseglo število prostih mest, se je
občinska uprava odločila, da odpre
dodatnega pol oddelka vrtca tudi
pri OŠ Knežak, kjer zato že gradijo
prizidek, v katerem bodo uredili
dodatno igralnico. Vrtcu, ki se je že
lani povečal za en oddelek in bo letos jeseni tako sprejel kar 45 otrok v
dveh in pol oddelkih, bo po novem
namenjenih skoraj 200 m² površin,
od tega bodo kar 130 m² površin
pridobili z novim prizikom, v katerem bo urejena dodatna igralnica s
sanitarijami in zunanjo teraso, garderoba ter notranje igrišče, vrtec pa
bo imel tudi lasten vhod. Zaradi odprtja dodatnega pol oddelka vrtca

Na OŠ Knežak gradijo prizidek, v katerem bodo uredili dodaten oddelek vrtca

nega leta 1963 in bo kmalu praznovala svojo 50-letnico, se bo v skladu
z občinskim načrtom razvojnih programov nadaljevala tudi v naslednjih letih.

Na OŠ Dragotina Ketteja prenavljajo tlake in vrata

Novega šolskega leta se veselijo tudi
na OŠ Pregarje, kjer že od aprila potekajo gradbena dela za izgradnjo
prizidka, s katerim bodo odpravili
prostorsko stisko v vrtcu, v nadstropju prizidka pa bodo pridobili tudi
dodatne šolske prostore. Šola in vrtec bosta tako pridobila kar 200 m²
novih površin. Investicija v vrednosti
350.000 evrov bo zaključena pred-

vidoma do začetka novega šolskega
leta.
V prenovljeno šolsko stavbo bodo
septembra vstopili tudi učenci OŠ
Dragotina Ketteja, kjer te dni prenavljajo tlake v celotnem tretjem
nadstropju in mansardi, zamenjali
pa bodo tudi vrata in podboje. Polega tega urejajo novo računalniško
učilnico, ki bo opremljena v skladu
z evropskimi standardi, obnavljajo
učilnici za kemijo in fiziko, pridobili pa bodo tudi nove prostore za
gospodinjstvo in nove garderobne
omare. Za gradbeno-obrtniška
dela bo Občina Ilirska Bistrica odštela 130.000 evrov. Obnova šolske
stavbe, ki je bila zgrajena že dav-

Novo stopniščno dvigalo na OŠ
Antona Žnideršiča bo olajšalo gibanje
invalidom
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AKTUALN O

pa bodo letos za potrebe otroškega
varstva namenili tudi eno učilnico,
ki bo začasno preurejena v igralnico.
Za gradbena dela, ki naj bi bila zaključena do oktobra, bo Občina Il.
Bistrica odštela 162.000 evrov, v
okviru te investicije pa bodo obnovili tudi vse šolske sanitarije.

Obnove je bil deležen tudi vrtec v
Ilirski Bistrici, kjer so uredili zunanji igralni plato, sanirali strojno inštalacijo toplovodnega ogrevanja in
obnovili dotrajan parket v posameznih igralnicah. Obnovitvena dela so
veljala nekaj manj kot 28.000 evrov.
Na OŠ Antona Žnideršiča pa bo odslej gibanje lažje tudi za invalide in
gibalno ovirane osebe, saj so namestili dve stopniščni dvigali, za kateri
je Občina Il. Bistrica odštela 22.000
evrov. III

3

TURISTIČNO UREJANJE SVIŠČAKOV

Turistični kompleks oziroma resort Sviščaki bi gostom ponudil 205 ležišč v hotelu in desetih hiškah oziroma apartmajih

Iirskobistriškim občinskim svetnikom sta bili na julijski seji
predstavljeni predinvesticijski in
investicijski študiji bodočega turističnega kompleksa na Sviščakih in
turistične izrabe področja ob jezerih Mola in Klivnik, ki ju je pripravilo podjetje Hosting, d.o.o.

AKTUALNO

Študiji sta del Strategije razvoja turizma občine Ilirska Bistrica, ki je bil
sprejet leta 2005 in določa pet potencialnih turističnih točk v občini.
Poleg Sviščakov in jezer so to še
Mašun, Gomanci in Prem. Za Mašun
je trenutno že v izdelavi občinski
podrobni prostorski načrt (OPPN),
omenjeni študiji pa bosta osnova pri
izdelavi OPPN za Sviščake in jezera.
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»Šele s sprejemom OPPN in nakupom zemljišč bomo imeli osnovo,
s katero bomo lahko pritegnili potencialne investitorje. Če bodo ti
zainteresirani za gradnjo, bodo v
okviru teh študij in naših zahtev
lahko izdelali podrobne projekte za
ta območja. S temi študijami torej
pripravljamo dokument, ki pa še ne
pomeni začetka gradnje, ampak bo
le pripravil podlago za bodočega investitorja,« je pojasnil župan Anton
Šenkinc.
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Turistični kompleks Sviščaki
Turistični kopleks (resort) Sviščaki
naj bi predstavljal zaokroženo turistično središče s ponudbo za vse sezone. Študija predvideva izgradnjo
hotela s štirimi zvezdicami in s 53
sobami oziroma 155 ležišči ter deset
hišk (apartmajev) s skupaj 60 ležišči.
Resort Svišaki, ki bi tako ponudil 205
novih turističnih ležišč, naj bi temeljil na športu, rekreaciji in aktivnem
oddihu v naravi, kot je pohodništvo,
tek, lov, smučanje, tek na smučeh,
krpljanje, kolesarjenje ipd.
Načrtovani hotel z apartmajskim naseljem bi gostom, ki naj bi prihalaji
tako iz Slovenije, kot tudi iz Hrvaške,
Italije, Avstrije, Nemčije, Velike Britanije in drugod, poleg prenočišč in
restavracije z barom, ponudil tudi
bazen, konferenčno-banketno dvorano, dvorane za šport in rekreacijo, masaže in savne. Gostje pa bi
imeli na voljo tudi zunanja športna
igrišča, smučišča, adrenalinski park,
trgovino, picerijo, športno dvorano
in hladilnico za potrebe lovnega turizma. Sviščaki bi tako postali atraktivna destinacija tako za sprostitveni
oddih in rekreacijo, kot tudi za konferenčno –seminarske goste in profesionalne športnike na pripravah.

»Načrtovani objekti pomenijo
realizacijo nastanitvenih kapacitet s tipično ponudbo športnih
programov in programov za relaksacijo telesa in duha z željo
izkoristiti vse naravne danosti.
Hotel je zasnovan kot tipični
športni hotel, torej objekt, ki
daje celotnemu resortu jasno
prepoznavno počitniško podobo. Obiskovalce mora ustrezno asociirati, biti prostorsko
prepoznaven, umirjen ter v sožitju z naravo. Objekti morajo
ustvarjati vtis neposrednega
stika z naravnim okoljem. Za
uresničevanje predlagane investicije pa morajo biti v prvi vrsti
odpravljeni problemi infrastrukture in lastništva zemljišč vikend
hišic. Nujna je tudi izgradnja vodovoda in kanalizacije ter ureditev cestne infrastrukture,« so
zapisali avtorji študije.

Kamp in čolnarna ob Moli
Druga študija se nanaša na ureditev
celovitega kompleksa turistične ponudbe področja ob jezerih Mola in
Klivnik. Ob jezeru Mola je južno od
naselja Harije predvidena ureditev

IN OBMOČJA OB JEZERIH

Gostom kampa pa bi poleg urejene
plaže, trgovine, kioska in picerije
ponudili še možnost najema koles,
štirikolesnikov in čolnov ter prostor
za piknik. Okrog jezera, ki je precej veliko in razgibano (obseg meri
okrog deset kilometrov), naj bi bile
speljane tudi tematske poti za po-

hodnike in kolesarje.

Na nabrežju jezera Klivnik pa je
predvidena postavitev montažne
čolnarne z barom s privezi za čolne,
ki bi bila namenjena trenutnim
lastnikom čolnov in vsem novim
najemnikom privezov. Turistična ponudba ob jezerih, ki naj bi privabila
tako domače kot tuje goste, ribiče
in skupine, bi bila primerna za preživljanje krajših ali enodnevnih počitnic.
Celotna vrednost investicije v turistični kompleks Sviščaki je ocenjena
na 15,9 milijona evrov, za projekt
turistične izrabe obeh jezer pa bi
bodoči investitor moral odšteti 4,4
milijona evrov. III

Občina Ilirska Bistrica trenutno ponuja namestitev v šestih
objektih, kategorije 3 * ali manj.
V 52 sobah je na voljo skupaj
132 ležišč, od tega 114 stalnih.
Ilirska Bistrica nima niti enega
hotelskega objekta, prav tako ne
motelskega, ki bi na enem mestu omogočal namestitev večje
skupine gostov. To predstavlja
veliko oviro za razvoj turizma v
občini, saj pomanjkanje nastanitvenih kapacitet onemogoča
daljše bivanje gostov, zaradi česar je občina omejena le na izletniški turizem, ki generira zelo
malo prihodkov v primerjavi s
stacionarnim.

Ob jezeru Mola je predvidena ureditev kampa in avtokampa ter penziona s 50 ležišči in čolnarne z barom
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AKTUALNO

kampa s 120 kampirnimi mesti skupaj z urejenim avtokampom in rekreacijskimi površinami. Poleg tega
naj bi ob obstoječem ribiškem domu
uredili nastanitveni penzion s 50 ležišči ter raznoliko lokalno kulinariko,
savno in večnamensko dvorano. Ponudbo bi dopolnila tudi čolnarna z
barom, igrišča za tenis, odbojko na
mivki in mali nogomet, mini golf ter
paintball.
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OBVESTILA UPRAVNE ENOTE

O BČINSKI o dmevi

Letno ugotavljanje
zadovoljstva strank

6

Upravna enota Ilirska Bistrica je v
okviru ugotavljanja kakovosti storitev v mesecu maju 2010 že osmo
leto zapored izvedla projekt »Ocena
zadovoljstva strank s ponujenimi
storitvami«. Projekt se je izvedel v
skladu s predpisano metodologijo
in na podlagi vnaprej pripravljenih
vprašalnikov. Anketiranje strank,
ki so v obdobju od 10. do 19. maja
2010 obiskale upravno enoto, je
bilo prostovoljno in anonimno, izvajali pa sta ga študentki na delovni
praksi. Skupaj je bilo izpolnjenih 230
vprašalnikov, od tega 146 na Oddelku za upravne notranje zadeve in
84 na Oddelku za okolje in prostor.
Anketiranim strankam sta bila postavljena dva bloka trditev. V prvem
so ocenili svoja pričakovanja, s katerimi so prišli na upravno enoto, v
drugem pa zaznavanje oz. dejansko
stanje. Ocenjevali so tako posamezne elemente kakovosti kot tudi
lastnosti zaposlenih javnih uslužbencev. Nadalje so stranke odgovarjale na vprašanja o čakalnih vrstah,
o vzroku čakanja ter o viru informacij v zvezi z reševanjem njihove zadeve.
Na podlagi izdelane analize zadovoljstva strank v letu 2010 ugotavljamo,
da splošna ocena kakovosti storitev
Upravne enote Ilirska Bistrica od leta
2003 dalje konstantno narašča in v
letu 2010 znaša 4,55 (pri razponu
ocen 1–5), kar je za 0,02 ocene višje
kot v predhodnem letu.
Stranke so najvišjo oceno pripisale
elementu »pripravljenost pomagati
stranki«, najnižjo oceno pa »urejenost prostorov, opreme in okolja«.
Največji razkorak med pričakovano
in dejansko oceno smo zaznali
pri elementu »izvajanje storitev v
skladu z obljubami«, sicer pa so pri
vseh elementih ocene dejanskega
stanja višje od pričakovanj.
Nadalje ugotavljamo, da se čakalni
čas strank zmanjšuje. 71 % anketiranih strank, ki so prišle na Upravno
enoto Ilirska Bistrica, za ureditev
svojih zadev ni čakalo, 18 % strank
pa je čakalo do 5 minut. Kot najpogostejši vzrok čakanja so stranke
navajale vrsto ljudi pred pisarno.
Največ anketiranih strank (38 %) je v
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Splošna ocena kakovosti storitev v UE Ilirska Bistrica
v obdobju 2003 - 2010
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letu 2010 informacije dobilo neposredno pri referentu, medtem ko je
v sprejemni pisarni informacije dobilo 27 %. Interneta in raznih publikacij upravne enote pa se poslužuje
bistveno manj strank.
V zadnjem sklopu anketnega vprašalnika pa so stranke ocenjevale še
posamezne lastnosti uslužbencev
upravne enote. Na splošno lahko
ugotovimo, da so ocene zaznavanj
oz. dejanskega stanja višje od pričakovanj in se gibljejo od 4,51 do 4,57.
Stranke so najvišjo oceno že tretje

2007

2008

2009

2010

leto zapored pripisale elementu
»prijaznost«, sledijo pa še »korektnost«, »urejenost«, »strokovnost«
in »pozornost«.
Vsem strankam, ki so se prijazno
odzvale povabilu naših anketark
in izpolnile anketni vprašalnih, se
še enkrat lepo zahvaljujemo. Verjamemo, da je ocena 4,55 resnični
odraz našega truda, hkrati pa nas
zavezuje, da se bomo še naprej trudili biti učinkovita, kakovostna in
prijazna upravna enota. III

Na podlagi 110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08) ter 34. člena in drugega odstavka
58. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97,
30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4,
30.6.2006)

RAZPISUJEM
volitve v svete krajevnih skupnosti na
območju Občine Ilirska Bistrica
1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ilirska Bistrica bodo v nedeljo, 10. oktobra 2010.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim pričnejo teči roki za volilna opravila, se
šteje 9.avgust 2010.
3. Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.
4. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Številka: 041-3/2010
Ilirska Bistrica, 23.7.2010
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Župan Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc, l.r.

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, na podlagi 12. člena Pravilnika o dodeljevanju kadrovskih štipendij (Uradne objave glasila Bistriški odmevi, št. 13, leto 2, 30.12.2009), objavlja

JAVNI RAZPIS ZA KADROVSKE ŠTIPENDIJE
OBČINE ILIRSKA BISTRICA
ZA ŠOLSKO OZ. ŠTUDIJSKO LETO 2010/2011

1 štipendija: doktor medicine,
1 štipendija: diplomirani inženir radiološke tehnologije,
1 štipendija: profesor matematike in fizike,
2 štipendiji: profesor kitare, profesor klarineta, profesor
trobente, profesor pozavne, profesor violončela, profesor violine,
1 štipendija: diplomirani vzgojitelj predšolskih otrok,
1 štipendija: profesor slovenskega in nemškega jezika oziroma profesor slovenskega in angleškega jezika (prednost ima profesor slovenskega in nemškega jezika),
1 štipendija: diplomirani gradbeni inženir (univ. program
ali visokošolski program oz. bolonjska 1. stopnja),
1 štipendija: diplomirani inženir vodarstva in komunalnega inženirstva (univ. program oz. bolonjska 1. stopnja),
2 štipendiji: diplomirani inženir strojništva (univ. program
ali visokošolski program oz. bolonjska 1. stopnja),
1 štipendija: gradbeni tehnik,
1 štipendija: elektrotehnik,
1 štipendija: strojni tehnik.
2. Na razpis se lahko prijavi oseba s statusom dijaka ali
oseba s statusom študenta, ki se izobražuje po dodiplomskih oziroma podiplomskih študijskih programih z javno
veljavnostjo. Štipendije so namenjene rednim dijakom in
študentom.

•
•
•

•
•
•

3. Pogoji za uveljavitev pravice do štipendije:
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
imeti mora državljanstvo Republike Slovenije,
imeti mora stalno prebivališče na območju občine Ilirska Bistrica,
kandidat ne sme prejemati druge štipendije (ob prijavi na javni razpis mora izpolniti posebno izjavo, ki se
nanaša na prejemanje drugih štipendij; na izjavi mora
navesti tudi kje oziroma pri katerem delodajalcu je še
zaprosil za štipendijo),
ob prvem vpisu v prvi letnik srednje šole ne sme biti
starejši/a od 17 let oziroma ob prvem vpisu v prvi letnik
dodiplomskega izobraževanja starejši/a od 21 let,
ne sme biti v delovnem razmerju oziroma ne sme opravljati samostojne registrirane dejavnosti,
za štipendijo za srednjo šolo mora imeti kandidat
povprečje ocen vseh predmetov zaključnega razreda
osnovne šole najmanj tri oziroma povprečje ocen vseh
predmetov zaključnega letnika srednje šole najmanj tri,

• za štipendijo za dodiplomski študij mora imeti v zadnjem letniku srednje šole povprečje ocen vseh predmetov zaključnega letnika srednje šole najmanj tri in na
maturi mora doseči najmanj 70% vseh možnih točk,
• kandidat, ki se prijavlja na javni razpis za štipendijo za
nadaljnje letnike dodiplomskega izobraževanja ali podiplomskega izobraževanja mora imeti povprečje ocen
posameznih predmetov v preteklem študijskem letu
najmanj 7.
4. Na javni razpis se prijavijo kandidati s pisno vlogo,
ki je del razpisne dokumentacije ter ji priložijo naslednjo
dokumentacijo (razpisna dokumentacija je na voljo v
sprejemni pisarni ter na spletni strani Občine Ilirska Bistrica) :
• fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
• fotokopijo potrdila o stalnem prebivališču,
• izjavo, da ne prejema druge štipendije (priloga vloge),
• izjavo, da ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja
samostojne registrirane dejavnosti (priloga vloge),
• dokazilo o učnem uspehu preteklega šolskega oz. študijskega leta,
• potrdilo o doseženem uspehu na maturi,
• potrdilo o vpisu v šolskem oz. študijskem letu
2010/2011,
• dokazilo o materialnem stanju družine – odločbo o odmeri dohodnine za leto 2009,
• potrdilo o višini katastrskega dohodka za leto 2009 in
• kratek življenjepis.
5. Rok za oddajo prijav je do vključno 30.09.2010.
Prijave, prispele po razpisnem roku, ne bodo upoštevane pri obravnavi za dodelitev štipendije.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni predvidoma v roku
30 dni od odločitve komisije.
6. Prijave z zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali oddajte v sprejemni pisarni Občine Ilirska
Bistrica, pritličje levo. Na kuverti navedite »Javni razpis
kadrovskih štipendij za študijsko leto 2010/2011«.
Podrobnejše informacije so na voljo pri Eriki Vrh, tel.
05 7112 333.
Številka: 110-30/2010
Datum: 19.07.2010
OBČINA ILIRSKA BISTRICA
ŽUPAN
Anton ŠENKINC, univ.dipl.ekon.
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1. Občina Ilirska Bistrica razpisuje kadrovske štipendije za šolsko oz. študijsko leto 2010/2011 za naslednje
programe in smeri izobraževanja:
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Občina Ilirska Bistrica na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur. list RS; št. 69/2003, 57/2008), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/2004, 34/2004, 62/2006, 11/09) in sklepa Občinskega
sveta z nadaljevanja 34. seje z dne 12.07.2010 objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem
1. Okvirno število razpoložljivih neprofitnih
stanovanj namenjenih za oddajo v najem:
• 3 stanovanja, ki so predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika
o dodeljevanju neprofitnih stanovanj (Uradni list RS, št.
14/2004, 34/2004, 62/2006, 11/09 v nadaljevanju Pravilnik), niso zavezanci za plačilo varščine in njihovi dohodki ne presegajo meje iz navedenega člena (lista A),
• 3 stanovanja namenjena za oddajo v najem prosilcem,
ki so glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika
zavezanci za plačilo varščine in njihovi dohodki presegajo mejo iz navedenega člena (lista B); pri čemer je 1
stanovanje prilagojeno in namenjeno uporabi invalidnih in gibalno oviranih oseb. Če med uspelimi prosilci
in njihovimi družinskimi člani teh oseb ne bo, bo stanovanje oddano ostalim uspelim prosilcem z možnostjo
zamenjave teh stanovanj z drugimi, če se bo naknadno
pojavila potreba invalidnih in gibalno oviranih oseb po
teh stanovanjih.

O BČINSKI o dmevi

Vsa stanovanja so last Občine Ilirska Bistrica. Oblikovani
bosta dve ločeni prednostni listi glede na višino dohodka
prosilcev in sicer:
• lista A za stanovanja, ki so predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu
Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj (Uradni
list RS, št. 14/2004, 34/2004, 62/2006, 11/09 v nadaljevanju Pravilnik), niso zavezanci za plačilo varščine in njihovi dohodki ne presegajo meje iz navedenega člena,
• lista B za stanovanja namenjena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika zavezanci za plačilo varščine in njihovi dohodki
presegajo mejo iz navedenega člena.
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Najemnina bo mesečno določena v skladu z Uredbo o
metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. list RS, št. 131/03, 142/2004, 99/08)
in sklepom Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki se
sprejema letno na podlagi cit. odloka oz. na podlagi predpisa, ki bo veljal v času oddaje stanovanj v najem.
Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavljajo
pravico do znižane neprofitne najemnine v skladu z
uredbo citirano v prejšnjem odstavku oziroma predpisom
veljavnim v času najema stanovanja.
V skladu z 90. členom Stanovanjskega zakona (Ur. list
RS, št. 69/2003, 57/2008) lahko najemodajalec vsakih pet
let od najemnika zahteva dokazila o izpolnjevanju pogojev
za pridobitev neprofitnega stanovanja. V primeru, da najemnik ne bo več upravičen do neprofitnega stanovanja,
se bo najemna pogodba spremenila v najemno pogodbo
BISTRIŠKI ODMEVI AVGUST 2010

za tržno stanovanje po merilih in postopku, ki ga določa
pravilnik.
Za dodelitev stanovanj v najem se upoštevajo površinski normativi iz 14. člena Pravilnika.

2. Razpisni pogoji
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, da so
upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, so:
1. da so državljani Republike Slovenije,
2. stalno prebivališče na območju Občine Ilirska Bistrica
vsaj 2 leti,
3. da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj s prosilcem
uporabljajo stanovanje (v nadaljevanju gospodinjstvo),
ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino ali lastnik ali
solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe,
ki ne presega vrednosti 40 % primernega stanovanja.
Navedena omejitev ne velja za lastnike ali solastnike
stanovanj, ki jih morajo lastniki po zakonu oddajati v
najem za nedoločen čas za neprofitno najemnino.,
4. da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva, ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti
primernega stanovanja,
5. da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti iz
prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka,
6. da se mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva v
obdobju od 01.01.2009 do 31.12.2009 gibljejo v mejah določenih v 5. členu Pravilnika in ne presegajo v cit.
členih določenih odstotkov oz. zneskov izračunanih od
povprečne mesečne neto plače na zaposleno osebo v
državi za obdobje od 01.01.2009 do 31.12.2009, ki je
znašala 929,57 €.
Glede na višino teh dohodkov se bodo prosilci razvrščali na listo A in listo B:
Velikost
gospodinjstva
1-člansko
2-člansko
3-člansko
4-člansko
5-člansko
6-člansko

LISTA A
%
90
135
165
195
225
255

meja dohodka
do 836,61 €
do 1.254,91 €
do 1.533,79 €
do 1.812,66 €
do 2.091,53 €
do 2.370,40 €

LISTA B
Velikost
%
meja dohodka
gospodinjstva			
1-člansko od 90 do 200
nad 836,61 € do 1.859,14 €
2-člansko od 135 do 250 nad 1.254,91 € do 2.323,92 €

od 165 do 315
od 195 do 370
od 225 do 425
od 255 do 470

nad 1.533,79 € do 2.928,14 €
nad 1.812,66 € do 3.439,40 €
nad 2.091,53 € do 3.950,67 €
nad 2.370,40 € do 4.368,97 €

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se lestvica
nadaljuje s prištevkom 20 odstotnih točk za spodnjo mejo
in 25 odstotnih točk za zgornjo mejo.
Žrtve nasilja v družini z začasnim bivanjem v materinskih domovih in zatočiščih-varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj, lahko sodelujejo na
razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj tudi v kraju začasnega bivališča.
Invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, lahko ne glede na kraj
stalnega prebivališča, zaprosijo za pridobitev neprofitnega
stanovanja tudi v drugi občini, kjer so večje možnosti za
zaposlitev ali kjer jim je zagotovljena pomoč druge osebe
in zdravstvene storitve.
Do dodelitve neprofitnega stanovanja so upravičeni
tudi najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju – prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če
izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve
neprofitnega stanovanja po Pravilniku.
Na razpisu ne morejo sodelovati:
• prosilci, ki so že bili uvrščeni na prednostno listo in so
zavrnili ponujeno primerno stanovanje brez utemeljenega razloga oziroma so bili iz prednostne liste črtani
po lastni krivdi,
• prosilci, ki so najemniki ali podnajemniki občinskih stanovanj ali so to bili, pa so v času najema večkrat kršili najemno pogodbo v smislu določb Stanovanjskega zakona,
zaradi česar lahko lastnik najemno pogodbo odpove,
• prosilci, ki v primeru brezposelnosti nimajo urejenega
statusa oz. nimajo nikakršnega vira dohodkov (prijava
v evidenci brezposelnih oseb, prejemanje socialnovarstvenih dajatev…).
Pri dodelitvi stanovanja se kot prednostne kategorije
upoštevajo mlade družine in mladi, družine z večjim številom otrok, invalidi in družine z invalidnim družinskim
članom, žrtve nasilja v družini, prosilci z daljšo delovno
dobo, ki so brez stanovanja ali so podnajemniki, prosilci z
višjo izobrazbo, osebe s statusom žrtve vojnega nasilja ter
prosilci, ki plačujejo tržno najemnino.
Prednostne kategorije iz prejšnjega odstavka se točkujejo z naslednjo višino točk:
Prednostne kategorije
lista A lista B
1. mlade družine, mladi
60
100
2. družine z večjim številom
otrok 3 ali več
60
60
3. invalidi in družine z
invalidnim družinskim članom
60
60
4. žrtve nasilja v družini
80
50
5. družina z manjšim številom zaposlenih
60
/
6. prosilci z daljšo delovno dobo,

ki so brez stanovanja ali so podnajemniki
(ženske 12 let, moški 13)
7. prosilci z višjo izobrazbo
(visoka ali univerzitetna, mag. ali dr.)
8. prosilci, ki plačujejo tržno najemnino
9. osebe s statusom žrtve vojnega nasilja

80

80

/ 60, 80
50
40
50
/

Če eden ali več prosilcev doseže enako število točk
glede na oceno stanovanjskih in socialnih razmer, ima
prednost pri dodelitvi neprofitnega stanovanja prosilec z
višjimi dohodki.
Upravičenci, ki bodo glede na višino dohodka razvrščeni na listo B, so pred oddajo stanovanja v najem dolžni
plačati varščino v višini 1 mesečne najemnine za stanovanje, ki se dodeljuje v najem.
Podrobnejši pogoji v zvezi s plačilom se določijo v odločbi in najemni pogodbi. Varščina se upravičencem vrne
ali poračuna ob prenehanju najemnega razmerja, če ob
izselitvi iz stanovanja le tega ne vzpostavijo v stanje, kot
je bilo ob vselitvi oziroma ne plačajo najemnine in obratovalnih stroškov.

3. Razpisni postopek
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, dvignejo obrazec vloge, s
katerim se prijavijo na razpis na Občini Ilirska Bistrica, v
sprejemni pisarni, ali pisarni št. 11, II. nadstropje Bazoviška 14, Ilirska Bistrica od dneva objave razpisa dalje. Vloga
v elektronski obliki je objavljena na spletni strani občine
www.ilirska-bistrica.si.
Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso
po tarifni št. 1 v višini 3,55 € točk in tarifni št. 3.1.za izdajo
odločbe v višini 14,18 € v skladu z Zakonom o upravnih
taksah (Ur. list RS, št. 8/00 s spremembami), kar skupaj
znaša 17,73 €. Upravna taksa v znesku se plača neposredno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica ali na TRR
01238-4380309183 sklic 11 75370-7111002-2008.
Taksni zavezanci v slabih premoženjskih razmerah lahko
zahtevajo oprostitev plačila takse, če izpolnjujejo zahtevane kriterije po 25. členu Zakona o upravnih taksah, s
tem, da status dokažejo s pravnomočno odločbo Centra
za socialno delo ali drugimi dokazili.
Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo bo pozvan, da
vlogo v določenem roku dopolni z manjkajočimi listinami.
Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, in vloge,
oddane po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.
Izpolnjeni vlogi morajo prosilci priložiti:
1. izjavo o morebitnih neobdavčljivih dohodkih in prejemkih ter nazivih njihovih izplačevalcev za prosilca in ožje
družinske člane, za katere se rešuje stanovanjsko vprašanje za obdobje od 01.01.2009 do 31.12.2009,
2. dokazila o vseh izplačanih neto plačah v letu razpisa,
če v preteklem koledarskem letu pred razpisom ni imel
dohodkov iz delovnega razmerja
BISTRIŠKI ODMEVI AVGUST 2010
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3-člansko
4-člansko
5-člansko
6-člansko
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3. odločbo o odmeri dohodnine za leto 2009 prosilca in
ožjih družinskih članov oz. ustrezni davčni obračun,
4. v primeru brezposelnosti, potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje,
5. v primeru šolanja potrdilo o šolanju,
6. potrdilo o zaposlitvi za določen/nedoločen čas,
7. potrdilo o delovni dobi,
8. potrdilo o izobrazbi,
9. v primeru da prosilec ali njegov ožji družinski član poseduje avtomobil, fotokopijo prometnega dovoljenja,
10. dokazilo o statusu stanovanja, v katerem prebiva prosilec oz. oseba, ki z njim rešuje stanovanjsko vprašanje
(najemna oz. podnajemna pogodba, če prosilec ne živi
pri starših ali sorodnikih)
11. izjavo, da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj s
prosilcem uporabljajo stanovanje (v nadaljevanju gospodinjstvo) ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino ali
lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske
stavbe, ki ne presega vrednosti 40% primernega stanovanja,
12. izjavo, da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva
ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja,
13. izjavo da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti
iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka,
14. v primeru nosečnosti potrdilo o zdravniško izkazani
nosečnosti,
15. v primeru ločenega življenja roditeljev in otrok, zaradi
neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v
tuji družini, zavodu), odločba pristojnega organa,
16. v primeru, da prosilec izkazuje status roditelja, ki sam
preživlja otroka (samohranilec), potrdilo, da je preživnina neizterljiva, skladno z odločbo US, št. 1967 (Ur. list
RS, št. 45/98) oziroma dokazilo, da uveljavlja preživnino
preko preživninskega sklada,
17. v primeru trajnega obolenja zaradi slabih stanovanjskih razmer, izvid osebnega zdravnika Zdravstvene
razmere se točkujejo v primeru, če prosilec izpolnjuje
naslednja pogoja:
– da je iz predloženega zdravniškega potrdila (osebnega zdravnika) razvidno, da sam prosilec ali kateri od
ostalih družinskih članov boleha za kronično boleznijo
zgornjih dihal ali astmo in
– da so v zapisniku o točkovanju za stanovanje oziroma
prostor v katerem prebiva, upoštevane odbitne točke
za delno, pretežno ali vidno vlago ali če je predloženo
dokazilo pristojnega izvedenca, ki izkazuje prisotnost
vlage ali če le-to ugotovi komisija najemodajalca ob
samem ogledu
18. dokumentacijo o trajni vezanosti na uporabo invalidskega vozička ali o vezanosti na trajno pomoč druge
osebe.
Potrdila pod št. 1, 2 in 5 lahko ob ustreznem pooblastilu pridobi pristojna služba občinske uprave. Potrdila o
državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču in številu
članov gospodinjstva bo pridobil razpisnik neposredno od
pristojnega državnega organa. Potrdila, ki ne izkazujejo
trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 dni.
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Glede na okoliščine posameznega primera sme razpisnik zahtevati od prosilcev tudi druga dodatna dokazila,
listine in pojasnila na podlagi poziva.

4. Splošne določbe
Vlogo z ustrezno dokumentacijo je potrebno oddati
na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, Ilirska Bistrica, najkasneje v roku 30 dni od objave razpisa.
Vloga se lahko odda osebno v sprejemno pisarno Občine Ilirska Bistrica ali po pošti priporočeno.
Komisija, ki jo imenuje razpisnik, bo preučila utemeljenost pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih
listin, potrebnih za oblikovanje prednostnih list za oddajo
neprofitnih stanovanj in dokumentiranih poizvedb, ki jih
opravi pri pristojnih organih in organizacijah ter posameznikih.
Komisija si lahko stanovanjske razmere prosilcev tudi
ogleda. V primeru ogleda se ta opravi nenapovedano in
le pri tistih udeležencih, ki bodo na podlagi predložene
listinske dokumentacije zbrali največje število točk glede
na število razpisanih stanovanj.
Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci razpisa
uvrščeni na prednostno listo, in sicer po številu zbranih
točk. Seznam upravičencev, ki se bodo uvrstili na prednostno listo za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem,
bo javno objavljen na enak način kot razpis v roku 6 mesecev po zaključku razpisa.
Za sestavo prednostne liste bodo upoštevane le pisne
vloge, ki bodo prispele v roku in katerim bo priložena vsa
zahtevana dokumentacija.
Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev.
Če se posamezen udeleženec ne strinja z odločitvijo, se
lahko v roku 15 dni po prejemu odločitve pritoži. Pritožbo
naslovi na razpisnika. O pritožbi odloči v roku 30 dni Župan Občine Ilirska Bistrica. Odločitev župana o pritožbi je
dokončna.
Po rešitvi pritožb bo javno objavljen seznam upravičencev, ki jim bodo zagotovljena stanovanja. Z uspelim
upravičencem bodo sklenjena najemna pogodba za nedoločen čas in z neprofitno najemnino. Uspeli upravičenec,
ki neupravičeno zavrne dodeljeno stanovanje ali ki se na
ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove, se
črta iz seznama upravičencev.
Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo razpisnik ponovno preveril, če udeleženec razpisa še izpolnjuje merila za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja
v najem. V primeru bistvenih sprememb, ki vplivajo na
upravičenost, se lahko postopek obnovi in prosilca črta iz
seznama upravičencev.
Dodatne informacije lahko dobite osebno na Občini
Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, Il. Bistrica ter na telefonski
št. 71-41-361 oz. po elektronski pošti obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si.
OBČINA ILIRSKA BISTRICA

Občina Ilirska Bistrica je v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 57/2010,
z dne 16.7.2010, in na spletni stani Občine Il. Bistrica objavila

JAVNI RAZPIS
za dodelitev kreditov za spodbujanje malega
gospodarstva, obrti in turizma v Občini Ilirska
Bistrica in subvencioniranje obrestne mere
Na razpolago so sredstva v višini 417.290 evrov.
Kredit dodeljuje Banka Koper, d.d., PE Ilirska Bistrica. Občina Ilirska Bistrica kreditojemalcem subvencionira obresti v višini 2,5 %, Zavarovalnica
Triglav d.d., OE Postojna, pa v višini 1,0 %. Sredstva so na razpolago od
dneva objave razpisa v Uradnem listu RS, pa do porabe. Celotno besedilo
razpisa je dostopno tudi na spletni stani Občine www.ilirska-bistrica.si, kjer
dobite tudi vlogo.
Za podjetnike iz Občine Ilirska Bistrica so na razpolago tudi sredstva Regionalnega razvojnega centra - Garancijske sheme v višini 14.000 evrov.
Občina Ilirska Bistrica subvencionira obresti v višini 2,5 %, RRC Koper - Garancijska shema pa za prejeti kredit nudi garancijo v višini 50 do 80 %. Za
vse dodatne informacije pokličite go. Ireno Cergol, tel. št.: 05/6637 582.

OBVESTILO
Prebivalce mesta Ilirska Bistrica
obveščamo, da je v sistem javnega
alarmiranja priključena tudi novo
nameščena sirena za javno alarmiranje, ki stoji na stavbi Občine Ilirska Bistrica in pokriva vzhodni del
mesta z okolico.
Prvič je bila poskusno sprožena v soboto, 3. julija 2010. Nova sirena se
je tako priključila ostalim sirenam
za alarmiranje, ki so nameščene po
vseh gasilskih domovih v občini. Pri
navedenih alarmnih sirenah gre za
prenovljene alarmne naprave, ki so
elektronsko krmiljene in povezane
s Centrom za obveščanje v Postojni.
Sirene omogočajo tako prenos zvoka
kot tudi prenos govornih sporočil ob
večjih nesrečah oziroma izrednih
dogodkih. Vse sirene v sistemu javnega alarmiranja se poskusno prožijo vsako prvo soboto v mesecu ob
12. uri. III

Na 34. seji občinskega sveta, ki je
potekala 8. julija, so se bistriški svetniki seznanili z ugotovitvami urbanistično-arhitekturne delavnice
razvoja mesta Ilirska Bistrica in predinvesticijskima in investicijskima
študijama za turistični kompleks
Sviščaki ter turistične izrabe področja ob jezerih Mola in Klivnik (več
na str. 4, 5 in 7).
Predtsvljena je bila tudi analiza stanja in strategije razvoja javne razsvetljave v občini, ki jo je izdelalo
podjetje Datapan, in ki bo podlaga
za izdelavo programa obnove javne
razsvetljave v občini. Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja občinam namreč
nalaga prilagoditev obstoječe razsvetljave do leta 2017. Po ugotovitvah študije, v kateri je zajetih 2321
svetilk, večina je namenjenih razsvetljavi cest in javnih površin, bi občina
v prenovo javne razsvetljave morala
vložiti 916.000 evrov. S tem bi prihranila 120.000 evrov letnih stroškov za
električno energijo in zmanjšala za
234 ton emisij CO2. V letu 2008 je
poraba javne razsvetljave v občini
znašala 1655 megavatov, kar je Občino stalo 256.000 evrov.
Občinski svetniki so v nadaljevanju
obravnavali organizacijo predšolske vzgoje v občini. Ker je število

vpisanih otrok tudi letos preseglo
število prostih mest v vrtcih, so občinski svetniki na predlog občinske
uprave sprejeli sklep o odprtju dodatnih oddelkov, in sicer po pol oddelka v OŠ Toneta Tomšiča Knežak in
OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad ter en
oddelek v koncesijskem vrtcu Antonina Zavoda Notre Dame. Ker pa bo
z novim šolskim letom ukinjen en
oddelek vrtca, ki začasno deluje v
prostorih OŠ Antona Žnideršiča, se
bo število oddelkov dejansko povečalo le za enega. Skupaj bo tako na
območju ilirskobistriške občine v šolskem letu 2010/2011 delovalo 21,5
oddelkov vrtcev, v katere bo vključenih 398 otrok. Skupaj s koncesijskim
vrtcem Notre Dame, v katerega je v
dveh oddelkih vključenih 36 otrok,
bo vrtec obiskovalo 434 otok, kar
pomeni 70 % vseh predšolskih otrok
v občini.
Občinski svetniki so sprejeli tudi
sklep o podaljšanju koncesije za
opravljanje javne zdravstvene
službe podjetju Medicus dr. T.,
d.o.o., ki ima koncesijo za opravljanje javne službe splošne medicine v
obsegu 50 % ene standardne ekipe
splošne medicine, in sicer za obdobje 10 let. Svetniki so sprejeli tudi
sklep o imenovanju Kristine Zadel
Škrabolje, univ. dipl. pravnice, za

direktorico Centra za socialno delo
Ilirska Bistrica. Sprejet je bil tudi
sklep, da se od vodstva podjetja Javor Pivka pridobi uradno informacijo
o prihodnosti Stolarne Bač in investiciji za novo proizvodno halo na Baču,
za kar je Občina podjetje oprostila
plačila sorazmernega dela stroškov
komunalnega opremljanja stavbnega zemljišča.
Svetniki so obravnavali in sprejeli
sklep o sofinanciranju prireditve
ob državnem prazniku priključitve
Primorske k matični domovini in
65. obletnici osvoboditve, ki naj bi
potekala 18. septembra na Hribu
svobode v Ilirski Bistrici. Glede na to,
da se je država odrekla organizaciji
omenjene prireditve (državna proslava ob tem prazniku bo po novem
le na vsakih pet let), je organizacijo
letos prevzelo območno Združenje
zveze borcev za vrednote NOB Ilirska Bistrica skupaj z regijskim svetom ZZB za vrednote NOB, ki je tudi
predlagal izvedbo letošnje prireditve
v Ilirski Bistrici. Kot soorganizator
bo sodelovala tudi Občina Ilirska Bistrica, ki bo prireditev tudi sofinancirala. Predvideno višino sredstev
bodo svetniki določili na izredni seji,
ko bodo jasno tudi, ali so prireditev
pripravljene sofinancirati tudi ostale
primorske občine. III
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Obnovljen vodovod na Jurčičevi ulici
Te dni se končuje obnova 170 metrov vodovodnega omrežja v Jurčičevi ulici v Ilirski Bistrici, ki je bilo v
izredno slabem stanju. Investicijo v
vrednosti 50.000 evrov je v celoti
financirala Občina Ilirska Bistrica. S
tem pa se zaključuje zgolj prva faza
ureditve Jurčičeve ulice, ki je kategorizirana kot državna oz. turistična
cesta, saj vodi proti Sviščakom. Na
Občini Il. Bistrica trenutno pripravljajo še projektno dokunemtacijo
za ureditev kanalizacije, ki je prav
tako v zelo slabem stanju. Z Direkcijo RS za ceste, ki je pristojna za obnovo in vzdrževanje državnih cest,
pa se dogovarjajo za obnovo in širitev dela ceste, ki vodi proti pokopališču, ter ureditev pločnikov in javne
razsvetljave. III

okolje in prostor

Varnejši dostop do šole
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Vas

22. in 29. 8. 2010
od 10. ure dalje vabi na

RAZSTAVO STARIH SLIK
IN PREMETOV
v vaški dom Gornji Zemon.
VABLJENI!
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V juliju so se začela gradbena dela
tudi na križišču Podgrajske in Rozmanove ulice pred OŠ Antona Žnideršiča v Ilirski Bistrici, ki bo tako bolj
varno in urejeno v skladu s predpisi.
Uredili bodo del cestišča od šole
do priključka na glavno cesto, ki bo
po novem zožan in širok 6 metrov.
V okviru del bodo uredili tudi nov,
osvetljen prehod za pešce čez Podgrajsko ulico, kjer ga prej sploh ni
bilo. Od začetka prehoda za pešče
pa do vhoda v igrišče bodo uredili
tudi pločnik s kolesarsko stezo v širini 3,7 metra. Da bo pot do in iz šole
še bolj varna, pa bodo na predlog
občinskega Sveta za preventivo in
vzgojo v prometu na ulici ob šoli namestili tudi dva ležeča policaja. Občina Ilirska Bistrica bo za omenjena
dela odštela 40.000 evrov. III

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

DELAVNICA O PROSTORSKEM RAZVOJU MESTA
Občina Ilirska Bistrica je v okviru
priprave občinskega prostorskega
načrta v sodelovanju s Fakulteto za
arhitekturo v Ljubljani izpeljala urbanistično-arhitekturno delavnico
za mesto Ilirska Bistrica. Ugotovitve in idejne rešitve so bile predstavljene na julijski seji občinskega
sveta.

Ilirska Bistrica je nastala z združitvijo
dveh naselitvenih jeder, Bistrice
in Trnovega, zato se mesto z nekaj
manj kot 5000 prebivalci razprostira
Cenjene občanke in občane vabimo na strokovno, brezplačno
in neodvisno svetovanje v

ENERGETSKO SVETOVALNO
PISARNO ILIRSKA BISTRICA

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

na dokaj velikem območju, ki ima
vzdolžno obliko in nima izrazitega
centra. Ker sta Gregorčičeva in Bazoviška cesta, ob katerih se nahaja
večina centralnih dejavnosti, izrazito
tranzitni, ne moreta prevzeti vloge
mestnega centra, zato je neke vrste
simbolično središče mesta ostalo
v starem delu Bistrice, ki pa nima
zadostne programske ponudbe.
Zaradi bližine gozdov se je v preteklosti razvila predvsem lesna industrija in trgovina, kar daje mestu še
danes pretežno industrijski značaj.
Razpršenost industrijskih obratov
pa mesto obremenjuje s tovornim
prometom.
Zato je po mnenju prof. dr. Aleša
Vodopivca med prednostnimi nalogami pri urbanistično arhitekturnem urejanju mesta prav ureditev
prometa. »Nujna je izgradnja predvidene zahodne obvoznice, ki naj
bi potekala vzdolž železniške proge.
Obenem predlagamo še traso nove
obvozne ceste na severnem robu, ki
bi povezovala Vilharjevo in Šercerjevo cesto preko predvidene obrtno
industrijske cone,« je pojasnil Vodopivec. Z ureditvijo nove industrijske
cone na severozahodnem robu mesta, kamor bi lahko preselili tudi tiste obrate, ki se trenutno nahajajo
znotraj mesta, in izgradnjo obvoznic

bi Gregorčičeva in Bazoviška cesta
ob primerni ureditvi dobili osrednji
mestni značaj.
Ilirska Bistrica ima po mnenju Aleša
Vodopivca vse odlike t. i. vrtnega
mesta, kar je še posebej atraktivno
za naselitev. Glede pozidave mesta
pa arhitekti menijo, da bi morali zaradi trenutne razpršenosti zazidave
v prihodnje težiti k zgoščevanju
stavbnega tkiva in programski obogatitvi mestnega prostora. Menijo,
da bi se morali izogibati blokovni
stanovanjski gradnji, ki v prostoru
deluje agresivno, in pa tradicionalni
enodružinski gradnji, ki zavzame
preveč prostora. Priporočajo gradnjo drobnejšega merila, kot so
vrstne hiše, dvojčki, terasaste in verižne zazidave. III
Idejne rešitve urbanistično-arhitekturne delavnice za mesto
Ilirska Bistrica, ki bodo uporabne kot dodatne strokovne
podlage pri pripravi prostorskega akta, so razstavljene v
avli Doma na Vidmu. Razstavo
si je mogoče ogledati ob ponedeljkih, sredah in petkih med 9.
in 17. uro, in sicer do 27. septembra 2010.
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okolje in prostor

Cilj delavnice, v kateri so sodelovali
študentje 5. letnika Fakultete za
arhitekturo pod vodstvom mentorjev prof. dr. Aleša Vodopivca, doc.
mag. Tadeja Glažarja in doc. mag.
Anje Planinšček, je bil pridobiti neobremenjeno strokovno mnenje in
preveritev možnosti novih stanovanjskih zazidav, razvoja centralnih
dejavnosti, obrti, proizvodnje in
ureditev prometa v mestu Ilirska
Bistrica. V sklopu delavnice je bila
izdelana tudi maketa, ki vključuje
končne idejne rešitve in predstavlja
vizijo razvoja mesta.
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FESTIVAL BISTR’ŠKIH BENDOV 2010
Da aktivna ilirskobistriška mladina
na glasbenem, športnem in kulturnem področju med seboj odlično
sodeluje, je dokazal Mladinski klub
Nade žagar v sodelovanju z ostalimi
mladinskimi društvi, ki je organiziral tretji, že tradicionalni dvodnevni
»Festival bistr'ških bendov 2010«,
ki se je odvijal v petek, 25. 6., in
soboto, 26. 6., na vrtu Sokolskega
doma in v parku Nade Žagar, kjer so
se predstavile glasbene skupine iz
našega mesta in okolice.
Festival se je začel v petek na vrtu
Sokolskega doma ob 19. uri, kjer so
od devetih prijavljenih glasbenih
skupin, ki delujejo v našem mestu
in vključujejo v repertoar avtorsko
glasbo ter s tem izpopolnjujejo minimalne pogoje za prijavo, predstavile štiri glasbene skupine – Svinc 'n'
purfl, Rock prešern, Bwase nwge
in Visoka frekvenca. Večer je povezovala Martina Pugelj, poleg nje
je nastopil posebni gost, odlični vokalni interpret Aleš Hadalin, ki je
na svojevrsten način predstavil čare
človeškega glasu in slovenske narodne pesmi, v poznejših urah pa ga je
spodbujal DJ Choks.
Drugi del festivala se je pričel ob
14. uri na igriščih Parka Nade Žagar, kjer je potekala predstavitev
lokalnih mladinskih društev, za kar
gre zahvala idejnemu vodji Tadeju
Primcu, ki je v sodelovanju s KŠIBom združil kar 17 mladinskih organizacij ter tako omogočil promocijo

Heavy metal skupina Empron je letos pokazala napredek (foto Marko Vidmar)

in povezovanje le-teh. Poleg tega se
je odvijal turnir v malem nogometu,
košarkaški turnir, skate contest in
turnir v ročnem nogometu, vse do
19. ure, ko so nam sadove svojega
dela predstavile naslednje glasbene
skupine: Empron, Crossover, 4eva,
Diego in Obroč. Da ni bil sobotni
večer premalo žanrsko prepleten, je
povezovalec Rok Smrdelj povabil na
oder Majo Turković, Luka Butinarja
in Aleksandra Borenovića, ki so nas
popeljali v svet poezije ob razvedritvi stand up komika in pa DJ Heri
Šolderja, ki je poskrbel za plesno
vzdušje po programu.
Organizatorji, med katerimi sta naj-

bolj zaslužna Gorazd Brne in Janez
Rutar - Mrak, se za podporo zahvaljujejo Banki Koper, SKB Banki,
Občini Ilirska Bistrica, Območni izpostavi JSKD Ilirska Bistrica, Piceriji
Maestro, Papirnici Sponka, KŠIB-u,
Edvardu Kirnu, s. p., Grafični delavnici Bor, gostilni Urbančič – Mate,
Belin-u, d.o.o., še posebej pa se zahvaljujejo Madd-u, d.o.o., kot ključnemu sponzorju in vsem ostalim
prostovoljcem, ki so pripomogli k
uresničitvi festivala in tako podprli
razvoj alternativne glasbe z mislijo,
da se bodo tudi drugo leto k sodelovanju priključili številni mladi nadobudni upi. III Rok Smrdelj

odmevi i z naši h krajev

STOLETNA VRTNICA
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Dvorišče domačije Pugljevih iz Kosez, po domače Dolnji Kusovi, krasi
skoraj sto let stara vrtnica vzpenjalka. Kot je povedal gospodar Igor
Pugelj, je vrtnico posadil njegov
stari oče Jože Pugelj že davnega leta
1923, ko so gradili štirno ob hiši. Zanimivo je tudi to, da klasične vzpenjalke preživijo zgolj nekaj let, kar
to vrtnico dela še bolj posebno. In v
čem je skrivnost, da se je obdržala
vse do danes? »Vrtnico obrezujem
vsako leto, tako kot me je naučila
stara mama. Cveti prav vsako leto,
tako kot letos pa ni cvetela še nikoli.
To poletje je doživela pravi labodji
spev,« je povedal gospodar. III
BISTRIŠKI ODMEVI AVGUST 2010

Gospodar Igor Pugelj z ženo Dragico ob stoletni vrtnici

OBELEŽILI 30-LETNICO POLICIJSKE
UPRAVE POSTOJNA IN DAN POLICIJe

Za dolgoletno sodelovanje s policijo na področju državne meje je priznanje
prejela enota Zavoda za gozdove

državljanov, do uporabnikov naših storitev, niso le prazne besede,

Mladi gasilci iz Knežaka v
Pustolovskem parku na Bledu

V soboto, 19. junija, smo kneški
gasilci, kot nagrado za redno in vestno obiskovanje gasilskega krožka,
naše mlade gasilce odpeljali na izlet
v Pustolovski park na Bled. Odhod
izpred gasilskega doma je bil v zgodnjih jutranjih urah, saj smo morali
biti na Bledu že pred deveto uro.
Po prihodu ob vznožje žičnice smo
se z njo zapeljali do parka, kjer so
nas prevzeli usposobljeni inštruktorji, nas seznanili z opremo, njeno
uporabo ter posebej opozarjali na
lastno varnost ob premagovanju
različnih ovir. Po uvodnih besedah
in navodilih pa so si mladi gasilci z
velikim navdušenjem dali duška na

različnih plezalnih elementih, ki jih
ponuja park. Gasilski mentorji in
starši smo jih s tal budno spremljali
in bodrili. Po uspešno premaganih
ovirah je sledila še okrepčilna malica ter spust s sanmi po poletnemu
sankališču, ki je vsem dvignil raven
adrenalina v krvi.
Nekoliko utrujeni, vendar nasmejanih obrazov, smo se nato odpeljali
proti domu. Izlet bo tako otrokom
kot tudi nam, mentorjem, ostal v
zelo lepem spominu in že se oziramo za novimi dogodivščinami
za vztrajne udeležence gasilskega
krožka. III Peter Sedmak

ampak so naše poslanstvo oziroma
naša usoda. Zbrane sta nagovorila
tudi vodja Operativno komunikacijskega centra policije na Generalni
policijski upravi Franci Koncilja in
gostitelj, župan občine Postojna Jernej Verbič.
V kulturnem programu so sodelovale mlade članice Baletnega
društva Postojna, člani notranjske
folklorne skupine Torbarji in člani
policijskega orkestra. Program je povezoval Dušan Geržina, ki je prebral
tudi poslanico generalnega direktorja policije Janka Gorška.
Na prireditvi so policisti prejeli spominske znake policije za dolgoletno delo v policiji ter zlate, srebrne
in bronaste ščite policije za uspešno delo. Gostje in upokojeni delavci policije so prejeli priložnostno
zgoščenko ob 30-letnici Policijske
uprave Postojna.
Iz naše občine je bronasti ščit za dolgoletno sodelovanje s policijo na področju državne meje prejela enota
Zavoda za gozdove. Za uspehe pri
širjenju varnostne kulture so bronasti ščit policije prejeli Jelka Rutar iz
PMP Jelšane, Robert Toman in Robert Brozina iz PP Ilirska Bistrica ter
Alojz Albert Felicijan iz PMP Starod.
Srebrni ščit policije za dolgoletno
uspešno delo je prejel pomočnik
komandirja PMP Jelšane Robert Žagar. Zlati ščit policije za dolgoletne
razvojno-raziskovalne prispevke v
policiji pa je prejel komandir PMP
Jelšane Zlatan Kovačevič. III Z. K.
BISTRIŠKI ODMEVI AVGUST 2010
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Svečanosti, ki je bila v Kulturnem
domu v Postojni 17. 6. 2010, so se
poleg aktivnih policistov udeležili tudi upokojeni delavci policije,
predstavniki veteranske organizacije Sever, predstavnik Generalne
policijske uprave, delegacija Policijske uprave Primorsko - Goranske iz
Reke, drugi vabljeni gostje in predstavniki lokalnih skupnosti.
Direktor policijske uprave Iztok Štucinje v svojem nagovoru izpostavil
prelomne dogodke v 30-letnem delovanju policijske uprave. Čestital je
dobitnikom priznanj policije in se
zahvalil vsem nekdanjim in sedanjim
zaposlenim za njihove prispevke k
varnosti. Svoj nagovor je zaključil
z besedami, da se moramo tisti, ki
smo tukaj in zdaj zavedati, da maksima »služiti in varovati«, ki nedvomno povzema bistvo vsega, kar naj
policija počne v odnosu do občanov,
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Srečanje upokojencev na Mašunu
Že utečena oblika srečanj med društvi upokojencev, ki jo organizira
bistriško društvo, je srečanje na
Mašunu, tej čudoviti planoti, ki že
vrsto let nudi prostor za prijetno
druženje.
Srčika srečanja je nastop pevskih
zborov in petje vseh prisotnih, saj
je po nastopih pevk in pevcev pevskega zbora DU Ilirska Bistrica, ženskega zbora Sinji galeb DU Izola in
moških pevcev zbora Fran Venturini
iz Domja, skupaj zapelo tudi kar lepo
število obiskovalcev ponarodelo pesem »Polje, kdo bo tebe ljubil« skladatelja Alojzija Mihelčiča, rojenega
pred 130 leti v Harijah.
Prisotne je nagovoril predsednik domačega društva Franc Gombač, ki je
med drugim izpostavil nekatere pomembne dejavnosti in prizadevanja
upokojencev. Prisotne so pozdravili
tudi predsednik PZDU za južno Primorsko Marjan Pavlič, Sonja Božič,
predstavnica slovenskih upokojen-

Upokojenci so se poslovili od dolgoletnega vodje zbora bistriškega društva
upokojencev Dimitrija Grlja

cev iz Trsta, in Sonja Čeligoj, predsednica občinskega odbora DeSUS.
Izkoristili smo priliko in se poslovili
od dolgoletnega pevovodje upoko-

odmevi iz naših krajev

MEDDRUŠTVENI BALINARSKI TURNIR
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Balinarji Društva invalidov Ilirska
Bistrica že več kot deset let v juniju
organizirajo, v počastitev dneva
državnosti in občinskega praznika,
meddruštveno športno srečanje
v balinanju na baliniščih v parku v
Ilirski Bistrici.
Tekmovanja se je udeležilo 22 ekip iz
invalidskih društev Notranjske, Krasa
in slovenske Istre. Ob zaključku so
bili zmagovalcem podeljeni pokali
in medalje. Pri ženskah je prvo meBISTRIŠKI ODMEVI AVGUST 2010

sto priigrala ekipa iz Postojne, ki je
premagala ekipo iz Izole, tretje mesto pa si je prislužila ekipa iz Pirana.
Pri moških so slavili invalidi iz Kopra,
drugo mesto je pripadlo domačemu
moštvu, tretje pa ekiskupipni iz
Postojne. Dan je minil v prijetnem
športnem vzdušju in druženju, kar je
zagotovilo, da se balinarji naslednje
leto zopet pomerijo v tej športni disciplini.

jenskega zbora bistriškega društva
upokojencev Dimitrija Grlja. Druženje smo nadaljevali in zaključili s
plesom, pogovori in sprehodi. Lepo
nam je bilo. III F. G.

Za popestritev vročih julijskih poletnih dni je društvo organiziralo srečanje in druženje članov s piknikom
pri lovski koči na Pavlici. V lepi naravi in družbi prijateljev so se udeleženci prešerno razvedrili ob zvokih
harmonike in drugih glasbil v izvajanju posameznih članov društva.
Tudi avgust ne bo šel mimo kar
tako. Za veliki šmaren bo tokrat organiziran že enajstič izlet na Svete
Višarje. V popoldanskem času pa si
bodo udeleženci ogledali še kovaški muzej v Kropi, prvi tehniški muzej na Slovenskem, ki je bil odprt za
javnost že leta 1952. Radovednemu
obiskovalcu postreže s kopico zanimivih informacij s pomočjo maket,
tehničnih predmetov in predmetov
kulturne dediščine Krope in Kamne
Gorice.
V jesenskem času bomo nadaljevali
v društvenih prostorih z rekreativno
telovadbo, predavanji za izboljšanje
zdravja in ustvarjalnimi delavnicami.
Tudi težje invalide bomo v septembru povabili na zanimiv izlet in srečanje. Do konca leta pa imamo še
veliko načrtov za izvajanje številnih
dejavnosti za naše člane. III Jožica
Žibert

DAN DRŽAVNOSTI PRAZNOVALE V GORAH
Že dvanajstič se je Ženska planinska sekcija Ilirska Bistrica ob dnevu
državnosti odpravila na dvodnevni
planinski izlet.
Ekipo sestavlja enajst pridnih planink, ki so prvi dan obiskale Viševnik
in se spustile na planšarijo Konjščica,
kjer so se po hudem naporu okrepčale. Prenočile so v Blejski koči in se
drugi dan povzpele na Debelo peč.
Preživele so dva lepa dneva v naših
prelepih gorah. Bravo, planinke! III
Nevenka Smrdelj

MOŽNOST DELA
PREKO
ŠTUDENTSKEGA
SERVISA – MENTOR
E-ŠOLE
Občina Ilirska Bistrica vabi k sodelovanju študenta/dijaka računalništva za opravljanje dela
mentorja E- šole.
Delo mentorja E- šole obsega:
pomoč občanom pri uporabi
interneta, IKT, digitalne fotografije, uporaba Worda, Excela,
PowerPointa, pisanje dopisov,
prošenj, organizacija začetnih
tečajev …
E-šola je locirana v gimnaziji
Ilirska Bistrica. Delo poteka v
popoldanskem času od ponedeljka do petka, med 15.00 in
19.00 uro (20 ur/teden).
Možnost dela preko študentskega servisa ali s podjemno pogodbo.
Zainteresirani lahko oddajo pisne prijave do vključno 13. avgusta 2010, na sedežu občine,
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
Kontaktna oseba: Zdenka Tomažič, tel. 711-23-30.
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Priložnost, Da Še Enkrat V

Živo Doživimo Eno
Največjih Skupin Jugoslavije In Se Z Njimi SPOMNIMO
Svoje

Mladosti

In Starih Dobrih Časov,

Z

Nepozabnimi

Hiti: Za Dobra Stara Vremena, Milena Generacijo, Još Te
Volim, E Moj Saša, Šuti Moj Dječače Plavi, Da Te Ne
Volim, Ja Sam Za Ples…

NOVI
FOSILI
IlIrska BIstrIca
(pri OŠ aNtON ŽNIDErŠIč)

28.8.2010
od 21.30 dalje
Predprodaja vstopnic:
OAZA Ilirska Bistrica, SPONKCA Pivka, SKRIPTA Postojna, VIS-A-VIS Kozina,
CARPE DIEM Rupa, PETROL, BIG BANG, KOMPAS
www.eventim.si, www.vstopnice.com, www.koncerti.net
telefonska prodaja na: 031/349-000 (pon-pet: 9h-17h)

ZAGOTOVITE SI SVOJO VSTOPNICO PO PROMOCIJSKI CENI 13 EUR - SAMO DO 2. AVGUSTA.
OD 3.8. DO 20.8. CENA VSTOPNICE 15 EUR, OD 21.8. DALJE TER NA DAN KONCERTA 20 EUR.
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odmevi iz naših krajev

OBVESTILO!
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KAMUN FESTIVAL privabil veliko obiskovalcev
V petek in v soboto, 9. in 10. julija,
se je blizu vasi Zarečje pri Ilirski Bistrici na travnati ravnici, imenovani
Kamun, odvil četrti, že tradicionalni
HC punk festival, ki ga je organiziral MKNŽ v sodelovanju s posameznimi akterji.
Festival, ki se odvija na prostem v
naravi, je prvič potekal leta 2007 z
naslovom »Burn down Babylon«,
ko je bila poleg hardcore punk podzvrsti prisotna tudi reggae glasba. V
naslednjih letih se je ohranila samo
hardcore punk glasba, ki je glasbena
podzvrst subkulture punk.
Letošnji festival se je pričel v petek,
9. 7., ob 20. uri, ko so se na odru
predstavili domači Ex Fregatura
in 3FOR60, sledili so jim Brivido iz
sosednje Hrvaške ter severni sosednje Boredom in Kurwa Aparata.
Ognjeno je večer popestrila skupina
šestih dijakinj in študentk, doma iz
Ilirske Bistrice. Na ognjene »poe« so
uprizorile »Fire show« ter predstavile veliko novih trikov in koreografij,
ki so produkt marljivih vaj v dvorani
Sokolskega doma, kjer se tudi sestajajo. Večer se je zaključil ob 2. uri,
za ljubitelje plesa pa je po uradnem
programu poskrbel DJ Klemc.
V sobotnem delu festivala so se
predstavili hrvaški Hijos del Pueblo

Festival je privabil obiskovalce različnih starosti in narodnosti (foto: Marko
Vidmar)

in Dislike, domači Acrid Sunday in
Anaeroba ter Visions of War, doma
iz Belgije, ponovno pa so na oder
stopili avstrijski sosedje Kurwa aparata. Za dogajanje je do jutranjih ur
poskrbel DJ Ratos De Piratos.
Festival je organiziral Mladinski
klub Nade Žagar iz Ilirske Bistrice,
natančneje predstavniki »hardcore
punk sekcije MKNŽ«, ki jo zastopajo
Aleksander Ludvik, Martin Stadler,
Žiga Pirih in Simon Grbec. Omenjeni
posamezniki so poprijeli za vodilne
niti in uspešno izpeljali festival.
Poskrbeli so, da se je v dveh dneh

odmevi iz naših krajev

Spet skupaj po 50 letih
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predstavilo deset HC punk domačih in tujih bendov, poleg tega pa
so obiskovalci imeli zagotovljeno
hrano, pijačo in kampiranje. Obisk
generacijsko in narodnostno različnih obiskovalcev, med katerimi so
bili najštevilčnejši Italijani, Hrvati,
Srbi, Avstrijci in Belgijci, potrjuje
trdo delo organizatorjev, prizadevanje po vsakoletnem kakovostnejšem
programu in nabiranju organizacijskih izkušenj.
Organizatorji se zahvaljujejo Baru
Oranž, Območni izpostavi JSKD Ilirska Bistrica, Pivovarni in gostilni Pek,
Madd-u, d.o.o., EML-u Stadlerju,
Občini Ilirska Bistrica, PGD Ilirska
Bistrica, Rimex-u, d.o.o., ter ostalim
prostovoljcem, še posebej pa vsem
lokalnim pomočnikom, ki so na kakršen koli način pripomogli k odvijanju festivala. III Rok Smrdelj

Sošolci iz osnovne šole, sošolci
iz gimnazije, njeni prijatelji
iskrena vam hvala za vašo
pozornost ob slovesu Agate
Marmolja, rojene Jedloučnik.

50 let je minilo, od kar smo zaključili
8. a razred v samostanu v Trnovem.
Na praznovanju te obletnice se nas
je zbralo 16 sošolcev od devetindvajsetih, trije so žal že pokojni. V
veliko veselje nam je bilo, da se
nam je pridružila naša razredničarka
BISTRIŠKI ODMEVI AVGUST 2010

Sava. Mnogo smo si imeli povedati,
ker se dobimo komaj na pet let. Klepetali smo in obujali lepe spomine
ob dobri hrani in pijači v prijetnem
lokali na Zemonski vagi. Seveda smo
si obljubili, da se spet dobimo, če ne
prej, čez pet let. III Marta Pugelj

Čeprav daleč, daleč od tu je
bila z vami, ko ste jo pospremili
na njeni zadnji poti, tako kot je
zapisala ena od sošolk v žalno
knjigo, »in vedno bova skupaj
štiriročno za klavirjem ...«
Hvala vam!
Njena soprog in mama

št. 51 IIIIleto
leto31
Ilirska Bistrica,
30.07.2010
31.12.2008

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni kampanji in
referendumski kampanji – ZVRK (Uradni list RS, št. 41/07)
in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave
PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in
Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na nadaljevanju 34. seje dne
12.7.2010 sprejel

SKLEP
o delnem povračilu stroškov
volilne kampanje za lokalne
volitve v Občini Ilirska Bistrica
1.
S tem sklepom se določi kriterije za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve (volitve članov občinskega sveta in
volitve župana) v Občini Ilirska Bistrica.

2.
Stroški volilne kampanje za volitve v Občinski svet Občine
Ilirska Bistrica (v nadaljevanju besedila: občinski svet) ne
smejo preseči 0,40 evra na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za župana ne smejo preseči 0,25
evra na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če
pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, povečajo še za 0,15 evra na posameznega volilnega upravičenca
v občini.
3.
Organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripadli
mandati za člane v občinskem svetu, imajo pravico do povračila stroškov volilne kampanje v višini 0,33 evra za dobljeni
glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme
preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila
občinskemu svetu in Računskemu sodišču Republike Slovenije (v nadaljevanju besedila: računsko sodišče).
4.
Organizatorji volilne kampanje za župana, za katerih kandidate je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih
upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povračila stroškov volilne kampanje v višini 0,12 evra za vsak dobljeni glas.
Če pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravi-

čena do povračila stroškov v višini 0,12 evra za vsak dobljeni
glas v tem krogu.
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu
svetu in računskemu sodišču.

5.
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet
ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrne stroške
volilne kampanje iz proračuna Občine Ilirska Bistrica v roku
30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
6.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih
objavah Občine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški odmevi.
ŽUPAN
Občine Ilirska Bistrica
Anton ŠENKINC, univ.dipl.ekon.

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. člena
Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95,
18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave
časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in na predlog sklepa Odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne
prostore, sprejetega na 27. seji z dne 7.7.2010, na prvem
nadaljevanju svoje 34. seje, dne 12.7.2010 sprejel naslednji

SKLEP
I.
Zemljišče parc. št. 3469/482 – cesta v izmeri 95 m², k.o.
Knežak, se izloči iz javnega dobra in se vpiše v nov vložek, pri
njem pa lastninska pravica na Občino Ilirska Bistrica.
II.
Sklep stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnih objavah Občine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški odmevi.
Številka: 478-68/2006
Datum: 12.7.2010
ŽUPAN
Občine Ilirska Bistrica
Anton ŠENKINC, univ.dipl.ekon., l.r.
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Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. člena
Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95,
18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave
časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in na predlog sklepa Odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne
prostore, sprejetega na 27. seji z dne 7.7.2010, na prvem
nadaljevanju svoje 34. seje, dne 12.7.2010 sprejel naslednji

SKLEP
I.
Zemljišče parc. št. 3469/483 – cesta v izmeri 195 m², k.o.
Knežak, se izloči iz javnega dobra in se vpiše v nov vložek, pri
njem pa lastninska pravica na Občino Ilirska Bistrica.
II.
Sklep stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnih objavah Občine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški odmevi.
Številka: 478-67/2006
Datum: 12.7.2010
ŽUPAN
Občine Ilirska Bistrica
Anton ŠENKINC, univ.dipl.ekon., l.r.

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. člena
Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95,
18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave
časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in na predlog sklepa Odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne
prostore, sprejetega na 27. seji z dne 7.7.2010, na prvem
nadaljevanju svoje 34. seje, dne 12.7.2010 sprejel naslednji

SKLEP
I.
Zemljišče parc. št. 1638/13 – dvorišče v izmeri 88 m² in
parc. št. 1638/14 – dvorišče v izmeri 265 m², k.o. Račice, se
izloči iz javnega dobra in se vpiše v nov vložek, pri njem pa
lastninska pravica na Občino Ilirska Bistrica.

II.
Sklep stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnih objavah Občine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški odmevi.
Številka: 46503-17/2005
Datum: 12.7.2010
ŽUPAN
Občine Ilirska Bistrica
Anton ŠENKINC, univ.dipl.ekon., l.r.
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Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 110/02), 58. in 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84), 16. člena Statuta Občine
Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95,
18/97, 30/98 in Uradni list RS, št. 31/99 ter Uradne objave
časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) ter na predlog sklepa Odbora za stavbna zemljišča, stanovanja in poslovne prostore,
sprejetega na 27. seji dne 7.7.2010, je Občinski svet Občine
Ilirska Bistrica na prvem nadaljevanju 34. seje dne 12.7.2010
sprejel naslednji

ODLOK O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ODLOKA O NADOMESTILU
ZA UPORABO STAVBNIH ZEMLJIŠČ
(Uradne objave Primorskih novic, št. 14/1993,
Uradni list RS, št. 21/2001 in Uradne objave
časopisa Snežnik, št. 5, 30.11.2004)
1. člen
V 4. členu se črta 3. odstavek.
2. člen
Ta odlok stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnih
objavah Občine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški odmevi.
Številka: 42306-2/2004
Datum: 12.7.2010
ŽUPAN
Občine Ilirska Bistrica
Anton ŠENKINC, univ.dipl.ekon., l.r.

DIABETIKI NA SNEŽNIKU

Skupinska slika na skalovju v Berni dolinah

gostje, da bi bilo vzdušje lepo in bi vsak zase nabral veliko mero dobrih
občutkov in spominov, naj velja: Hvala za vse - vsakemu posebej in vsem
skupaj. Bilo nam je lepo, zato iz srca – na svidenje kmalu. III Zofi

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

Barve, laki in ostali
premazi za les!

Slike so simbolne.

Rezervni deli za
traktorje in kmetijske stroje!
AKCIJA - toèenega vina

Dornberško belo

1,05 €/L

Akcija velja od 01.06. do 31.08.2010 oz. do razprodaje zalog. vse cene so v EUR in vsebujejo DDV.
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!
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Obljuba dela dolg, tako pravi pregovor
in to trdijo tudi ilirskobistriški in slovenjgraški sladkorčki. Obljubo, ki smo si jo
dali lani, ob vzponu na Peco, smo letos
izpolnili. Vsoboto, 10. julija 2010, smo se
na Titovem trgu zbrali diabetiki iz Slovenj
Gradca,Tržiča in nekaj članov domačega
društva. Po toplem pozdravu smo se odpeljali v smeri Sviščaki proti Snežniku.
Dolino Sviščakov, ki se je že grela v objemu sonca, je ob našem prihodu preplavilo veselo kramljanje, saj se je naša
skupina pridružila skupini pohodnikov, v
kateri so bili tudi taki, ki so se že vračali z
vrha. Vsi, ki so želeli ,so bili deležni uslug
domačega društva diabetikov: meritve
sladkorja in krvnega pritiska. Sledil je odhod.
Prvi koraki skozi gozd so bili glasni, vrsta
strnjena, a kasneje so med nami nastajale luknje. Pa ne samo zaradi kratkega
oddiha, čudovita narava je bila tista, ki je
pritegnila pogled in ustavila korak. Pot,
ki se je dvigala in spuščala, nas je pripeljala na cilj - vrh Snežnika, 1796 m visoko. Sledil je planinski krst, kjer je vsak
novopristopnik prejel planinsko ime. Po
okrepčilu in gasilski sliki smo se odločili
za povratek v dolino.Tudi nazaj grede je
naš pogled kradla narava, ki je v ta čudoviti svet tkala svojo zlato nit in nas
tako očarala, da smo pozabili na majav
korak in pripeko sonca. Ustavili smo se
na razgledišču nad Sviščaki in se polni
vtisov, ki smo jih obogatili še z ogledom
kaverne in pobočja, na katerem naj bi se
vrtele vetrnice, ob izteku dneva vrnili v
Bistrico. A druženja še ni bilo konec. Še
preden smo legli k počitku, smo se dogovorili za nedeljski izlet.
In kam smo se odpravili? V Berni doline.
Pod skrbnim vodstvom poznavalca gozdnih poti Vilka, smo v prijetnem hladu
bukovega gozda po nekaj urni hoji, prispeli do skalnatega območja, kjer nam
je zastal dih. Iskala sem dolino, zagledala
pa skale, ki se dotikajo neba. Med nametanim skalovjem, nad prepadi, v od
sonca, vetra in dežaja nastalh razpokah
in v skromni peščici zemlje se je bohotilo čudovito razkošje cvetja in zelenja:
rododender, planike, svišč, borovček ...
kot biser v školki. Od tu smo zaokrožili
po gozdnih poteh in jasah, si ogledali
spomenik pilotu Križaju in se preko Sviščakov usmerili v Kambrce. Tu je sledil
še družabni del, zahvala, obljuba, da se
kmalu vidimo, in neizbežno slovo.
Tudi sama bi rada zapisalo besedo zahvale. Ker smo se vsi trudili, domačini in
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BRKINI 2010
Na Tatrah se je odvila že 13. tradicionalna prireditev 'Brkini'. Dogajanje je bilo razdeljeno na športni in
kulturno-zabavni vikend.
19. junija smo organizirali turnir v
malem nogometu, ki se ga je udeležilo 5 ekip iz okoliških vasi. Prvo
mesto je letos odnesla ekipa iz vasice Rjavče. V četrtek, 24. junija, je
nastopila skupina Navihani lisjaki, ki
so poskrbeli, da zabave in veselja ni
zmanjkalo vse do jutranjih ur. Poskrbeli pa smo tudi za vroč večer, ki smo
ga namenili ženskam. V petek smo
nadaljevali z rock skupino Ikebana,
ki je zopet navdušila številno občinstvo in poskrbela za odlično vzdušje
in dobro zabavo. Nismo pozabili niti
na vroč večer, namenjen moškim.
V soboto se je odvijalo srečanje harmonikarjev skupaj s svetovnim mladinskim prvakom Nikom Polesom,
ki je celotno srečanje tudi ponovno
obudil in organiziral odličen popoldanski program. Tekmovalo je 35
harmonikarjev v štirih kategorijah. V
vsaki kategoriji so podelili tri pokale
po odločitvi tričlanske komisije, ki so
jo sestavljali: Matic Štavar, evropski
mladinski prvak v diatonični harmoniki, Marko Manin, znan harmonikar iz zamejstva, in Alenka Hladnik,
evropska prvakinja v diatonični
harmoniki. Podelili pa so tudi pokal
po izboru občinstva, ki ga je prejel

Plesna skupina Gimnazije Ilirska Bistrica

mladi Tomaž Tomažič iz Huj.
V sklopu srečanja je nastopila še
plesna skupina Gimnazije Ilirska Bistrica pod vodstvom Tanje Jenko,
zapela nam je tudi Nina Počkaj,
celoten program pa je povezoval
Roman Zgore. Po končanem popoldanskem programu je premierno
nastopila nova brkinska skupina The
Uncles (Strici), ki so absolutno navdušili številno občinstvo in tako v
zgodnjih jutranjih urah zaključili sobotni večer.
Z nedeljo smo štiridnevno rajanje
zaključili s pestrim kulturnim programom, ki je navdušil mnoge obiskovalce. Nastopili so: igralska skupina

GLASBENO OBARVANI JUNIJ

iz Harij, moška vokalna skupina
Slavna, humorist Vinko Šimek, folklorna skupina Mladi glas iz Kanade
in ženska pevska skupina Resa iz Ilirske Bistrice. Ker pa nismo hoteli, da
gledalci odidejo domov brez plesa,
je po končanem programu nastopil
še ansambel Spev in s starimi, domačimi vižami zaključil letošnjo prireditev »Brkini 2010« na Tatrah.
Organizatorji se zahvaljujemo vsem,
ki ste nam kakorkoli pomagali pri izvedbi letošnje prireditve. Prireditev
so podprli: Slokap Sežana, Banka
Koper, Ford nova in Adriatic Slovenica. III Za Športno-kulturno društvo
Tatre, Marko Mahne

vin, po njem se je pa tudi dogajanje nadaljevalo tako
kot ponavadi (vsega pa se niti ne sme povedati). Drugo
leto, ko bo festival slavil dvajsetletnico, organizatorji
napovedujejo še posebej zanimivo dogajanje. Ja, nič …
se moram že zdaj spraviti k zvezku in h kitari. III mv

odmevi iz naših krajev

ČETUDI MAJHNI SMO
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Maj, mesec ljubezni, je minil. Zakorakali smo v junij, ki je
bil seveda maksimalno nabit z nogometnim biznisom in
prepolnimi oštarijami …, a na srečo tudi z dobro glasbo.
Po narečnem festivalu v Škofji Loki, kjer so Krajcarji
opevali nore cajte, se je konec junija odvil tradicionalni
Vurberk. Žal tudi letos vreme ni bilo naklonjeno organizatorju, tako da smo festival spremljali v nabito polni
dvorani OŠ na Destrniku. Akordi, Naveza, Ceglar in Vihar
so ansambli, ki so pobrali glavnino nagrad. Čestitke tudi
Biserom in vsem ostalim ansamblom, ki so res brezhibno
izvajali svoje nove viže! Med osemindvajsetimi besedili je
bilo tudi moje – »Četudi majhni smo« – drugo. Skladbo
so izvajali Krajcarji.
Pred festivalom smo imeli zakusko in pokušino štajerskih
BISTRIŠKI ODMEVI AVGUST 2010

Včasih naskrivaj zalotim se, ko sanjam,
kako v bogastvu in denarju svet živi.
Nekje globoko v srcu spet zavidam tistim,
ki so veliki in ne vidijo ljudi.
Včasih naskrivaj zalotim se, ko mislim,
da bi, kot drugi, tudi mi tak močni b'li.
Že kmalu pa spoznam, le tu je sreča prava,
ko vidim polje in v njem klasje, ki zori.
Ponosni smo na svoje korenine.
Na zemlji tej nam zrasel je slovenski rod.
Minile so premnoge mrzle zime
in nove meje so želeli mnogi tod.
Ponosni smo na svoje korenine,
z viharjem, vetrom je potem pomlad prišla.
Četudi majhni smo, zdaj naša pesem lepa
odmeva prek bregov in vseh vrhov gora.
Nad mestom že večer prebuja prve zvezde,
v meni tisti se spomin na čas budi,
ko noč prekrila je življenja naših dedov,
a zdaj v miru vnuk vsak lahko zaspi …

POZNOPOMLADNE IN POLETNE RUŠEVSKE DOGODIVŠČINE
Konec maja in junija so se taborniki – prav tako kot vse leto poprej
– potrudili in izpeljali kar lepo število dobrih akcij. Najprej se je v noči
z 22. na 23. maja zgodil PP-prehod,
po katerem je 5 GG udeležencev
postalo pravih 5 PP-jev! Po obilu
zabavnih pripetljajev med pešačenjem in spretnostnimi nalogami na
poti do Črnega dola so se z ostalim
vodstvom dobili na programskem
sestanku za taborjenje, kjer so sestavili res enkraten program, ki mu
bodo udeleženci taborjenja priča v
času 6.–16. julija v bližini Logarske
doline.
V soboto, 12. 6., se je zgodila orientacija po imenu Vozlarija890. Že
ob 8. uri zjutraj je bilo pred taborniškim domom v Ilirski Bistrici pestro,
zbralo se je namreč kar 28 nadobudnežev iz 6 ekip. Udeleženci so bili
tako skavti kot taborniki, in sicer iz
Izole, Postojne, Kopra in kajpak Ilirske Bistrice. Na progi je bilo 8 oz.
9 kontrolnih točk, od tega 5 živih.
Naloge so bile zabavne in razno-

like, tako da so se ekipe, ki so jih
seveda našle, pomerile v hitrostni
etapi z raftom, preizkusile v plezanju in krepile ekipni duh med prižiganjem ognja z lupo, A-janjem ter
prehodom minskega polja. Proga je
bila kar dolga in zahtevna, svoje pa
je prispevala tudi junijska vročina, a
ker se junaki nikoli ne vdajo, se tudi
to soboto niso in tako smo zlahka
našli zmagovalce. Iz starostne kategorije PP-jev so bili to bistriški skavti

Merjasci, od GG-jev pa Bistričanke
Chupa Chups. Bilo je res odlično in
vsi komaj čakajo, da se spet vidijo!
Med 24. in 26. junijem se je 7 ruševskih ekip udeležilo državnega mnogoboja v Zrečah, v nedeljo, 27. 6.,
pa smo se na pikniku v Črnem dolu
zabavali s starši. Člani so predstavili
naučene veščine in se pomerili s
starši in spremljevalci.
Letos so Ruševci spet pripravili serijo
rodovih kratkih majic, ki so na voljo
v praktično vseh velikostih, malo kasneje pa tudi serijo dolgih majic. Pa
da ne bi kdo slučajno mislil, da so
taborniki s koncem šolskega leta zaključili tudi taborniško leto! Poleti se
namreč odpravljajo na taborjenje,
zlet na Madžarsko, izobraževanja in
še kam. Pestro ruševsko dogajanje
lahko prav tako spremljate preko
spletne strani rusevci.si, ki je, kot
ste lahko sami ugotovili, popolnoma
prenovljena in noro dobra – torej vabljeni na obisk! Do takrat pa en lep
taborniški pozdrav! III Brača Mršnik

Varovanci ilirskobistriške enote
Varstveno delovnega centra (VDC)
Koper so se udeležili tridnevnega
tabora v idiličnem okolju Novakovega mlina, ki je potekal od 6. do 8.
julija. Tabor, ki so ga v VDC priredili
že osmič zapored, je potekal po čisto pravem taborniškem redu. Varovanci so spali v šotorih, vstajali ob
določeni uri, čez dan izvajali številne
dejavnosti, ponoči pa so tabor varovali z nočno stražo.
Letos sta se jim na taboru pridružili
tudi mentorici iz Zavoda Znanje Postojna, Tanja Princes in Breda Podboj, ki sta njihove taborniške dneve
v naravi popestrili z različnimi poučnimi in ustvarjalnimi delavnicami. Izdelovali so lovilce sanj in spoznavali
indijanske vraže, v delavnici na temo
pasti v naravi pa so se veliko naučili
o tem, kako ravnati v primeru pikov
kač, čebel in klopov ter drugih poškodb v naravi in na to temo izdelali
tudi plakate. Zabavali pa so se tudi
ob izdelavi mask iz mavca in ogrlic
ter se polepšali v kozmetični delavnici. Delavnice so potekale v okviru
programa Usposabljanje za življenjsko uspešnost Moj korak, ki je financiran iz evropskih skladov, namenjen
pa je razvijanju komunikacijskih in

Novopečeni taborniki so morali prestati poseben krst

socialnih veščin odraslih in širšemu
vključevanju v socialno okolje.
Drugi dan tabora so priredili družabni dan s piknikom, na katerega
so povabili tudi svoje družine in prijatelje ter člane ZŠAM in Moto kluba
Il. Bistrica, ki so njihovi redni spremljevalci na vsakoletnih srečanjih.
Poleg zabave, za katero je poskr-

bel ansabel Nostalgija, so za veliko
smeha poskrbeli kar varovanci sami,
ki so priredili poseben krst za novopečene tabornike.
Kot je povedala vodja bistriške enote
VDC Koper Sonja Munih, so izvedbo
tabora financirali tudi iz sredstev, ki
so jih zbrali spomladi na dobrodelnem koncertu Iz srca za srce. III
BISTRIŠKI ODMEVI AVGUST 2010

odmevi iz naših krajev

VAROVANCI VDC NA TRIDNEVNEM TABORJENJU
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LITERATIVA
KRAVA POVRGLA TROJČKE
GOSTOVALA V CELJU

odmevi iz naših krajev

Dan državnosti je novopečeno mladinsko Kulturno-umetniško društvo
Literativa praznovalo v Celju, še natančneje, v lokalu »Špital za prjatle«,
kjer je potekal literarno-glasbeni večer z naslovom »Boemski večer s Simono in Danijem«, ki se je pričel ob
19. uri. Hkrati je proslava obeležila
rojstni dan Danija Bedrača, znanega
slovenskega pesnika in glasbenika,
ki je v zadnjem času tudi eden izmed urednikov žalske književne revije Vpogled.
S pevko Simono Kropec je bil član
psychedelic-etno skupine Aletheia,
njena zasedba je lani razpadla, kljub
temu pa nadaljujeta z delom in tako
sta članom Glasbeno-literarnega
društva Aletheia, gostujoči Literativi
in ostalim udeleženim predstavila
bogat avtorski repertoar. Na koncu
prireditve sta zapela še nekaj evergrinov, pozneje pa se jima je pridružil Gorazd Matela, s katerim je
Bedrač pred slabimi 14-imi leti sodeloval v skupini Shithead Folk Trio.
Večer, ki se je pričel s prijetnim
sprejemom ilirskobistriških gostov
in nadaljnjim gostoljubjem, predstavlja odskočno desko povezovanja in
delovanja s kolegi literati iz Celja. III
Rok Smrdelj
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Dani Bedrač s pesnico Patricijo Dodič

odmevi@ilirska-bistrica.si.
BISTRIŠKI ODMEVI AVGUST 2010

Družina Kastelic iz Dobropolj je v
nedeljo, 18. julja, zvečer doživela
pravo presenečenje, ko je njihova
šest let stara krava Srna, vrsta cherole, skotila kar tri teličke. »Visoko
breja krava je bila na pašniku za
hišo, ko je skotila dva telička. Ko pa
smo jo pripeljali zvečer v hlev, smo
doživeli pravo presenečenje, saj je
povrgla še tretjič,« je povedal pono-

sni gospodar Alojz Kastelic in dodal,
da se kaj takega zgodi samo enkrat
na sto let, zagotovo pa takega primera, ko bi krava povrgla trojčke, ne
pozna daleč naokoli. Zaenkrat so vse
tri teličke zdrave in pridno rastejo, o
čemer priča tudi fotografija. Najverjetneje jih bodo na kmetiji, kjer že
imajo dve kravi ion enega bika, tudi
obdržali. III

Srečanje pri Lurški Materi Božji v Lipici

Člani ilirskobistriškega Društva »Jesen« so se prvega julija udeležili
srečanja skupin starih ljudi za samopomoč v Lipici pri lurški Materi
Božji. Pridružili so se tudi člani skupin iz notranjsko – kraških občin.
Skupno smo se udeležili svete maše.
Po končanem bogoslužju je v votlini

spontano zadonela pesem, glasba in
prijetno kramljanje.
Člani skupin so bili zadovoljni in
ponosni nase, da so vsi premagali
strmo pešpot do votline lurške Matere Božje in se udeležili že 11. tradicionalnega srečanja. III Alenka
Dolgan

ČAS ZA ODDAJO IZVEDBENIH
PROJEKTOV DO KONCA AVGUSTA

V okviru evropskega programa LEADER, ki ga zagotavljata Republika
Slovenija in Evropski kmetijski sklad
za razvoj podeželja, so za leto 2011
za področje občin Ilirska Bistrica,
Pivka in Postojna namenjena sredstva v višini 198.506 evrov. Sredstva
razdeli LAS Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom v
okviru izdelanega Letnega izvedbenega načrta, v skladu s smernicami
in prioritetami Lokalne razvojne
strategije, ki so jo sprejele vse tri
občine na začetku delovanja LAS.
Ker gre za precej široke prioritete,
v okviru katerih se lahko najdejo
skorajda vsi projekti na podeželju,
namenja LAS precejšnjo pozornost
razvojno naravnanim projektom, saj
želi z evropskimi sredstvi predvsem
spodbuditi čim hitrejši in širši razvoj
podeželja
med
Snežnikom in Nanosom.

nja morebitnim zapletom pri črpanju evropskih sredstev. Delavnice se
je kljub počitniškemu času udeležilo
17 potencialnih prijaviteljev, sicer
pa je celotna dokumentacija za izdelavo projektov objavljena na spletni
strani www.razvoj-podezelja.si na
podstrani Razpisi - Javni poziv LIN
2011.
Pri LAS opozarjajo vse morebitne
interesente za sodelovanje v LIN
2011, da se rok za oddajo predlogov
projektov izteče 31. avgusta 2010,
zato je potrebno s pripravo le-teh
pohiteti. Vse informacije o postopku
dobite na spletni strani društva ali
neposredno pri strokovnem vodji LAS
Alešu Zidarju (031 339-789, info@
razvoj-podezelja.si) oz. brezplačnem
svetovalcu za razvoj podeželja, ki tedensko delujejo v vseh treh občinah.
V Ilirski Bistrici poteka svetovanje ob
četrtkih med 9. in 14. uro v prostorih
LAS na Občini Il. Bistrica, potrebna
pa je predhodna najava pri svetovalcu – to je Tomaž Stojanovič (031
408-754, tomaz@nec-cerknica.si).
Seveda vse informacije dobite tudi
na sedežu LAS na Bazoviški 14 v Ilirski Bistrici. III Aleš Zidar

KMEČKE TRŽNICE V AVGUSTU
LAS Društvo za razvoj podeželja
med Snežnikom in Nanosom obvešča, da bodo v avgustu potekale naslednje tržnice:
• 2.08.2010: Ilirska Bistrica –
sejemska tržnica na Placu
• 7.08.2010: Postojna (pred
Primorko) – redna tržnica –
dopoldne
• 7.08.2010: Podgura, kozolec
Toplar Belsko – prireditev –
od 16.00 dalje
• 10.08.2010: Pivka (sejemski
prostor) – sejemska tržnica
• 14.08.2010: Ilirska Bistrica –
redna tržnica
• 16.08.2010: Ilirska Bistrica –
sejemska tržnica na Placu
• 17.08.2010: Postojna (pred
Primorko) – sejemska tržnica
– dopoldne
• 21.08.2010: Pivka (sejemski
prostor) – redna tržnica
• 28.08.2010: Postojna (pred
Primorko) – redna tržnica –
dopoldne

V okviru priprav na
izdelavo LIN 2011,
je bila v torek, 20.
julija 2010, izpeljana delavnica na
temo pravilne izdelave projektov.
V preteklih letih je
namreč prišlo do
precejšnjih sprememb pri izdelavi
zahtevnih dokumentov, zato so
želeli pri LAS vse
morebitne prijavitelje projektov
seznaniti z novostmi in zahtevami izdelave LIN
v smislu izogiba-

BISTRIŠKI ODMEVI AVGUST 2010

gos podarstvo, kmetij stvo in turizem

Lokalna akcijska skupina Društvo za
razvoj podeželja med Snežnikom in
Nanosom je v torek, 20. julija, izpeljala delavnico na temo pravilne izdelave projektov za Letni izvedbeni
načrt 2011. Projekti, ki naj bi jih
LAS v letu 2011 sofinanciral v skupni vrednosti skoraj 200.000 evrov,
morajo biti oddani do 31. avgusta
2010.
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POLETNE DELAVNICE V »SONČKU«
V Dnevnem centru Sonček, ki deluje v okviru Centra za socialno delo
Ilirska Bistrica, so se otroci in mladostniki upravičeno veselili konca
šolskega leta in počitnic. Z lepimi
ocenami v spričevalih je bil poplačan
ves trud, ki je bil vložen v delo skozi
celo šolsko leto. Za uspešen konec
leta smo si vsi skupaj privoščili piknik pri lovski koči v Dolenjskem potoku, kjer so se otroci gostili, igrali
družabne in športne igre ter se zabavali s čofotanjem in polivanjem z
vodo iz potoka, ki teče ob koči. Ob
tej priložnosti se zahvaljujemo lovski družini Zemon, ki nam že vrsto
let omogoča brezplačno uporabo
koče ter Pekarni Jure za podarjene
dobrote.
Ob lepih trenutkih pa nas spremlja
tudi nekaj grenkobe, saj sta nas
letos zapustila Danjela in Anej, ki
odhajata v nadaljnje šolanje. Vsi
»Sončki« in mentorici jima želimo
veliko uspehov v šoli in jima sporočamo, da ju bomo pogrešali.
Kljub poletju pa se delo v »Sončku«
nadaljuje. Tudi letos smo pripravili poletne počitniške delavnice,
namenjene otrokom od prvega
do četrtega razreda osnovne šole.
Delavnice so potekale od 1.7 do

16.7.2010 vsak delovni dan od 8. do
13. ure. Otroci so ustvarjalno preživljali počitniške dopoldneve pod
vodstvom mentoric. Ustvarjali so
v likovnih delavnicah, krepili ročne
spretnosti , se rekreirali v parku in
hodili na sprehode. V tem času smo
tudi dvakrat obiskali knjižnico Makse Samsa, kjer smo preživeli dva
prijetna dopoldneva. Knjižničarki sta
nam predstavili knjižnico, prebirali
zgodbice in nas preko računalnika
učili poiskati knjigo, ki si jo želimo
izposoditi. Otroci so z ročnimi lut-

kami zaigrali igrico Rdeča kapica
in izdelovali različne izdelke, ki so
razstavljeni v knjižnici. Tudi njim se
zahvaljujemo za prijazen sprejem in
prijetno druženje.
Tako so si nekateri otroci, ki so nas
obiskali popestrili počitniške dni.
Čez poletje si bomo vsi skupaj odpočili in nabrali novih moči za uspešen začetek novega šolskega leta.
Konec meseca avgusta pa se vrata
»Sončka« spet odprejo. III Mentorici Sončka

šolstvo in šport

Med najboljšimi otroškimi pevskimi zbori na Primorskem
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Naš pevski zbor, ki ga vodi učiteljica
Elena Sedmak, se je z nastopom na
reviji Naša pomlad uspešno uvrstil v
skupino najboljših primorskih otroških zborov! Občinska revija je potekala 24. marca v dvorani Doma na
Vidmu. Tam smo zapeli štiri pesmi,
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med njimi tudi Opomin, s katerim
smo se pridružili letošnjemu projektu o bontonu.
Zaključni nastop za pevske zbore, ki
so se prebili naprej, je potekal 27.
maja v mali dvorani osnovne šole
v Pivki. Ob nastopu je Radio Koper

posnel pesmi, ki smo jih prepevali:
slovensko ljudsko Vandrovc je privandrov, Prebudil se je rano (Potepuški dan) Wolfganga Amadeusa
Mozarta in Jaz imam posluh avtorja
Matevža Goršiča. Na radiu bodo
predvajane v mesecu septembru.
V letošnjem šolskem letu smo zapeli na šestih nastopih. Nazadnje
smo sodelovali tudi na prireditvi
v počastitev občinskega praznika.
Na pevske vaje hodimo zelo radi, saj
se vedno naučimo kakšno lepo in
zanimivo pesem. Za redno obiskovanje vaj smo nagrajeni z nalepkami,
ob koncu leta pa s sladoledom ali
zanimivim izletom. V letošnjem letu
se nam je pridružilo še nekaj pevcev.
Veseli smo jih, saj nas je še lepše slišati. Upamo, da bomo tudi v prihodnje radi hodili k vajam, prepevali in
bili še tako uspešni kot v letošnjem
letu. III Nika Lilić, 4. b, OŠ AŽ

IVO KOMPAN ZLAT V KUNŠPERKU
Ivo Kompan iz Jablanice se s streljanjem glinastih golobov ukvarja že
nekaj let. Z nastopanjem v mladinskih krogih, si je nabral veliko izkušenj, sedaj pa je pred njim svetlo
obdobje nastopanja za državno reprezentanco Slovenije.
Pomemben mejnik nastopanja za
državno reprezentanco si je priboril
z zmago na mednarodni tekmi GP
Terme Čatež v Kunšperku, v disciplini
»trap«. Z rezultatom 118 od možnih
125 ustreljenih golobov je pometel
s konkurenco in prepričljivo zmagal.
V vrsti odličnih rezultatov v članski
konkurenci ter prepričljiva zmaga na
GP Terme Čatež sta mu letos maja
omogočila nastop na svetovnem pokalu v Dorchesterju v Angliji. Tam je
med »profesionalno« konkurenco,
v skupini MQS dosegel odlično
Društvo Prijatelji Informiranja, Športa,
Kulture,Okolja, Turizma, Ekologije Knežak
Društvo PIŠKOTEK Knežak

VAS VABI NA

Ivo Kompan

šesto mesto. Meseca junija se je z
ostalimi reprezentanti udeležil svetovnega pokala v Lonatu (Italija), v
začetku julija pa evropskega prvenstva v Kazanu v Rusiji. Na lepo urejenem ruskem strelišču je za pičle
štiri zgrešene golobe zgrešil finalni
nastop najboljših šest. Skupinsko so
v postavi: Kompan, Žniderčič in Maček dosegli odlično šesto mesto. Do
bronaste medalje so jih ločili samo
štirje prestreljeni glinasti golobi.
Ivo bo poletni dopust koristil v Munchenu v Nemčiji, kjer bo s kolegi reprezentanti lovil dober rezultat na
svetovnem prvenstvu, ki bo potekal
med 29.7. in 11.8.2010.
Za vse dosežene rezultate mu iskreno čestitamo in držimo pesti za
nastop v Műenchnu. Dajmo Ivo! III
R. K.

vabita na
prireditev

DAN DRUŽINSKE IN DRUŠTVENE
REKREACIJE

Pripravljamo zanimiv družabno - rekreacijski popoldan
Za vse generacije, v čudovitem okolju mašunskih gozdov,
ki vas bo spodbudil k večji telesni aktivnosti in k zdravemu
načinu življenja.
NA DELAVNICAH BOMO POSKRBELI ZA OTROKE
V »TROJKAH« BOSTE LAHKO SODELOVALI:
• v počasni »polževi« vožnji s kolesom
• bližanju krogel »kugel« v krog
• metu na koš in brcanju na gol
• vlečenju vrvi »štrika«
Med sodelujoči bomo izžrebali nekaj praktičnih nagrad.

Prireditev bo potekala na grajskem dvorišču
na Dolnjem Zemonu
v soboto, 21. avgusta, s pričetkom ob 16.00
priprava tradicionalnih jedi • kulturni program
degustacija pripravljenih jedi • zabava s skupino Q1

v nedeljo, 22. avgusta
pohod za zdravje
Vstop na prireditev je brezplačen.
Skupine se lahko za sodelovanje prijavijo po tel. št.
031/329 364 (Primož Rojc).

V SODELOVANJU Z ZDRAVSTVENIM DOMOM ILIRSKA
BISTRICA BOMO NA »TESTU HOJE NA 2 KM«
PREIZKUSILI VAŠO TELESNO PRIPRAVLJENOST IN VAM
SVETOVALI .
Seveda boste imeli možnost tudi za vse druge oblike rekreacije: balinanje, pohodništvo, kolesarstvo, odbojka, badminton ... In dobili veliko gradiv in usmeritev za zdravo življenje,
gibanje in naravi prijazno rekreacijo.
Prireditev je podprla
Prijazno vabljeni z našim geslom:
»VEČ NAS BO - LEPŠE NAM BO!«
Pridržujemo si pravico sprememb programa.
Dodatne informacije: 041 565 471
BISTRIŠKI ODMEVI AVGUST 2010
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V NEDELJO, 29. AVGUSTA,
S PRIČETKOM OB 14. URI NA MAŠUNU
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UČENCI ODLIČNI NA PODROČNEM PRVENSTVU V ATLETIKI
V sredo, 19. maja 2010, se je 24
učencev in učenk OŠ Dragotina
Ketteja preizkusilo na posamičnem
področnem prvenstvu v atletiki na
stadionu v Postojni. Pod vodstvom
učiteljice Marice Širca so tekmovali v različnih atletskih disciplinah.
Učenci mlajše kategorije so našo
šolo zastopali v šprintu na 60 metrov, teku na 300 in 600 metrov,
skoku v daljino in višino ter metu
vorteksa. Učenci starejše starostne
kategorije pa so se preizkusili v
šprintu na 60 metrov, teku na 300 in
1000 metrov, skoku v daljino, suvanju krogle ter metu vorteksa.
V deseterico najboljših v notranjski
regiji so se uvrstili: Nik Poklar (8.
mesto v metu vorteksa), Aleks Malečkar (5. mesto v skoku v daljino),
Nina Škrab (9. mesto v suvanju krogle), Matija Čeligoj (9. mesto v teku
na 300 metrov). Trije naši učenci pa
so dosegli odličen rezultat, saj so se
zavihteli na stopničke: Urška Jenko

(3. mesto v šprintu na 60 metrov),
Andraž Furlan (3. mesto v teku na
600 metrov) in Alen Firm (1. mesto
v suvanju krogle). Vsi tri tekmovalci
so le za las zgrešili uvrstitev na državno tekmovanje.

Iskrene čestitke vsem tekmovalcem,
ki so zastopali našo šolo na šolskem
športnem tekmovanju v atletiki! III
Vesna Boštjančič, učiteljica športne
vzgoje

Ob odprtju prenovljene šole v Jelšanah

šolstvo in šport

Jelšane imajo dolgo in bogato šolsko
tradicijo. Začetki šolstva segajo več
kot 200 let v preteklost, osnovna
šola pa obstaja že 160 let.
Ker se področje vzgoje in izobraževanja skupaj s tehnologijo zelo
hitro razvija, stari šolski prostori in
oprema že dolgo niso več ustrezali
našim potrebam. V današnjem, tako
hitro spreminjajočem se svetu in
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času so učitelji predvsem usmerjevalci učencev k ustvarjalni uporabi
množice znanj in informacij, ki jih
učenci dobivajo v šoli in zunaj nje.
Da bi lahko sledili zahtevam sodobnega pouka, so našim potrebam
prisluhnili tudi na Ministrstvu za
šolstvo in šport in na Občini Ilirska
Bistrica. 10. junija 2010 so minister Igor Lukšič, ravnateljica Branka

Na svečani prireditvi ob otvoritvi prenovljene šole so učenci in učitelji skupaj
zapeli „ješevsko„ himno
BISTRIŠKI ODMEVI AVGUST 2010

Špende Mandić in župan Anton Šenkinc prerezali trak ter tako uradno
odprli po 30 letih ponovno prenovljeno in dograjeno osnovno šolo
z enoto vrtca. Skupaj z novimi prostori smo pridobili še varno šolsko
igrišče, dvorišče, postajališče za šolski avtobus in parkirišče.
V kulturnem programu smo 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 pa smo izdali tudi
zbornik, posvečen šolstvu na Jelšanskem.
Za vse nas je to tako dolgo pričakovano odprtje izredno pomembna
pridobitev, ki nas zavezuje, da bomo
še naprej kakovostno opravljali svoje
delo – učitelji poučevanje, učenci pa
učenje.
Zahvaljujemo se Ministrstvu za šolstvo in šport, Občini Ilirska Bistrica,
KS Jelšane in Novokračine, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Jelšane, ki nam je za leto dni odstopilo
svoje prostore, ter vsem, ki so kakorkoli sodelovali pri projektu prenove in prireditvi. III Nika Stock

ROKOMETAŠICA ŠPELA FIDEL BRANILA ZA SLOVENIJO
Čeprav je poletje in čas počitnic, v
Rokometnem klubu Ilirska Bistrica
ne počivamo. Članica našega kluba,
vratarka Špela Fidel je kot članica
slovenske reprezentance U 16 (kadetinje) 24. in 25 junija v Crikvenici
zastopala slovenske barve na dveh
uradnih tekmah proti reprezentanci
Hrvaške.
Ker sta bili to prvi tekmi za reprezentanco v tej starostni kategoriji, so
naša dekleta zabeležila dva poraza
od bolje pripravljenih domačink, a
vseeno je v obeh tekmah izvrstno
zastopala barve našega kluba, kar
potrjuje tudi visoko število obramb.
Po tej akciji je sledila še udeležba na
rokometnem festivalu v Izoli - EUROFEST, kjer je sodelovalo 175 ekip
v vseh kategorijah. Špela je s svojo
reprezentanco U 16 igrala v kategoriji U 17, kjer je odigrala sedem
tekem. V finalu pa so naša dekleta
suvereno premagala srbski Max
sport in osvojila turnir.

Špela je pričela turnir v izvrstni
formi, nakar je na žalost sledila poškodba. Kljub temu pa je stisnila
zobe in pomagala svoji reprezentanci z obrambami do konca tur-

nirja.
Za izvrstne predstave ji v imenu Rokometnega kluba Ilirska Bistrica čestitamo in želimo veliko uspeha tudi
v bodoče. III G.Grubič

Učenci so nabrali zdravilna zelišča za sušenje

Kmetijski krožek na OŠ Dragotina
Ketteja deluje že drugo leto. Ker so
učenci tako marljivi, smo vrt v letošnjem letu celo povečali na blizu
100 kvadratnih metrov. Pridelujemo
zelenjavo, žita, poljščine, dišavnice
in zdravilne rastline, pa še kakšna

rožica bi se našla. Ker pa rastline ne
poznajo počitnic, smo se dogovorili,
da se bomo dvakrat tedensko dobivali tudi med počitnicami. Učenci, ki
niso na dopustu, marljivo prihajajo
in skrbijo za vrt: pobirajo pridelke
(kumare, bučke, solato, fižolete,

blitvo…), zdravilne rastline (ognjič,
rman, meto, timijan…), zalivajo vrt
in plevejo. V juliju smo skuhali tudi
kompot ter gosti sok iz marelic in
breskev. Naredili pa smo tudi milo z
dodatkom kamilice in ognjiča z vrta.
Vse naše pridelke in izdelke boste
lahko videli na tržnici 24. septembra.
Letos je začel delovati kmetijski krožek tudi na OŠ Podgora Kuteževo.
Obiskuje ga skoraj tretjina vseh
učencev na šoli! Imamo dva manjša
vrtova in učenci pridno obiskujejo
krožek tudi med počitnicami. V juliju smo obiskali kmetijo Hribarjevih
v Kuteževem, ki se ukvarjajo z zdravilnimi zelišči, kuhali smo gosti sok,
kompot in izdelovali domače milo
iz naravnih sestavin. Seveda pridno
skrbimo tudi za oba vrtička, pobrali
smo tudi že nekaj pridelkov: solato,
grah, špinačo in kumarice. Tudi te
pridelke in izdelke boste lahko videli
na tržnici v septembru. Vabljeni!
Krožek poteka v okviru projekta Integriranje mladine v razvoj podeželja
pod okriljem Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom. III
Mentorica Tamara Urbančič
BISTRIŠKI ODMEVI AVGUST 2010
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UČENCI KMETIJSKEGA KROŽKA DEJAVNI TUDI MED POČITNICAMI
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Poletje v knjižnici Makse Samsa
Na oddelku za odrasle se nam lahko
pridružite pri bralni znački Primorci
beremo 2010 ali si izberete knjige
za lahko poletno branje iz množice
novih knjižnih uspešnic.
Mladinski oddelek knjižnice Makse
Samse je v tem poletnem času oddet v prave poletne morske barve.
Na ogled so razstavljeni izdelki otrok
iz dnevnega centra Sonček, ki so bili
vključeni v počitniške delavnice,
razstava izdelkov vrtčevih otrok
Otroške sledi po mestu ter razstave, ki spominjajo na brezskrbne
počitniško dopustniške dni.
Vsi otroci ste lepo vabljeni k sodelovanju pri počitniški bralni znački
Bralni črv in k reševanju mesečnega
knjižnega kviza ter mladinskih počitniških kvizov. Pridite v naše prostore, saj vam ne bo dolgčas, skoraj
v vsakem našem kotičku vas čaka
kakšen iziv.
Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili
vsem posameznikom, skupinam in
ustanovam za prijetno in korektno
sodelovanje z željo po nadaljnjem
sodelovanju.

Knjižnico so med počitnicami obiskali otroci iz dnevnega cetra Sonček

Osmi kolesarski vzpon na Mašun

šolstvo in šport

»Sonček« v knjižnici
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V peklensko vročih počitniških dneh
so v juliju našo knjižnico dvakrat obiskali otroci dnevnega centra Sonček,
ki so vključeni v počitniške delavnice. Otrokom smo predstavili, kako
poteka delo v knjižnici. Podrobneje
smo jim razkazali mladinski oddele,
v katerega največ zahajajo. Nato
smo se posedli za računalnike in se
naučili, kako s pomočjo cobissa preverimo, če je željena knjiga v naši
knjižnici in kako knjigo najti na polici. Po napornem iskanju knjig so se
otroci spočili ob poslušanju pravljic
Lev v knjižnici in Mija z morja.
S skupnimi močmi smo rešili tudi
počitniški kviz ter se pomerili med
seboj v reševanju ugank. Sledilo je
ustvarjanje poletnih izdelkov; fantje
so izdelali maketo rakete in sliko na
temo gusarskih pustolovščin, dekleta pa so iz papirja izdelale morsko dno in iz več materialov cvetno
umetnino. Med delom smo se hladili hladno pijačo in razvajali s slaščicami. Ker nam je bilo vsem skupaj
zelo prijetno, smo se dogovorili, da
naslednje leto to zopet ponovimo.
III Vlasta Kirn, Knjižnica Makse
Samsa
BISTRIŠKI ODMEVI AVGUST 2010

Najhitrejši gorski kolesarji (Foto: Domen Černač)

Zadnjo pomladansko nedeljo je Kolesarski Klub Postojna organiziral
kolesarski vzpon na Mašun za pokal
Liv podjetja Kolektor Liv, ki je uvrščen tudi med tekmovanja za pokal
Slovenije v amaterskem cestnem
kolesarstvu. V deževnem in vetrovnem vremenu se je na startu pred
osnovno šolo v Knežaku zbralo skoraj sto najbolj vztrajnih kolesarjev,
med njimi tudi večja skupina bistriških kolesarjev.
Desetkilometrski klanec iz Koritnic
na petsto metrov višji Mašun sta
med moškimi najhitreje prekolesarila Mitja Oter, med ženskami pa
Nataša Kenk, oba člana gostitelj-

skega kluba. Izmed Ilirskobistričanov sta zasedla tretji mesti v skupni
razvrstitvi med moškimi Jernej Grilj,
med ženskami Katja Rutar, prvo
mesto med kolesarji na gorskih kolesih pa Tomaž Kobal.
Med malico in čakanjem na podelitve nagrad na gorski pristavi Mašun,
kjer so konec junija vladale bolj zimske kot poletne vremenske razmere,
so postojnski kolesarji omenili, da
pogrešajo bistriški kolesarski maraton Brkini, ki je imel super traso in
so se ga vedno množično udeležili.
III K. R.

SONČNA URA Z BORISOM PAHORJEM
Premski grad že dolgo ni tako pokal po šivih kot prvega sobotnega
julijskega večera, ko je množica
obiskovalcev želela prisluhniti pisatelju Borisu Pahorju, ki se je udeležil predstavitve knjige Sončna ura:
pisemska korespondenca Borisa
Pahorja in Marije Žagar (1961 in
1996), ki jo je uredila domačinka
dr. Urška Perenič.
Seveda ni naključje, da je predstavitev omenjene knjige, ki je izšla letos, potekala prav na Premu.
Urednica dela in avtorica kulturnih
in literarnozgodovinskih opomb
dr. Urška Perenič je namreč doma
prav s Prema, na katerega pa vežejo
lepi spomini tudi Borisa Pahorja, ki
je te kraje v svoji mladosti večkrat
obiskal, saj je njegova mama doma
z Male Pristave. Poleg njiju je pri
predstavitvi knjige sodeloval tudi
prof. dr. Miran Hladnik, ki je povedal, da je bila Marija Žagar njegova
profesorica slovenščine na kranjski
gimnaziji, pozneje pa mu je predala
tudi njeno korespondenco s Pahorjem, da se ta ne bi izgubila.
Boris Pahor je pojasnil, da sta z
učiteljico Marijo Žagar ustvarila to
korespondenco skupaj načrtno, k
dopisovanju pa ga je povabila ona.
»Imela je interes, da do dijakov v
osrednji Sloveniji pride profesor, ki
živi zunaj in ima vsak dan opraviti s
tujim jezikom, in ki bi tako prinesel
nek nov pogled. Tedaj ni bilo zaželjeno govoriti o slovenskih manjšinah in nacionalnem problemu,« je
pojasnil Pahor. Poleg nacionalne
problematike ju je v pismih povezala
tudi kritičnost do kulturno-politič-

Na predstavitvi knjige (z leve): urednica dr. Urška Perenič, prof. dr. Miran Hladnik
in pisatelj Boris Pahor

nega dogajanja v Sloveniji, Jugoslaviji in tudi v Evropi, ki sta ga skrbno
spremljala.
Pahor pa je Žagarjevo tudi spodbujal, da bi literarno pisala, saj verjame, da se v njej skriva zelo dobra
pisateljica, ki pa ni javno izpostavljena. V njenih pismih, ki so po njegovem mnenju prava pesem v prozi,
so ga navduševali zlasti tankočutni
opisi narave in tudi zato je nekatere
odlomke iz njenih pisem pod psevdonimom vstavljal v svoje tekste, ki
jih je objavljal v znani zamejski reviji
Zaliv.
Vse to pa je po Pahorjevih besedah v knjigi prišlo do izraza tudi po
zaslugi dr. Urške Perenič. »Od 400
strani, kolikor obsega kniga, je skoraj
ena četrtina njeno delo. Nastala je
knjiga, ki je lahko dodatek k zgodovini književnosti po vojni. Ogromno
je razlage pod črto, veliko citatov iz

knjig in revij, ki pojasnjujejo ozadje.
To je velika vrednost, ki jo je treba
pohvaliti in se zahvaliti,« je poudaril
Boris Pahor.
In zakaj naslov Sončna ura? Razloga
sta vsaj dva, je pojasnila Pereničeva.
»Čeprav so toni knjige temni in govori o zelo resnih rečeh, je zame
to predvsem knjiga o prijateljstvu,
iz katerega sijeta toplota in svetloba,« je dejala urednica in dodala,
da je obenem želela s tem delom
smiselno dopolniti Pahorjevo korespondenco z Edvardom Kocbekom
v knjigi Peščena ura, ki je izšla leta
1984, prav tako pri Slovenski matici.
Predstavitev knjige, ki sta jo organizirala bistriška izpostava JSKD in
Občina Ilirska Bistrica, je s pesmijo
obogatil ženski pevski zbor Prem, z
glasbeno spremljavo in recitiranjem
odlomkov iz knjige pa Matjaž Perenič in Gregor Volk. III

Bar Julija (nekdanji Baladur) je svoje prostore
ponovno ponudil kulturi. V četrtek, 1. 7. 2010,
so namreč v prostorih bara odprli likovno razstavo slikarskih del Nika Slovenca, priznanega
likovnega akademika, znanega po številnih samostojnih in skupinskih razstavah. Ob kozarčku
rujnega in zakuski so se številni obiskovalci različnih starostnih skupin naužili čarov slik. O slikarski tehniki Nika Slovenca je akademski kipar
mag. Bojan Mavsar zapisal, da so njegove »poteze čopiča hitre, drobne in tudi skrite pod težo
več barvnih nanosov.« Slike, ki nas nagovarjajo s
sodobno likovno govorico, bodo v baru na ogled
do nadaljnjega. III Rok Smrdelj
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kultura

RAZSTAVA SLIK NIKA SLOVENCA
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kultura

KONCERT KLASIČNE GLASBE – TRIO CON BRIO
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Zasedbo Trio con brio sestavljajo: violinistka Mateja Kaluža, pianistka Eirini
Filippou in Katarina Majcen na violončelu

v lepih dosežkih in bogatih biografijah. Organizatorji se med drugim
zahvaljujejo Območni izpostavi JSKD

S KLIMO NAD VROČINO

Ilirska Bistrica in Občini Ilirska Bistrica ter vsem mentorjem. III Rok
Smrdelj

RENAULT POMOČ VAM POMAGA
24 UR NA DAN, 7 DNI V TEDNU,
365 DNI V LETU
RENA
TUDI PULT POMO
Č
O
GARA PRETEKU
NCIJE
br
ezp
do 31 lačno
.08.20
10

Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Četrtek, 24. junij, je bil za marsikoga pomemben dan – za šolarje
zaključek pouka, za Bistričane pa
preživetje posebnega večera v objemu klasične glasbe, ki se je odvil
ob 19. uri v dvorani Glasbene šole
Ilirska Bistrica, kjer so nastopili Trio
con brio, kar po besedah Damjane
Kaluža, ki je po uvodnem pozdravu
ravnatelja glasbene šole Laszla Balazsa povedala nekaj besed o njihovem ustvarjanju, pomeni »igrati s
karakterjem«.
Zasedbo sestavljajo tri mlade študentke glasbe na Anglia Ruskin
University v Cambridgeu (Velika Britanija). Domačinka Mateja Kaluža je
svoje prvo ubiranje strun na violino
začela pri sedmih letih v Glasbeni
šoli Ilirska Bistrica in ustvarjalno
pot nadaljevala v Srednji glasbeni
in baletni šoli v Ljubljani, danes pa
svoj talent izpopolnjuje v Veliki Britaniji, kjer nastopa z univerzitetnim
simfoničnim orkestrom. Skozi leta je
svoje veščine dopolnjevala s sodelovanjem v mednarodnem orkestru
YMISO, na tekmovanjih ter z udeležbo na raznih poletnih šolah.
Celjanka Katarina Majcen je ravno
tako pri sedmih letih pričela igrati
violončelo v Glasbeni šoli Žalec.
Leta 2005 in 2006 je bila na poletni
glasbeni šoli Loca Musica v Škofji
Loki nominirana za najobetavnejšo
mlado glasbenico, pred štirimi leti pa
je prejela tretjo nagrado na slovenskem tekmovanju mladih čelistov in
četrto nagrado na mednarodnem
tekmovanju mladih čelistov v Italiji.
Letos je zaključila diplomski študij
violončela in nadaljuje šolanje na
podiplomskem študiju.
Pianistka Eirini Filippou s Cipra
je s sedmimi leti začela igrati klavir, enajst let se je izobraževala na
Odeon Mousikoi Orizontes, kjer je
z odliko opravila zaključni izpit. Z
odlično oceno je zaključila izobraževanje teorije, letos pa je tudi že
zaključila diplomski študij klavirja. V
času študija je bila korepetitorka na
številnih koncertih in recitalih.
V leto dni stari zasedbi so predstavile bogat glasbeni obseg tako klasične kot moderne glasbe svetovnih
avtorjev ter nas v najkrajši noči med
drugim kratkočasile tudi s prijetnimi, živahnimi toni argentinskega
skladatelja Astorja Piazzolle in nam
pokazale plodove dela, ki odsevajo

www.renault.si

RENAULT
STORITEV

PREGLED KLIME IN ZAMENJAVA FILTRA
POTNIŠKEGA PROSTORA ŽE OD 16,90 EUR*.
*MPC VKLJUČUJE FILTER IN OPRAVLJENO DELO ZA CLIO II IN KANGOO I.

Pogoj: Obvezno vzdrževanje vozila v skladu s navodili konstruktorja v pooblaščeni delavnici
Renault
Veljavnost pogodbe je 1 leto in se ob izvedenem rednem servisnem pregledu samodejno
podaljšuje za 1 leto.

SPLOšNI POGOJI POMOČI NA CESTI
Ekipa Renault Pomoči vam pomaga in svetuje v Sloveniji na 080 1 080 (brezplačna številka za Slovenijo) in za klice iz tujine
++ 386 1 519 80 60.
Storitev Renault Pomoč vključuje popravilo na kraju samem, kadar to ni mogoče, pa vlečno službo do najbližjega Renaultovega
serviserja in popravilo vozila.
Stik z najbližjim Renaultovim serviserjem bo vzpostavila kar služba Renault Pomoč.

VZDRŽEVALNI PREGLED 10W40

Clio I od 64,90

clio II od 67,90

ZAMENJAVA VŽIGALNIH SVEČK

Clio I od 19,90

ZAMENJAVA PREDNJIH ZAVORNIH PLOŠČIC

Clio I od 46,90

ZAMENJAVA FILTRA ZRAKA

Twingo I od 12,90

Kangoo I od 12,90

ZAMENJAVA PREDNJIH AMORTIZERJEV

Clio I od 127,90

Megane I od 126,90

Vse cene so v evrih z DDV in vključujejo nadomestne dele in vgradnjo. Stare cene so priporočene cene v redni prodaji. Cene veljajo do 31. 8. 2010.
Natančno ceno za svoj model vozila preverite pri pooblaščenem servisu Trgo ABC d.o.o.

• PE Koper, Istrska cesta 12, tel. 05 663 61 17
• PE Postojna, Tržaška cesta 60c, tel. 05 721 28 28
• PE Ajdovščina, Goriška cesta 29a, tel. 05 364 33 02
• PE Nova Gorica, Vinka Vodopivca 2, tel. 05 335 44 00
• PE Tolmin, Poljubinj 89f, tel. 05 388 47 00
www.trgoabc.si
SCENIC: Poraba pri mešanem ciklu 4,9-7,5 l/100 km. Emisija CO2: 130-184 g/km. • Izračun je narejen na dan 23. 6. 2010 za Renault Scenic Authentique 1.6 16V, kjer
maloprodajna cena z vključenim popustom in DDV znaša 15.570 EUR. Informativni izračun za kredit je narejen za dobo 96 mesecev in upošteva obrestno mero Euribor + 3,3 %
ter polog v višini 39,2 %. EOM = 6,62 % in se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu.

24. PREMSKA SREČANJA
V nedeljo, 27. junija, so v sončnih
popoldanskih urah na premskem
gradu potekala že 24. Premska
srečanja, ki sta jih letos organizirala Zveza književnikov Primorske
in Območna izpostava JSKD Ilirska
Bistrica s sponzorsko pomočjo Občine Ilirska Bistrica.

Diskusija je potekala o problematikah, s katerimi se srečujejo literarne
revije v sodobnem svetu. Ob neprijetnem spopadanju literarnih revij z
vse večjimi problemi je Jurinčič predlagal ZKP-ju, da bi organiziral srečanje, na katerega bi prišli uredniki

z obeh strani slovensko-italijanske
meje ter bi tako poskusili najti skupne rešitve za osnovne dileme primorskih literarnih revij.
Ob 17-ih se je pričel osrednji del
prireditve, in sicer »Literarni panj«,
kjer so se obiskovalci naužili stihov
novopečene članice ZKP-ja Lidije
Habič, podžupanje občine Nova Gorica, Darinke Kozinc, pesnika Stojana Ržka, avtorja treh pesniških
zbirk, upajoče Maje Turković, ki v
svojih pesmih razkriva skrivnosti, in
Vite Žerjal Pavlin, profesorice slovenščine in avtorice dveh pesniških
zbirk. Poleg tega je povezovalka
programa ter predsednica ZKP-ja
Magdalena Svetin Terčon razglasila rezultate natečaja Prem 2010
za najboljšo pesniško zbirko, ki si jo
od petih ocenjenih del po odločitvi tričlanske komisije zasluži Maja

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

Razboršek iz Sežane za pesniško
zbirko I»stoimenskost«. Po mnenju
strokovne žirije njen opus ponuja
bralcu zrelo poezijo in izvirno metaforiko.
Hitro iztekajoče nedeljsko popoldne se je zaključilo v tretjem delu
prireditve ob 19. uri, kjer je na dvorišču premskega gradu svoje gledališke sposobnosti predstavilo TKŠD
Urbanščica Vreme, ki so z lastno
tehniko odigrali komedijo »Žalostne
zgodbe o veselih Kraševcih« po motivih knjige Franceta Magajne. Na
predstavi je plese med igranimi
odlomki izvajala Folklorna skupina
Borjač iz Sežane.
Program, ki vse leto ostaja isti, bo
po besedah predsednice ZKP-ja
drugo leto doživel korenite spremembe v vsebinskem delu, saj
bodo srečanja obeležila četrtstoletno tradicijo. Generacijsko različni
obiskovalci so domov odnesli številne prijetne utrinke, ki jih bodo
organizatorji drugo leto jubilejno
ustvarili že 25-ič, kar je dokaz kakovostnega programa in vztrajnega
dela. III Rok Smrdelj

Vaše prispevke nam lahko
pošljete do 20.
v mesecu na e-naslov:
odmevi@ilirska-bistrica.si.
Vabljeni k sodelovanju!
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Grad Prem je ob 15-ih svoje obnovljene prostore najprej ponudil
javni tribuni o literarnih revijah z
naslovom »Od kod, kam in kako«,
sicer osrednji temi letošnjih srečanj,
na katere so se od petih povabljenih urednikov odzvali trije – revijo
»Mentor« je zastopala Dragica Breskvar, zamejski urednik Marij Maver
je predstavil revijo »Mladika«, koprsko »Fontano« pa Edelman Jurinčič.
Na diskusiji je manjkala prisotnost
Marjana Pungartnika, urednika
spletne mariborske revije »Locuito«, sicer ene izmed prvih spletnih
revij, ter predstavnika »Primorskih
srečanj«, praktično najpomembnejše primorske literarne revije. Beseda je bila tudi ponujena mlademu
književniku iz Ilirske Bistrice, Roku
Smrdelju, uredniku literarno-mladinskega glasila »Večerna debata«,
ki je izšel že trikrat, izvodi pa so še
vedno na voljo.
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VOX ILIRICA OBELEŽILA 25-LETNICO DELOVANJA
V soboto, 19. 6. 2010, sta v Domu
na Vidmu na koncertu zabavne
glasbe svoje moči združila komorni
pevski zbor Vox Ilirica in Tornado,
bend mladih glasbenikov, in s tem
obeležila 25 let delovanja Vox Ilirice
v našem mestu.
Zbor sestavlja dvanajst članic s pestro generacijsko strukturo – od
učenk, dijakinj, študentk do takšnih,
ki kruh služijo že same. Njihova povprečna starost je 22 let, kar je natanko tri leta manj, kot je star njihov
zbor, ki obstaja od daljnega 1985.
leta, ko ga je v okviru glasbene šole
ustanovila profesorica Marija Slosar
Lenarčič, njihova prva zborovodkinja. Število vseh pevk, ki so v zboru
kdajkoli prepevale, se vrti okoli sto,
težje pa bi bilo prešteti vse izvajane
skladbe, nastope in kaj šele vaje.
Veliko so prepevale in veliko, prav
zagotovo, še bodo, saj se njihova posebnost kaže v zvestobi slovenskih
ljudskih pesmi v priredbah, ljudski
pesmi drugih narodov, slovenski in
tuji umetni pesmi, sakralni glasbi, v
zadnjem času pa se bolj posvečajo
tudi vokalnemu popu in džezu. Prav
zadnje sprejemajo kot zanimiv izziv
in s takšno glasbo so se predstavile v

Vox Ilirica z zborovodkinjo Eleno Sedmak (foto: Marko Vidmar)

soboto pod vodstvom zborovodkinje
Elene Sedmak.
Tornado se je priložnostno združil na
nastopu dobrodelnega koncerta »Iz
srca za srce«, tokrat pa so se odzvali
vabilu zborovske zasedbe in sprejeli
sodelovanje v želji za odkrivanjem
in kakovostnim izvajanjem znanih in
manj znanih skladb različnih zvrsti zabavne glasbe. Tako so oboji nastopili
posamič in pa kot združena celota,
kjer sta njihov talent in požrtvovalno
delo prišla najbolj do izraza. Prekrasen nastop mladih je generacijsko
različne obiskovalce omamil z glasbo
in večer, ki ga je povezoval Rok Smr-

kultura

Društvo Ahec v Postojni
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Letošnje prireditve Poletni kulturni
utrip v Postojni, katerih organizator
je g. Miran Žitko (Občina Postojna),
so že v polnem teku in Društvo Ahec
iz Jasena je imelo čast, da se jim je
pridružilo ter v prijetnem večeru, 13.
julija, predstavilo postojnskemu občinstvu na celovečernem koncertu z
vsemi svojimi glasbenimi skupinami
na mestnem trgu pred hotelom Kras
v Postojni.
Pridružili so se jim še člani domačega folklornega društva Torbarji
iz Postojne, ki jih vodi ga. Andreja
Berlak. Vse kaže, da smo nastopaBISTRIŠKI ODMEVI AVGUST 2010

joči zadovoljili številno občinstvo, ki
je to potrdilo s toplimi in prisrčnimi
aplavzi.
Predstavitev društva Ahec je potekala v treh sklopih, med katerimi so
nastopili člani FS Torbarji. Najprej
se je predstavil MePZ Ahec, sledil
je nastop okteta Jasenski pevci. V
drugem sklopu so svoj sloves potrdili Kerglci izpod Ahca, ki so vzbudili
svojo pozornost tudi zaradi nenavadnih instrumentov. Kerglcem so se
pridružili še igralci (Martinc, Miše,
Janko in Venčka), ki so s šaloigro
»Žegnana voda« predstavili domačo

delj, se je končal prehitro.
Pri izvedbi večera se organizatorji zahvaljujejo ilirskobistriškemu JSKD-ju
oz. g. Igorju Štembergerju za pomoč
pri oglaševanju in organizaciji, tonskemu mojstru g. Bojanu Babiču, pianistki Vjekoslavi Miculinić, županu
g. Antonu Šenkincu za finančno podporo in najem prostora, idejni vodji
večera, Eleni Sedmak, ter občinstvu,
ki je z množičnim obiskom pokazalo
zanimanje za dogajanje med mladimi
na področju glasbenega ustvarjanja –
prav z njihovo podporo bo lahko delovanje med mladimi še pogostejše
in dejavnejše. III Rok Smrdelj

jasensko govorico. V zadnjem delu
koncerta pa so se zvrstile še vse
ostale skupine, to je instrumentalni
trio Bistrc (Vlado Volk, Iztok Čebokli,
Vojko Marion), vokalni duet (Nadja
in Saša) in vokalni kvartet (poleg
dueta še Jadranka Čosič in Danilo
Štefančič). Prav na koncu pa smo vsi
skupaj s pevskim zborom ob instrumentalni spremljavi zapeli še jasensko pesem »Dežela sredi treh gora«
in znano Avsenikovo »Zvezde na
nebu gore«. Nastopajoče skupine
sta predstavila člana našega društva
Diana in Bojan – Gršče Dovgan.
Seveda smo bili vsi nastopajoči zadovoljni, tako zaradi občinstva, ki ga
nismo pričakovali v takem številu, pa
tudi zaradi toplih stiskov rok in čestitk, ki so sledili po nastopu. Gostitelj nas je po zaključenem koncertu
povabil še na prijateljsko druženje in
prigrizek v prostorih hotela Kras, na
poti proti domu pa so Kerglci poskrbeli še za krajši postanek in zabavo
v znanem lokalu gospe Mirande v
Selcah. III Saša Boštjančič

ODSOTNOST zdravnikov V avgustu 2010
Prav je, da odsotnost svojega izbranega zdravnika upoštevate in da prihajate čez poletje k nadomestnim
zdravnikom le zaradi najnujnejših
zadev.
Prosimo za razumevanje in tudi Vam
želimo prijetne preostale dopustniške in počitniške dni ter seveda veliko sprostitve in zdravja! III Kolektiv
Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica
in direktor Vojko Mihelj

na mesec in vzporednem delu v urgentni ambulanti, zaslužijo ustrezen
počitek. Kljub temu smo prisiljeni
njihove dopuste precej prilagajati
potrebam dela, saj se trudimo za
zagotovitev ustrezne dostopnosti
zdravnikov in zobozdravnikov tudi v
času dopustov. Odsotnosti so tudi v
avgustu precejšnje in bosta večkrat
delali le po dve, v skrajnosti celo
samo ena ambulanta.

Objavljamo preglednico o predvidenih odsotnostih zdravnikov in zobozdravnikov zaradi letnih dopustov
v mesecu avgustu 2010.
Za nami je prvi dopustniški mesec
in upamo, da je minil brez večjih
pretresov. Z naše strani se opravičujemo, če ste morali kdaj malo več
čakati na obisk pri zdravniku. Verjetno se strinjate, da si zdravniki po
povprečno šestih nočnih dežurstvih

Dopusti zdravnikov v mesecu avgustu 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

pd

Taučer-Mičetić Jasna, dr.med.,spec.

pd

pd

Šegota T. Sunčana,dr.med.,spec.

pd

pd

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

pd

SPEC Vinšek Grlj Andreja, dr.med.

X

DSO Dekleva Barbara,dr.med.,spec.

pd

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

pd

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

pd

DMD Glušić R.Vanda,dr.med.,spec.

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

zd

Zasebna pediatrična ambulanta
pd

pd

pd

pd

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 avgustu 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
Kasić Š. Mirjana, dr.dent.med.

D

Crnković Emil
Efremov Simeon, dr.dent.med.
Sarafova Olgica, dr.dent.med.
Česnik Meta,dr.dent.med. (ŠZA)

D
D
D

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

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 AVGUST 2010

SO CIALNO V ARSTVO IN z dravj e

Kauzlarić Ivan,dr.med., spec.ped.
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POMOČ PRI UVELJAVLJANJU
PACIENTOVIH PRAVIC
Pacient ima po Zakonu o pacientovih pravicah (ZpacP) pravico do
brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic. Na našem
območju kot zastopnica pacientovih
pravic deluje ga. Jožica Trošt Krušec, mag. prava. Delo zastopnika je
zaupno. Sedež in pisarna zastopnice
je v Kopru, Vojkovo nabrežje 4 a, v
prostorih Zavoda za zdravstveno
varstvo Koper. Prostori zavoda se
nahajajo v centru mesta, nasproti
poslovne stavbe Banke Koper, v
parku ob večjem makadamskem
parkirišču.

SOC IALNO V ARSTV O IN zdravje

Pristojnosti zastopnika pacientovih
pravic:
• svetuje in pomaga pacientu ali ga
zastopa pri uveljavljanju pravic
po ZpacP,
• pacientu svetuje o vsebini pravic,
načinih in možnostih njihovega
uveljavljanja v času pred ali med
zdravljenjem in kadar so te kršene,
• daje konkretne usmeritve za uveljavljanje pravic in predlaga možne rešitve,
• pacientu nudi pomoč pri vlaganju
pravnih sredstev po ZpacP,
• za pacienta opravlja potrebne
poizvedbe v zvezi z domnevnimi
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•
•

•

•

•

•

kršitvami pri izvajalcih zdravstvenih storitev,
pri izvajalcih zdravstvenih storitev
neformalno posreduje z namenom hitrega odpravljanja kršitev,
kadar ne gre za kršitev pravic po
ZpacP, pacienta napoti na pristojno pravno ali fizično osebo ali
pristojen državni organ,
na podlagi pacientovega pooblastila vlaga pravna sredstva in
daje predloge, pojasnila in druge
izjave v imenu in v korist pacienta
za hitro in uspešno razrešitev
spora,
daje pacientu osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in
daje konkretne usmeritve tudi
pri uveljavljanju pravic s področja
zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja
zdravstvene dejavnosti,
izvajalec zdravstvenih storitev
mora zastopniku omogočiti dostop do vseh podatkov, ki so potrebni za njegovo delo v zvezi z
zadevo, ki jo obravnava,
zastopnik se lahko seznani z zdravstveno dokumentacijo pacienta
na podlagi njegove pisne privolitve,

BISTRIŠKI ODMEVI AVGUST 2010

Zastopnica pacientovih pravic
Jožica Trošt Krušec
Vojkovo nabrežje 4 a,
6000 Koper
E-naslov: zastopnica.pacienta@
guest.zzv-kp.si
Tel. št.: 041/667 501
Uradne ure v pisarni v Kopru:
- sreda od 15.30 do 21.30 ure
- petek od 14.30 do 21.30 ure
Uradne ure po telefonu št.
041/667 501:
ponedeljek, torek in četrtek od
18.00 do 20.00 ure
Za obisk v pisarni se je potrebno
predhodno naročiti ns tel. št.
05/66 30 809. Naročanje je možno vsak delovni dan od 8.00 do
14.00 ure.

OBVESTILO

Sprehod po mestu
in obisk VDC
Na lep sončni dan smo se odpravili v
mesto na sprehod. V Domu starejših
občanov je že nekaj časa tlela misel,
da bi na sprehod peljali stanovalce,
ki preživljajo jesen življenja na invalidskem vozičku in so odvisni od
naše pomoči. Zavili smo proti staremu vrtcu, do bivšega hotela Lovec,
proti Prešernovi ulici in se po potki
ob reki sprehodili do trga. Odločili
smo se, da obiščemo Varstveno delovni center, saj so nekateri njihovi
uporabniki stanovalci Doma. Presenečenje je bilo popolno. Sprejeli so
nas z navdušenjem in nam razkazali
prostore. Osvežili so nas s pijačo, v
senčki smo polizali sladoled in se

• zastopanje pacienta pri izvajalcih
zdravstvenih storitev zastopnik
opravlja na podlagi pisnega pooblastila pacienta.

prijetno družili. Po končanem sprehodu smo se s kombijem odpeljali v
Dom, kjer nas je čakalo kosilo. Stanovalci so bili navdušeni. Sklenili
smo, da je potrebno sprehod kmalu
ponoviti v zadovoljstvo stanovalcev.
III Alenka Dolgan, DSO IL. Bistrica

Občane obveščamo, da Občina
Ilirska Bistrica zagotavlja storitev pomoč družini na domu, ki
jo izvaja Center za socialno delo
Ilirska Bistrica.
Pomoč na domu je oblika pomoči starostnikom, invalidom
in vsem, ki potrebujejo pomoč
pri opravljanju vsakodnevnih
opravil. Storitev obsega: gospodinjsko pomoč, pomoč pri
vzdrževanju osebne higiene in
pomoč pri ohranjanju socialnih
stikov.
Cena za uporabnika je 4,70 evra
za uro opravljene storitve. Dodatne informacije so na voljo pri
Centru za socialno delo Ilirska
Bistrica.

Plavanje, košnja stadiona, napoved novih projektov…
Tudi Kšibovci smo si privoščili počitnice, vendar svojega počitniškega
razpoloženja nismo pozabili deliti
s svojimi člani. Vsem dijakom in
študentom, ki so del naše velike
družine, trikrat tedensko omogočamo subvencionirano kopanje v
Moščeniški Dragi. Glede na množične odzive verjamemo, da se bodo
mladi občani prijetno naužili morja,
sončka in poletnih radosti.

Čeprav smo že pred poletjem poskrbeli za obnovo igrišč v Športnem
centru Trnovo, ki so vsak večer lepo
obiskana in polna športnih navdušencev, smo v tem mesecu samoiniciativno poskrbeli še za košnjo
celotne površine. Glede na to, da
je bil stadion v popolnoma zaraščenem stanju povsem nedostopen, je

V vrtcu smo vedno aktivni

logotip

ki ga uporabljamo na vseh promocijskih
materialih v času volitev 2008
Primarna uporaba je beli logotip s črno
obkroženim (za)res na oranžni podlagi

Obilo užitkov, sprostitve in svežine v vročih poletnih dneh vam
želi občinski odbor Zares Ilirska Bistrica
Igor Štemberger
predsednik
OO Zares-nova politika Ilirska Bistrica
Naročnik oglasa je OO Zares-nova politika Ilirska Bistrica

bila košnja trave vsekakor nujno potrebna. Za ves trud pri košnji se zahvaljujemo Mihi Penku in ostalim, ki
so pomagali pri grabljenju metrske
trave. Tudi to potezo si na Klubu študentov pripisujemo kot lepo gesto
oziroma projekt, ki smo ga uresničili
v svoji lastni organizaciji, čeprav so
za to pristojni drugi. III Doris Komen

Otroci v vrtcu pri Osnovni šoli Podgora, Kuteževo, so se letos prvič
družili v angleškem kotičku. Spoznali
so junake mucka Cookieja, račka
Densla in žirafo Lulu. Skupaj z živalskimi prijatelji so se vsak teden učili
angleških besed. Ob tem so barvali,
risali, prepevali, plesali in se seveda
igrali. Na koncu šolskega leta so tudi
nastopili na prireditvi ob zaključku
mednarodnega projekta Comenius,
v katerega je bila vključena šola.
Zapeli so venček angleških pesmic
in ob tem tudi zaplesali. Cookie jim
je podelil priznanja za sodelovanje
in sladkarije. Angleški kotiček so
pripravile vzgojiteljica Marina Grilj,
pomočnica vzgojiteljice Barbara Maljevac in učiteljica angleščine Anja
Hofman.
Prav tako pa so vrtčevi otroci redno
obiskovali šolsko knjižnico. V okviru
dejavnosti „Nahrbtnik – bralček“
so poslušali pravljice, listali knjige,
raziskovali … Knjige so si vsak teden
izposojali v skupino in jih z nahrbtnikom odnašali tudi domov. Knjižničarka Brigita Boštjančič Baša, ki
je vodila dejavnost, jim je ob koncu
šolskega leta podelila priznanja ter
jih spodbudila, naj ostanejo tako
pridni obiskovalci knjižnice. III Anja
Hofman in Brigita Boštjančič Baša
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naši mladi in najmlajši

Kljub temu, da v dveh poletnih mesecih nimamo uradnih ur, že pridno
pripravljamo nove projekte in zanimivosti. V avgustu se najprej obeta
tradicionalno Kšibkanje, dnevi zabave, športnih in ustvarjalnih aktivnosti ter kulture, v začetku šolskega
leta pa vas bomo presenetili z velikim Dijaškim koncertom ter novimi
ugodnostmi, popusti in informacijami o dogajanju.
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Naočnik in Očalnik na počitnicah
Kaj naj storimo, če se pojavijo tatovi, ki otrokom kradejo šolske počitnice? Najbolje bo, da
pokličemo slavna detektivska mojstra Naočnika
in Očalnika, ki nam bosta pomagala ujeti nesramnega roparja. In prav to smo tudi storili.
14. junija sta nas na OŠ Antona Žnideršiča obiskala mojstra detektiva. K nam sta se pripeljala
s svojim detektivskim tovornjakom, polnim številnih izumov, kot so biciklminihopter (BMH),
kameranaraketnipogonznotranjimizgorevanjem,
skozigled2010 in ušesosluh. S svojimi pripomočki
sta mojstra svojega poklica izsledila roparja
Stanka Kradimirja in njegovo hčer Pšeničko. Pšenička je bila že krepko naveličana neprestanih
počitnic, ki jih je zanjo kradel oče, in se je želela
vrniti v šolo, zato je pomagala detektivoma, da
ujameta roparja. Seveda pa slavnega Stanka Kradimirja ni enostavno prisiliti, da vrne nakradeno

blago. Na koncu pa mojstroma vendarle preda kovček in ko ga skupaj odprejo, za vse otroke v šoli nastopijo težko pričakovane počitnice. Se sreča, da imamo Naočnika in Očalnika! III G. B. B.

Otroci v lovski družbi

naši mladi in najmla jši

Zadnje šolske dni smo otroci od 1.
do 3. razreda in predšolski vrtčevi
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otroci na pobudo Keš Franca obiskali Mašun. V gozdarski hiši nas

je pričakal lovec Janez Marinčič, ki
nam je predstavil delo lovca, njegovo opremo in oblačila, nam podaril osebne izkaznice medveda
ter nam pokazal film o medvedu.
Otroke je najbolj navdušil ogled izpusta medvedov nazaj v naravo. Ob
tem so se tudi nasmejali. Ko smo življenje medveda in delo lovca dobro
spoznali, smo se odpeljali na Devin,
kjer nas je čakala malica. Gospa Joža
Keš nam je skuhala odlično »pašto«,
s katero smo napolnili naše lačne
želodčke. Po kratki igri nogometa,
smo učiteljice pripravile delavnice
na temo gozda. Otroci so po skupinah izdelovali herbarij, opazovali
živali in rastline v podrastju, nabirali
smrekove vršičke in pripravili sirup
ter hodili po čutni poti. Kljub temu,
da živimo v področju gozda, smo se
veliko novega in zanimivega naučili.
III Tanja Blažek

Polepšali smo jim dan
Poletje je tu. Vsi se ga veselimo. Odrasli in otroci
težko pričakujemo dopust in brezskrbne počitnice,
ki jih bomo zapolnili z druženjem in igro. Nekateri
otroci pa so žal prikrajšani za igro in rajanje z vrstniki.
Otroci iz skupine Veverice smo se spomnili na Kristjana in mu z obiskom polepšali dopoldne na njegovem domu. Zmotili smo ga pri gledanju njegovega
najljubšega športa – nogometa, se z njim pogovarjali
in mu zapeli pesmico. Obljubili smo mu, ga bomo še
večkrat obiskali.
Večkrat pa se ustavimo tudi pri starejših, v Domu starejših občanov Ilirska Bistrica. Tudi tokrat smo druženje popestrili s krajšim programom, z njimi klepetali,
pojedli sladoled in jim podarili torto za praznovanje
rojstnih dni.
V veselje nam je, če lahko komu polepšamo dan in
BISTRIŠKI ODMEVI AVGUST 2010

preženemo urico ali dve dolgočasja. Na ta način spoznavamo
»drugačnost« in prispevamo k sožitju med generacijami. III
Sonja Tomšič in Bojana Primc
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Med prispelimi
pravilnimi rešitvami
bomo izžrebali tri
nagrajence, ki bodo
prejeli:
• odejo za piknik,
• ročno poslikano
steklenico za
žganje in
• dve vstopnici
za ogled gradu
Prem z muzejsko
zbirko.
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Vodoravno: 1. prostor pod previsom v skalovju, 8. mravljam podobne žuželke, ki se hranijo z lesom, 9. eden od staršev, 10. posoda za odpadke, 11. vrhnja plast zemlje z rastlinjem, 12. ločje, loček, 13. začetnici violinista Ozima, 14.
francoski naziv za švicarsko mesto Basel, 15. kraj pri Kranju, rojstni kraj skladatelja Cirila Preglja, 17. stanje človeka, ki
mu manjka moči, 18. oddeljena ploskev obdelane zemlje, 23. sila, moč, 26. mesto v italijanski pokrajini Marke, znano
po božji poti, 28. jed iz oluščenih ječmenovih zrn, 29. slovenski slikar, predstavnik realizma (Anton, od 1862 do 1905),
30. Abelov morilec, 32. soglasnika v golu, 33. kemijski znak za kositer, cin, 34. grške modrice, devet boginj umetnosti
in znanosti, 35. mesto v Piemontu, blizu Torina, 36. značilnost gibkega, 39. ime slovenskega psihologa Žlebnika, 40.
Atlantski, Tihi, Indijski …, 41. trd črn kavčuk, 43. angleški jazzovski saksofonist (Trevor), 44. zambijski državnik, nekdanji predsednik (Kenneth).
Navpično: 1. prostor za športne prireditve, 2. destilacijski produkt nafte, 3. druga največja alžirska luka, 4. začetnici
pevca Misleja, 5. bivši minister za zdravje (Borut), 6. ameriška filmska in tv igralka ter skladateljica (Annette), 7. pisan
ščinkavec, 14. mesto v Sremu s cementarno, 16. kraj pri Kopru, 18. največja škotska luka ob reki Clyde, 19. cvetlični
lonec, 20. nemški operni pevec (Karl, od 1877 do 1958), 21. reka v Angliji in na Škotskem, 22. arabski žrebec, 24.
pripadnik črncem podobne rase, 25. ameriško mesto, glavno mesto zvezne države Georgije, 27. smisel za lepoto, 31.
pripadnik Aztekov, 34. belgijsko mesto v pokrajini Hainault (Bergen), 35. nemški pesnik (Gottfried, od 1886 do 1956),
37. druga črka hebrejske abecede, 38. vzhodnoafriški grm, 39. ameriški glasbenik Reed, 42. kratica za letalsko družbo
British Airways.
Geslo:
1

2

3

4

5

6

7

8
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raz vedrilo

18

Rešitev nagradne
križanke pošljite
na naslov: Bistriški
odmevi, Bazoviška
cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica, s
pripisom »nagradna križanka«,
najkasneje do 20.
avgusta 2010.
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INFO

Veliki šmaren v Knežaku: otroške
delavnice, ples z ansambli Akordi,
Biseri ..., nastop dalmatinske klape

Igrišče pri OŠ Knežak

13., 14. in 15. avgust od 17.00 dalje

Društvo PIŠKOTEK Knežak in
KŠTD Tabor Kalc 1896 Knežak

041/565 471
Vojko Mihelj
041/804 920
Andrej Novak

»Gremo na božjo pot«, romarska
sv. maša z blagoslovom cvetja in
zelenja ter kulturnim programom

Soze

15. avgust ob 18.00

KETŠD Alojz Mihelčič Harije in
župnija Il. Bistrica

Tekmovanje v spretnostnem
jahanju »Mlake 2010«

Mala Bukovica

14. avgust od 14.00 do 22.00

Društvo rejcev hladnokrvnih
konj Furman

051/811 942
Jan Mikuletič

Mala južna

Grajsko dvorišče na
Dolnjem Zemonu

21. avgust ob 16.00

KD Grad Dolnji Zemon

031/329 364
Primož Rojc

Razstava starih slik in predmetov

Vaški dom Gornji Zemon 22. in 29. avgust od 10.00 dalje

Gorsko hitrostna dirka Ilirska
Bistrica

Ilirska Bistrica - Šembije

28. avgust: uradna treninga od 11.00 dalje AMD SA-I Ljubljana
29. avgust: tekmovalni vožnji ob 10.00 in
13.00

Koncert skupine Novi fosili

Telovadnica pri OŠ
Antona Žnideršiča

28. avgust ob 21.00

Provocativa

Dan družinske in društvene
rekreacije

Mašun

29. avgust od 14.00 do 17.00

Društvo PIŠKOTEK Knežak in
041/565 471
Zdravstveni dom Ilirska Bistrica Vojko Mihelj
05/711 21 32
Andreja Rebec

Ob sobotah, nedeljah in praznikih med
12.00 in 19.00

TIC Ilirska Bistrica

Ogled gradu Prem z muzejsko zbirko Prem
in Kettejeve spominske sobe

Društvo Studenc Gornji Zemon
www.ghd-ilirskabistrica.si

031/682 197
Bojan Oblak

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

OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA
ILIRSKA BISTRICA

Mednarodno srečanje motoristov
ILIRSKA BISTRICA
3., 4. in 5. september 2010

VAS VABI NA

napovednik

nagradna križ ank a

Prireditve v avgustu 2010
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KR V O D A J A LS KO
A KC I J O

Moto klub FEISTRITZ prireja prvi vikend v septembru že 11.
mednarodno srečanje motoristov, ki se bo odvijalo na že
ustaljeni lokaciji v Vrbici.
Vabimo vse motoriste, vse ljubitelje motorjev in ljudi, željne
zabave, da se nam pridružijo v petek, soboto in nedeljo – 3., 4.
in 5. septembra.

V PONEDELJEK, 2. AVGUSTA 2010

Vse dni bo poskrbljeno za hrano in pijačo, dobro zabavo,
glasbo, igre …

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

SKUPAJ REŠUJEMO ŽIVLJENJA!
BISTRIŠKI ODMEVI AVGUST 2010

Še posebej vabimo motoriste na panoramsko vožnjo, ki bo v
soboto ob 17.00.
Tako v petek kot v soboto se nam bodo predstavile rock in
metal skupine, v soboto zvečer nas bo zabavala legendarna rock
zasedba iz nekdanjega jugoslovanskega prostora

DIVLJE JAGODE.

Lepo vabljeni!

Moto klub FEISTRITZ

