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Pri investicijah 
previdno, a odločno
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Občine v regiji so v novo leto stopile z dodelanimi investicijskimi 
načrti, seveda, prilagojenimi času gospodarske krize. Največ 
pozornosti namenjajo infrastrukturnim projektom, nekaj pa tudi 
obnovam dotrajanih šolskih stavb in kulturnih objektov. Tako bodo 
v Postojni in Pivki med drugim obnovili celoten vodovodni sistem, 
v Logatcu nadgradili, na Rakeku pa zgradili čistilno napravo. Na 
Blokah naj bi gradili večnamensko dvorano, v Ilirski Bistrici pa bo 
po podeželju na vrsto prišlo investiranje v mestu.  Povsod si skušajo 
izdatno pomagati z evropskimi in državnimi sredstvi. 
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Dragi bralke in bralci,

v regijskem časopisu 
Notranjsko-kraške novice v 
letu 2014 izvajamo projekt, 
s katerim želimo Slovence 
v zamejstvu in po svetu 
seznanjati z aktualnimi 

novicami v regiji, po drugi 
strani pa našim bralcem 

predstaviti njihovo življenje 
na tujem. 

Prosimo vas torej, da nam 
sporočite elektronske 
naslove ali telefonske 

številke vaših sorodnikov, ki 
so se iz regije izselili v svet. 
Z njimi bi navezali stik, jih 

predstavili v našem časopisu 
in se dogovorili za morebitno 

pošiljanje Novic. 
Veseli bomo vaših sporočil po 

elektronski pošti na naslov 
urednistvo@nkr-novice.si 

ali po klasični: Notranjsko-
kraške novice, Obrtna cona 
Logatec 22, 1370 Logatec, 

Slovenija.

Uredništvo

Kovinoplastika se postavlja 
na noge

Med lastnimi blagovnimi znamkami 
izpostavlja vrtljivo-nagibno okovje ARX 
in pomivalnike ALVEUS. Orodjarna 
Kovinoplastike Lož pa je po njegovih 
besedah v letu 2013 z rezultati in 
obsegom poslovanja dokazala, da sodi v 
sam vrh tako slovenskega kot evropskega 
orodjarstva zlasti na področju izdelave 
orodij za avtomobilsko industrijo. 
»Predvsem pa želim poudariti vlogo 
managementa in zaposlenih, ki so verjeli 
v Kovinoplastiko Lož, tako da smo s 
skupnimi prizadevanji in profesionalno 
opravljenim delom uspeli uresničiti za leto 
2013 zastavljene cilje,« pravi predsednik 
uprave Peter Nelec.
V zadnjih šestih mesecih je iz podjetja 

odšlo 23 delavcev. Med razlogi za to 
Nelec našteva predvsem v upokojevanje, 
izteke pogodb o zaposlitvi za določen 
čas in poslovni razlog, predvsem na 
nedobičkonosnih programih, ki jih je 
družba v tem in prejšnjem obdobju 
ukinila.
»V enakem obdobju smo zaposlili 17 
delavcev, od tega 3 v proizvodnji za 
določen čas in 14 s srednjo oziroma 
univerzitetno izobrazbo na zahtevnejših 
delovnih mestih v orodjarni, na 
operaterskih delovnih mestih in v razvojni 
tehnologiji v drugih profitnih centrih,« 
pojasnjuje Nelec in dodaja, da je v 
Kovinoplastiki Lož trenutno zaposlenih 
642, v skupini pa približno 800 delavcev.

FOTO:  ARHIV NKN

Dolgoletnim in stabilnim kupcem se pridružujejo novi, za Kovinoplastiko 
nekoliko nestandardni trgi.

V Loški dolini na novo zaposlujejo, 
leto 2013 končali z dobičkom

Loška dolina - Kovinoplastika, največji zaposlovalec 
v Loški dolini, se je konec leta 2012 in v prvem 
četrtletju 2013 ustrezno prestrukturirala, pridobila 
nove kupce, izboljšala in okrepila prodajo izdelkov 
lastnih blagovnih znamk. V zadnjih šestih mesecih 
je iz podjetja odšlo 23 delavcev, v enakem obdobju 
pa so jih 17 zaposlili, pojasnjuje predsednik uprave 
Kovinoplastike Lož Peter Nelec. 

Najpomembnejši 
poslovni partnerji
»Kovinoplastika Lož ima več 
pomembnih kupcev in partnerjev. 
Tako rekoč vsak profitni center 
ima svoje dolgoletne in stabilne 
kupce, ki pa se jim, kot rečeno, 
pridružujejo novi, za Kovinoplastiko 
nekoliko nestandardni prodajni 
trgi,« predsednik uprave odgovarja 
na vprašanje o najpomembnejših 
poslovnih partnerjih in poudarja, da 
so v preteklem letu veliko pozornosti 
namenili tako razpršitvi kupcev kot 
trgov.

Leto 2013 končali z 
dobičkom
Pred dokončnimi rezultati 
in pred sejo nadzornega 
sveta sogovornik ni 
razkril natančnih številk o 
poslovnih rezultatih. »Lahko 
pa z gotovostjo zatrdim, 
da bo Kovinoplastika 
Lož poslovno leto 2013 
zaključila z dobičkom. Več 
pa v naslednjih mesecih,« 
napoveduje.

•Blanka Markovič Kocen 
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Investicije 2014

V občini Logatec je leto 2013 na področju investiranja najbolj zaznamoval začetek izvajanja 
najpomembnejših investicij, ki jih sofinancira Evropska unija.  »Kljub zapletenim predpisom 
smo uspeli izbrati izvajalce gradenj čistilne naprave in kanalizacije,«pojasnjuje logaški župan 
Berto Menard. 
Najpomembnejše logaške investicije v letu 2014 bodo nadgradnja obstoječe čistilne naprave, 
gradnja kanalizacijskega sistema Martinj hrib, Kalce in Gornji Logatec ter izgradnja vrtca v 
Rovtah. »Za skoraj 4,4 milijona evrov vredno nadgradnjo obstoječe čistilne naprave na 14.900 
populacijskih enot smo pridobili 3,5 milijona evrov iz Kohezijskega sklada EU in državnega 
proračuna,« pravi Menard, iz istih virov pa so pridobili tudi skoraj 2,5 milijona evrov za 
gradnjo omenjenega kanalizacijskega sistema v skupni dolžini 12 kilometrov.
Država in ministrstvo za šolstvo bosta za gradnjo težko pričakovanega vrtca v Rovtah 
primaknila dobrih 1,3 milijona evrov, medtem ko je vrednost celotne investicije skoraj 2,3 
milijona evrov.
»Načrtujemo in pričakujemo, da bodo načrtovane investicije v večji meri realizirane v letu 2014 
in 2015,« je optimističen logaški župan. •bmk

Logatec: čistilna naprava 
in kanalizacija

Daleč najpomembnejši in finančno tudi najzajetnejši projekt, ki naj bi ga v letošnjem letu začeli 
izvajati v občinah Postojna in Pivka, je projekt prenove celotnega vodovodnega sistema. Toda 
čeprav je projekt načrtovan že več let, saj so izgube na obstoječem vodovodu, ki je v povprečju 
star 45, nekateri odseki tudi 100 let, 40- do 50-odstotne, 38 od 300 kilometrov cevovodov pa je 
še azbestnih, njegova usoda še vedno ni povsem jasna. Projekt obeh občin je namreč eden od 
enajstih na področju oskrbe s pitno vodo, ki na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo 
v tem trenutku še vedno čakajo na izdajo odločbe o sofinanciranju, čeprav je bil projekt že 
potrjen s strani ministrstva za kmetijstvo in okolje. Zapleta se, ker so v okviru tako imenovanih 
presežnih pravic porabe evropskih kohezijskih sredstev odločbe o sofinanciranju že prejeli 
nekateri projekti, ki pa niso pripravljeni do te mere, da bi jih lahko pričeli izvajati oziroma 
je njihova izvedba v tej finančni perspektivi bistveno bolj ogrožena od omenjenih enajstih 
projektov (med njimi postojnsko-pivškega), ki pa so izpadli iz kvote in odločb niso dobili. Pivški 
župan Robert Smrdelj nam je povedal, da so zato vlado že pozvali, naj zadevo čim prej razreši, 
sicer bi projekti, ki že imajo gradbeno dovoljenje in izbrane izvajalce, lahko izgubili evropska 
sredstva. 
Celotna vrednost projekta je 32 milijonov evrov, od česar bi sofinancerska sredstva znašala 28 
milijonov evrov. 
Velik skupni projekt obeh občin (in več ostalih v sklopu krovnega projekta), ki se je začel 
že lani in se bo nadaljeval tudi v letošnjem letu, je tudi projekt Čista Ljubljanica, v okviru 
katerega Postojna obnavlja čistilno napravo. Občina letos načrtuje tudi ureditev kanalizacije od 
Prestranka do čistilne naprave, na katero se bodo priključili prebivalci tudi s tega dela občine. 
Pivka pa bo nadaljevala z izgradnjo kanalizacije in nove čistilne naprave. •vrž

Postojna, Pivka:
obnova vodovoda

Na Rakeku pospešeno gradijo kanalizacijo in čistilno napravo. Investicija je vredna dobrih 
10 milijonov evrov; 6,2 milijona jih gre iz kohezijskega sklada, dober milijon bo dala država, 
ostanek pa občina. Kot je pojasnil župan Marko Rupar, mora biti čistilna naprava zgrajena 
do sredine leta, projekt pa bo v celoti zaključen do konca prihodnjega leta. Zgradili bodo 
slabih 15 kilometrov kanalizacije in čistilno napravo za 4.000 populacijskih enot. Nanjo bodo 
priključili dodatnih 1.628 prebivalcev in 594 enot iz gospodarstva. »Do leta 2018 pa naj bi 
čistila tudi odpadno vodo z Unca ter iz Ivanjega Sela in Slivic.«

1,3 milijona evrov bo šlo za energetsko sanacijo šol v Cerknici in Begunjah. Večino denarja, 
900 tisočakov, je iz kohezijskega sklada. Na cerkniški šoli bodo obnovili fasadni ovoj, izolirali 
podstrešje in streho, zamenjali okna in vrata ter optimizirali ogrevalni in kurilni sistem. 
»Dela na šoli v Begunjah so manjša, a zato nič manj pomembna,« pravi Rupar. Tam bodo 
izolirali fasado in strop ter zamenjali stavbno pohištvo. •pet

Cerknica: odpadne vode 
bodo dobro očiščene

FOTO: bRIgITA KAVčIč
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Svetniki v Loški dolini decembra sicer niso potrdili osnutka letošnjega proračuna in bodo 
skoraj enakega obravnavali na naslednji seji. »Investicijske aktivnosti bodo šle v dve smeri, v 
gradnjo komunalne infrastrukture in gradnjo večnamenske dvorane,« je pojasnil župan Janez 
Komidar.

Komunalno infrastrukturo bodo gradili v Pudobu, pripravljajo se še na gradnjo obvozne 
ceste Stari trg–Markovec. »Oba projekta sta načrtovana tako, da bi z njima lahko kandidirali 
za sredstva skladov Evropske unije.« 

Večnamensko dvorano bodo gradili le, če bodo dobili sofinancerja. »Dobiti moramo več 
kot 50 odstotkov zunanjih sredstev, da bi gradnjo zaključili brez zadolževanja, ne da bi trpele 
ostale investicije.« Upajo, da bodo za petmilijonski projekt dobili sredstva Fundacije za 
šport, ki pa ne bodo zadostovala. »Razmišljamo o drugih možnostih, a čakamo na novo 
finančno perspektivo.« •pet

Loška dolina: ne vedo še, ali 
bodo dvorano gradili letos

FOTO: peTRA TRčeK
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Postojnska občina je po večletnem opozarjanju šole in krajanov v letošnjem proračunu 
vendarle zagotovila sredstva za začetek nujno potrebne prenove podružnične osnove šole in 
enote vrtca v Planini. Čeprav je še v osnutku proračuna kazalo, da sredstev tudi letos ne bo, 
nam je podžupanja Margareta Srebotnjak Borsellino povedala, da so investicijo naknadno 
umestili na pobudo krajevne skupnosti, občanov in šole, saj se na občini zavedajo, da otroci 
že dalj časa bivajo v slabih pogojih. Prenova bo sicer postopna. Letos bodo prišli na vrsto dva 
oddelka vrtca, telovadnica, podstrešje in dotrajana kotlovnica. Prostori se bodo po novem 
ogrevali na lesno biomaso. Dela so ocenjena na 450.000 evrov, razpis za izbor izvajalca pa 
objavljen, saj je bila dokumentacija že pripravljena. Po napovedi podžupanje bo v letu 2015 
sledila še dobrih pol milijona evrov vredna prenova šole in ureditev zunanjega igrišča. 
Podžupanja upa, da bodo lahko del sredstev pridobili tudi prek morebitnih razpisov, sicer pa 
»bomo zmogli sami, kajti to smo zdaj krajanom dolžni.« 
Sabina Ileršič Kovšca, ravnateljica Osnovne šole Antona Globočnika Postojna, ki ima 
podružnico v Planini, nam je povedala, da so bili nekdanji prostori vzgojnega zavoda dotrajani 
že pred 20 leti, ko je v njih začela delovati podružnica. »Ustanoviteljico smo na nemogoče 
razmere opozarjali že vrsto let. Vsako leto smo bili deležni obljub, zdaj pa je naložba vendarle 
v proračunu,« je bila zadovoljna Ileršič Kovščeva. Obnova šole in vrtca v Planini bo sicer že 
druga velika investicija na področju družbenih dejavnosti v postojnski občini v zadnjem 
obdobju. Lani oziroma ob koncu predlanskega leta so namreč odprli novo osnovno šolo v 
Prestranku. •vrž

Občine v regiji smo v prvi letošnji številki povprašali, katerim investicijam bodo letos dali prednost in kaj si 
od njih obetajo. Ugotovili smo, da so si povsod zastavili smele, a realne investicijske načrte. Skupna značilnost 
najpomembnejših načrtovanih investicij pa je, da so vezane na sofinanciranje iz evropskih in državnih sredstev. 

Postojna: obnova podružnične 
šole in vrtca v Planini

V Občini Ilirska Bistrica so po besedah župana Emila Rojca že 
podpisali pogodbe za projekte, ki jih bodo izvajali v letu 2014. 
Njihova skupna vrednost je približno 4,5 milijona evrov. Kot izredno 
pomembno za občino župan izpostavlja podpis pogodbe za izgradnjo 
obvoznice v višini 11,4 milijona evrov, ki jo bo v večinskem deležu 
financirala država. Gradnja je predvidena v dveh fazah. Zaključili 
pa so že gradnjo krožišča pri Spetiču, most čez Jasensko Pilo in 
ureditev treh cestnih priključkov. V drugi fazi projekta je predvidena 
gradnja same ceste skupaj z vsemi potrebnimi premostitvenimi in 
podpornimi objekti ter ostalo potrebno infrastrukturo na trasi ceste. 
Župan je izrazil zadovoljstvo, ker so investicije razpršene po celotni 
občini. Na Pregarjah bodo obnovili vaški dom, v Zabičah most čez 
Reko, obnovili pa bodo tudi cesto Ambrožič – Ostrožno Brdo. Vsi 
ti projekti so vredni nad 300.000 evrov. »Potem ko smo v treh letih 
podeželje investirali več kot štiri milijone evrov, je prišlo na vrsto tudi 
mesto,« dodaja Rojc. V letu 2014 bodo v mestu gradili vrtec, obnovili 
Dom na Vidmu in osnovno šolo Dragotina Ketteja ter pločnike in prehode na Gregorčičevi od 
krožišča pri Matetu do Doma na Vidmu. 
V občinski upravi so že pripravili projekte za leto 2015, izvajali pa jih bodo lahko tudi v 
prihodnjem mandatu s pomočjo evropskih sredstev. Skupna vrednost vseh projektov presega 

Ilirska Bistrica: s podeželja investicije tudi v mesto

Občina Pivka je lani prenovila ploščad pred Krpanovim domom in s tem poskrbela za 
ustrezno zunanjo ureditev, letos pa bo s pomočjo evropskih  sredstev prišla na vrsto še 
njegova notranjost. V domu, ki ima skoraj 3.000 kvadratnih metrov površin in v katerem 
je poleg osrednje večnamenske (kino)dvorane in knjižnice tudi nekaj poslovnih prostorov, 
bodo obnovili skupne in povezovalne prostore, prostore knjižnice bodo razširili, v 
kinodvorani pa zamenjali vse stole, stropne, stenske in talne obloge, posodobili akustiko, 
osvetlitev, ogrevanje in prezračevanje. Urejeno  bo tudi dvigalo in vstopna recepcija. 
V nadstropju ob knjižnici naj bi zaživela tudi manjša galerija. V kleti je predvidena 
večnamenska soba za druženje in pogostitve ob večjih prireditvah ter prenova glavnih 
sanitarij, predvidena je tudi izgradnja dodatne garderobe s sanitarijami za nastopajoče ter 
ločene sanitarije za kegljišče in športni park. Za skupno okrog 900.000 evrov težak projekt 
je občina na razpisu za razvoj regij pridobila skoraj 650.000 evrov, ostalo bo zagotovila 
sama. 
Občina Pivka bo s pomočjo znatnih evropskih sredstev začela izvajati tudi prvo fazo 
celovite ureditve kompleksa parka vojaške zgodovine, o čemer pa smo podrobneje že 
poročali. Za projekt v skupni vrednosti 4,3 milijona evrov bo dobre tri milijone prispeval 
Evropski sklad za regionalni razvoj. •vrž

Pivka: obnova notranjosti 
Krpanovega doma

FOTO: peTRA TRčeK

Zdaj precej neugledna notranjost Krpanovega 
doma, ki je osrednje pivško kulturno središče, 

bo letos dobila novo podobo.

FOTO: VAlTeR lebAN

V tem šolskem letu podružnično 
šolo v Planini obiskuje 43 učencev, 

enoto vrtca pa 19 otrok.

FOTO: VAlTeR lebAN
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15 milijonov evrov. Večji del te vsote, skoraj dve tretjini, odpade na vodovode, približno dva 
milijona evrov znaša sanacija tovarne TOK, podoben znesek predstavljata gradnji vrtca v 
Pogradu in tretja faza vrtca v Ilirski Bistrici.  •žž

Krožišče pri Spetiču
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V novo leto z novim direktorjem

Po spomladanskem razpisu je komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja svetnikom predlagala, naj 
Kržiča začasno imenujejo za vršilca dolžnosti direktorja 
zavoda. Predloga svetniki niso potrdili in so na naslednji 
seji na to mesto imenovali Žnidaršiča. Na zadnji decembrski 
seji občinskega sveta je komisija svetnikom predlagala, naj 
za direktorja imenujejo Žnidaršiča, a je na seji svetnik Jakob 
Levec za to mesto predlagal Kržiča. 

Kot je povedal župan Janez Komidar, ga je razplet nekoliko 
presenetil. »Tega nisem pričakoval in sem bil presenečen, saj 
se je vse očitno dogajalo v zadnjem trenutku.« Meni pa, da 
bo Kržič dobro vodil zavod. »Po informacijah članov komisije 
jih je Kržičeva predstavitev dokaj dobro prepričala že po 
prvem razpisu.«

Nadzor poslovanja

Poslovanje zavoda je lani preveril nadzorni odbor. Člani so 
ugotovili nekaj manjših nepravilnosti. »Prav je, da nad-
zorni organ ugotovi in priporoči, kje je poslovanje mogoče še 
izboljšati,« meni Komidar. Tako so nadzorniki med drugim 
priporočili, da zavod z ustanoviteljem, občino, vsako leto 
sklene pogodbo o upravljanju s posamezno vrsto kul-
turne infrastrukture. V pogodbi naj bi določili tudi cilje in 
finančno ovrednotili naloge.
•Petra Trček

V Loški dolini za direktorja javnega zavoda za kulturo in 
turizem grad Snežnik imenovali Mateja Kržiča

Stari trg pri Ložu – Svetniki v Loški dolini so na zadnji lanski seji na 
položaj direktorja Javnega zavoda za kulturo in turizem grad Snežnik 
imenovali Mateja Kržiča. Na razpis za direktorja, ki ga je občina sicer 
prvič objavila že spomladi, se je javilo 25 kandidatov, od katerih jih je 
deset izpolnjevalo pogoje. Med njimi je bil tudi dozdajšnji direktor Matjaž 
Žnidaršič, ki ga je komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
predlagala, da ostane na tem mestu. A svetniki so se odločili drugače.

Občini Postojna in Pivka sta na razpisu ministrstva za infrastrukturo in prostor za 1,8 milijona evrov vreden projekt 
energetske sanacije Zdravstvenega doma Postojna že lani prejeli dober milijon evrov nepovratnih sredstev. Razliko naj bi, 
kot sta se zavezali, prispevali sami kot ustanoviteljici zdravstvenega doma. A je prišlo do zapleta, ki ga sprožila Občina Pivka 
z odločitvijo, da svojega deleža zaradi omejenih sredstev ne bo prispevala, ker ga po njeni oceni lahko zagotovi zdravstveni 
dom sam iz lastnih presežnih sredstev, saj uspešno posluje. Ker do dogovora ni prišlo, občina Pivka dosedanji direktorici 
Ireni Vatovec Progar ni izdala soglasja za še en mandat (na razpisu je bila edina kandidatka), tako da funkcijo zdaj opravlja 
kot vršilka dolžnosti. Vatovec Progarjeva nam je pojasnila, da so s ciljem razrešitve situacije pristali na to, da bo zdravstveni 
dom pokril vse obveznosti pivške občine iz pobranih najemnin v letu 2014 in 2015 (torej iz sredstev, ki jih zdravstveni dom 
pridobi na trgu) in jih tako ne bodo vlagali v tekoče vzdrževanje objekta. Je pa Vatovec Progarjeva povedala, da ne morejo 
poseči v presežke, ki jih je zdravstveni dom ustvaril iz dobrega poslovanja v zadnjih letih, saj ta niso namenjena vzdrževanju 

objekta, ampak za razvoj dejavnosti, 
torej v korist pacientov. Do 
zaključka naše redakcije se občini 
in zdravstveni dom sicer še niso 
dogovorili, saj je odprtih še nekaj 
drugih vprašanj. V sklopu sanacije 
so predvideni prenova fasade, 
zamenjava stavbnega pohištva, 
izolacija podstrešja, optimizacija 
ogrevalnega sistema, uvedba 
centralnega nadzornega sistema, 
vgradnja sistema za centralno 
prezračevanje, toplozračno 
ogrevanje in klimatizacija. Izvajalec 
je že izbran, če ne bo zapletov, pa 
naj bi dela stekla spomladi. •vrž

Postojna, Pivka: energetska sancija 
Zdravstvenega doma Postojna

Občina gradi 850 tisoč evrov vredno komunalno 
infrastrukturo, in sicer evropskimi sredstvi, ki so jih 
pridobili na razpisu za maloobmejno območje s Hrvaško. 
»Projekt v celoti financirata EU in država, občina plača le 
davek na dodano vrednost,« pravi župan Jože Doles.

Na Blokah naj bi avgusta končali z urejanjem fekalne 
kanalizacije za Benete, Metulje in Runarsko ter sistem 
priključili na čistilno napravo Hudi vrh. Obnavljajo še 
meteorno kanalizacijo in vodovod v Metuljah, v Benetah 
pa bodo dobili vodovod. 

Za obnovo cest so letos v proračunu namenili od 200 
do 250 tisočakov, pomembna sredstva bodo vložili še v 
širitev vodovodnega omrežja. Pri Škufčah bodo uredili 
novo vrtino. »Želimo, da bo oskrba kakovostna in stabilna.« 
Položili bodo tudi nekaj vodovodnih cevi, da bodo 
oskrbovali še prebivalce Polšeč, Ravnice in Zavrha, ki vodo 
dobijo iz cerkniške občine. »Ta oskrba ni stabilna, zato se 
prebivalci želijo priključiti na naš vodovod,« pravi Doles. 
•pet

Bloke: do 
infrastrukture 
z evropskim 
denarjem
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Stranki DeSUS je v iztekajočem se letu uspelo, da so pokojnine ostale 
nespremenjene in so upokojenci z nižjimi pokojninami prejeli regres. 
Predsednik stranke Karel Erjavec je v aktualni vladi ostro nastopil 
proti predlogom nižanja pokojnin in v primeru sprejetja zagrozil celo 
z izstopom iz koalicije. »Položaj starejše populacije in njene pravice 
iskreno brani izključno stranka DeSUS. Upam, da se tega vse bolj 
zavedajo tudi starejši in se bodo pridružili prizadevanjem DeSUS-a 
za ohranitev pravic,« je poudaril Erjavec, ko sem ga ob robu skupne 
konference stranke DeSUS in Zveze društev upokojencev Slovenije 
decembra v Logatcu prosila za pogovor. 

»V boju proti korupciji tudi nad velike ribe«

Kateri ukrepi so po vašem 
mnenju potrebni, da bi bil le-ta 
boljši?
Poleg ohranjanja višine 
pokojnin ter regresa je treba 
sprejeti tudi določene ukrepe 
na področju zdravstva. Starejši 
so najpogostejši uporabniki 
zdravstvenih storitev, zato je 
nujno izboljšanje delovanja 
zdravstvenega sistema, ki mora 
temeljiti na javnem zdravstvu 
in solidarnosti. Minister Gantar 
žal med koalicijskimi strankami 
ni imel potrebne podpore za 
sprejem ukrepov.
V okviru nove koalicijske 
pogodbe moramo zato 
natančno določiti ukrepe za 
boljši zdravstveni sistem, ki naj 
med drugim vsebuje vključitev 
dopolnilnega zavarovanja 
v obvezno zdravstveno 
zavarovanje ter priključitev 
zavarovalnice Vzajemna 
k Zavodu za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije. 

Sprejeti bo treba tudi Zakon 
o dolgotrajni oskrbi, ki bo 
starejšim pomagal, da čim dlje 
ostanejo v domačem okolju.
Seveda ne morem mimo ko-
rupcije, ki ogroža položaj vseh 
generacij. Zaradi korupcije v 
bančnem sektorju je nastal velik 
del bančne luknje, korupcija v 
zdravstvu pa močno slabi sta-
bilnost zdravstvenega sistema. 
Zato bom vztrajal, da boj proti 
korupciji postane prioriteta te 
vlade, vendar naj se ta ne nanaša 
samo na tako imenovane male 
ribe. Skrajni čas je, da se boj 
proti korupciji dotakne tudi »ve-
likih rib« oziroma vseh do sedaj 
nedotakljivih oseb.

Predsednika SD Igorja 
Lukšiča ste pred časom pozvali 
v vlado, a je ta predlog zavrnil. 
Kako si to razlagate?
Gre za prevzemanje odgo-
vornosti. Nerazumno je, da 
v Vladi RS kot minister ne 
sodeluje predsednik druge 

največje koalicijske stranke. 
Slovenija je v zelo težkem 
položaju. Zato je najmanj, kar 
lahko pričakujemo, da svoj del 
odgovornosti prevzame tudi dr. 
Igor Lukšič, predsednik SD. Res 
je, da je mojo pobudo zavrnil. 
Vendar vprašanje odgovornosti 
in načelnosti še vedno ostaja. 
Mislim, da vsi skupaj tudi težko 
razumemo, da danes dr. Lukšič 
ni pripravljen prevzeti odgovor-
nosti znotraj vlade kot minister, 
hkrati pa se resno pojavlja kot 
kandidat za predsednika vlade 
po naslednjih volitvah. Ali vi to 
lahko razumete?

Kako komentirate razkrito 
afero, povezano s podkupo-
vanjem pri nabavah medicin-
ske opreme? Kaj boste kot 
(začasni) zdravstveni minister 
storili v prid odpravi korupcije 
v zdravstvu?
Po mnenju nekaterih stroko-
vnjakov je obseg korupcije v 
zdravstvu na letni ravni 300 
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Karel Erjavec, predsednik stranke DeSUS: »Kdor se v teh časih 
bori za ohranjanje pravic socialno šibkejših skupin prebivalstva, je 
vedno pod hudimi pritiski in ga poskušajo na vse mogoče načine 

očrniti. Sam sem se na to vlogo že navadil.«

Karel Erjavec za ohranjanje pokojnin tudi na račun izstopa iz koalicije – Boj proti korupciji naj 
postane prioriteta vlade – Zdravstveni sistem naj temelji na javnem zdravstvu in solidarnosti

milijonov evrov ali več. Zato 
prvo večjo policijsko pre-
iskavo na tem področju seveda 
pozdravljam in podpiram. 
Narediti je treba vse, da se 
bodo preiskave nadaljevale 
in dosegle tudi največje in 
najpomembnejše igralce, ki ko-
rupcijo na tem področju vodijo. 
Funkcijo ministra za zdravje 
lahko opravljam največ 
tri mesece. V tem času ne 
moremo pričakovati sprejema 
najpomembnejših reformnih 
zakonov. Lahko pa vam zago-
tovim, da bom naredil vse, kar je 
v moji pristojnosti, da se odkrije 
čim več koruptivnih dejanj v 
zdravstvenem sistemu.

Zunanji minister ste 
bili že v prejšnji vladi. 
Ali lahko primerjate oba 
mandata? Kaj štejete kot svoj 
najpomembnejši dosežek na 
področju zunanje politike?
V obeh vladah sem si za svojo 
najpomembnejšo nalogo zadal 
razvoj in podporo gospodar-
ski diplomaciji. Zavedam se 
namreč, da Slovenijo lahko 
iz krize pripelje le uspešno 
slovensko gospodarstvo, ki ima 
dostop do tujih trgov. To nam 
tudi uspeva. Naj izpostavim 
sodelovanje z Rusijo, kamor se 
je izvoz slovenskih podjetij v 
času mojega mandata konk-
retno povečal. Gospodarska 
diplomacija zato še naprej ostaja 
moja prioriteta.

V Predjamo le ob plačilu takse 

Na občini so ocenili, da je taksa upravičena, ker 
si zdaj številni obiskovalci Predjame ogledajo 
le zunanjost gradu, zasedajo parkirni prostor, 
uporabljajo sanitarije, za seboj pustijo smeti 
in onesnažujejo okolje, zapravijo pa nič. Toda 
kljub temu bodo takso za obremenjevanje 
okolja (dva evra za osebno vozilo, 25 za mini 
bus in 50 za avtobus) po novem morali plačati 
vsi obiskovalci, medtem ko je bilo s predlogom 
Postojnske jame pred dvema letoma, ki pa 
ni zaživel, predvideno, da bi takso za foto-
stop plačali le tisti obiskovalci, ki ne bi kupili 
vstopnice za ogled gradu ali jame pod njim. S 
prvotnim predlogom se v krajevni skupnosti 

niso strinjali, češ da bi korist od njega imela 
predvsem Postojnska jama. Tu pa so opozorili, 
da bo za njihovo poslovanje škodljiva taksa, 
kot je predlagana zdaj, oziroma da je celo 
uperjena« proti Postojnski jami in ome-
juje svobodno gospodarsko pobudo. Tudi na 
ministrstvu za kulturo so opozorili, da je taksa 
lahko upravičena kvečjemu za tiste, ki si grad 
ogledajo le od daleč ter ne koristijo gostinskih 
in trgovskih uslug, tudi zato, ker se je Postojn-
ska jama zavezala, bo v lokalno infrastrukturo 
vsako leto vložila 45.000 evrov. 
Odlok,ki so ga postojnski svetniki sprejeli na 
zadnji lanski seji, namreč predvideva, da si 

FOTO: ARHIV NKNTuristi bi morali v Predjami najprej plačati takso, nato 
pa še vstopnico za ogled gradu ali jame pod njim

Postojna – Dobri dve leti po prvem poskusu Občina Postojna na pobudo 
Krajevne skupnosti Bukovje vnovič uvaja pobiranje takse v Predjami, ki pa 
bo doletela vse turiste, ne le tistih, od katerih zdaj niti upravljavec gradu niti 
lokalna skupnosti nista imela nobenega prihodka, pač pa le stroške.V Posto-
jnski jami, ki je najemnik gradu, opozarjajo, da bo takšna taksa škodljiva in 
tudi nezakonita. Na ministrstvu za kmetijstvo in okolje so namreč pojasnili, 
da so okoljske dajatve v pristojnosti vlade in ne občin.

bosta izkupiček razdelili Krajevna skupnost 
Bukovje za urejanje komunalne in cestne 
infrastrukture, infrastrukture na področju tu-
rizma ter za pospeševanje lokalne turistične po-
nudbe in občina Postojna za pokritje stroškov 
pobiranja. Postojnski jami tretjinski delež ne bo 
več pripadel. 
Odlok poleg tega predvideva, da bodo obisko-
valci lahko do polovico takse uveljavljali kot 

popust pri ponudnikih v Predjami za gostinske 
storitve in nakup lokalnih izdelkov, s čimer bi 
bili motivirani, da bi še kaj zapravili. Razliko bi 
ponudnikom povrnila občina.
Ne bodo pa mogli obiskovalci takšnega popusta 
uveljavljati pri nakupu vstopnice za ogled gradu 
ali jame pod njim, kar je po oceni ministrstva 
za kulturo nedopustno. 
•Veronika Rupnik Ženko

Nekateri vam očitajo, da 
v vladi nenehno ustvarjate 
težave, da ste nekakšen »enfant 
terrible«. Kako odgovarjate na 
takšne očitke?
Veste, kdor se v teh časih bori 
za ohranjanje pravic socialno 
šibkejših skupin prebivalstva, 
je vedno pod hudimi pritiski 
in ga poskušajo na vse mogoče 

načine očrniti. Sam sem se 
na to vlogo že navadil. Toda 
to ni dovolj. Upokojenke in 
upokojenci se morajo združiti 
v stranki DeSUS. Le tako bomo 
lahko ohranili svoje pravice. Če 
bomo močnejši, nas bodo vse 
težje označevali za »ne bodi ga 
treba«.
•Blanka Markovič Kocen
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Lekarna Ljubljana in Občina Postojna sta priznali, da gre 
za izkoriščanje nedorečenega zakona, kar pa naj bi bilo v 
korist razbijanja lekarniških monopolov. 
Postojnska podžupanja Margareta Srebotnjak Borsellino je 
na odprtju poudarila, da bo nova lekarna prinesla potrebno 
konkurenco. Spomnimo, da se občina pri tem ni odločila za 
konkurenco in skrajševanje čakalnih vrst v obliki podelitve 
koncesije, pač pa je z Lekarno Ljubljana sklenila pogodbo, 
čeprav je sama soustanoviteljica Kraških lekarn, ponudb 
drugih javnih zavodov pa ob tem ni pridobila.
Na odprtju je bila pomenljivatudi udeležba ljubljanskega 
župana Zoran Jankovića, saj je Mestna občina Ljubljana 
edina ustanoviteljica Lekarne Ljubljana, od dobrega 
poslovanja postojnske enote pa bo bržkone imel posredno 

korist tudi ljubljanski proračun. 
Nekaj grenkega priokusa je k odprtju prispevalo tudi de-
jstvo, da je nova lekarna začela poslovati brez odločbe min-
istrstva za zdravje o verifikaciji, ki je nekakšno obratovalno 
dovoljenje. Direktor Lekarne Ljubljana dr. Marjan Sedej je 
to pripisal bolj kot ne namernemu zavlačevanju ministrstva 
in poudaril, da so sami poskrbeli, da je vse na najvišji ravni.
V Lekarniški zbornici Slovenije, ki »nezakonitemu« širjenju 
Lekarne Ljubljana nasprotuje, so izrazili pričakovanje, da se 
bo o primeru vendarle izreklo tudi ministrstvo za zdravje 
in uredilo lekarniško zakonodajo tako, da ne bo vodila v 
še večjo komercializacijo in slabšo dostopnost do zdravil v 
manjših »nedobičkonosnih« krajih.
•Veronika Rupnik ženko

Lekarna Ljubljana tudi v Postojno

Lekarna Ljubljana je Občini Postojna ob odprtju nove lekarne podarila pet 
defibrilatorjev, ki bodo nameščeni v gasilskih domovih v Slavini, Hruševju, 

Studencu, Šmihelu pod Nanosom in Studenem. Na sliki direktor LL dr. Marjan 
Sedej in postonjska podžupanja Margareta Srebotnjak Borsellino. 
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Postojna – Postojnski Inštitut za 
raziskovanje Krasa pod okriljem Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti je v 
minulih dneh gostil kitajsko delegacijo 
krasoslovcev. Obisk so sklenili s 
podpisom sporazuma o sodelovanju pri 
raziskovanju krasa med postojnskim 
Inštitutom, Raziskovalnim središčem 
uprave turističnega centra Kamnitega 
gozda v provinci Junan na Kitajskem in 
Mednarodnim središčem za raziskovanje 
krasa Junanske univerze. Postojnski Inštitut 
je s kitajsko univerzo že lani navezal stike 
in pomagal ustanoviti mednarodno središče 

za raziskovanje krasa z laboratorijem za 
proučevanje kraških voda. Z raziskavami 
si namreč želijo izboljšati kakovost pitne 
vode v glavnem mestu Junana, ki zaradi 
goste poseljenosti obremenjuje okolje. Zato 
bodo prek raziskovalnih postaj na kraških 
območjih skušali ugotoviti, kako se vode 
pretakajo skozi različne vrste krasa, je 
nakazal predstojnik postojnskega Inštituta 
Tadej Slabe. Ta se poleg širjenja krasoslovja 
in razvoja Kamnitega gozda zavzema 
tudi za razširitev doktorskega študija na 
Kitajsko, kjer bi ga sčasoma lahko razvijali 
samostojno.  •bč

Krasoslovje tudi na Kitajsko

Pivka – »V času, ko režemo sredstva za 
kulturo, šport in druge projekte, je prav, da 
varčujemo tudi pri sebi,« je pivški župan 
Robert Smrdelj pojasnil odločitev za prene-
hanje mandata enega od dveh podžupanov. 
Povedal je, da sta se z Andrejem Godino, 
ki tako kot župan prihaja iz vrst SLS, 
sporazumno dogovorila, da z novembrom 
predčasno konča svoje delo podžupana, ki 
ga je sicer aktivno opravljal zadnja tri leta. 
Še naprej podžupan ostaja Boris Rebec 
(LDS), ki to funkcijo opravlja že drugi 
mandat. Pivka je sicer imela dva podžupana 
od leta 2006, so pa tudi svetniki v zadnjem 
obdobju opozarjali, da je za tako majhno 
občino to preveč. Za primerjavo povejmo, 
da ima med vsemi občinami v naši regiji 
največ podžupanov postojnska, in sicer 
kar tri. Po razrešitvi podžupanje ima samo 
enega podžupana tudi Občina Logatec, po 
enega pa imata tudi manjši občini Loška 
dolina in Bloke. Občina Cerknica ima dva 
podžupana. Vsi svoje funkcije opravljajo 
nepoklicno.

Znižanje sejnin

Na zadnji lanski seji so pivški svetniki iz 
varčevalnih razlogov zarezali tudi v višino 

sejnin, ki pa ne bodo nižje za prvotno pred-
laganih 15, temveč le za pet odstotkov. Dos-
lej so za sejo občinskega sveta znašale 333, 
za članstvo v odborih oziroma komisijah 36 
in za članstvo v nadzornem odboru 67 ev-
rov (za predsednike in podpredsednike pa 
še nekoliko več). Zneski so bruto. Bistveno 
bolj pa so zarezali v sejnino za dopisno sejo 
(po telefonu ali elektronski pošti), ki bo po 
novem namesto 166 evrov znašala le še 18 
evrov bruto.
V skladu z zakonom o uravnoteženju 
javnih financ letni znesek sejnin vključno 
s plačili za seje delovnih teles občinskega 
sveta, ki se izplača posameznemu članu 
občinskega sveta, ne sme presegati 7,5 
odstotka plače župana. V pivškem primeru 
to pomeni, da lahko svetnik prejme največ 
2.738,11 evra bruto letno. Ta znesek 
je bil pri nekaterih svetnikih letos že 
presežen, zato je Smrdelj pojasnil, da je 
smisel znižanja sejnin tudi v motivaciji 
za udeležbo na sejah, ki sicer zakonsko ni 
obvezna. V nasprotnem primeru namreč 
svetniki, ki bodo prisotni na vseh sejah, 
ne bodo dobili plačila za vse oziroma bo 
njihovo plačilo enako kot pri tistih, ki na 
vseh sejah ne bodo prisotni, ker bodo pač 
že dosegli zgornji limit sejnin. •vrž

Brez enega podžupana Višje cene pitne vode

Župan Marko Rupar je pojasnil, da so višjo ceno 
morali potrdili zaradi tega, ker država zahteva, 
da je delež omrežnine v strukturi cene ločen od 
deleža za takse in cene vode. Dodaja, da bodo 
sredstva, zbrana z omrežnino, koristno pora-
bili. »Če bomo omrežnine obdržali na zdajšnjem 
nivoju, bomo lahko sanirali omrežje, s tem pa 
zagotovili bistveno manjše izgube in manj okvar, 
posledično pa tudi veliko bolj kakovostno vodo.«

Na Cerkniškem so sicer zadnja leta vložili 
precejšnja sredstva v zamenjavo dotrajanih 
vodovodnih cevi. Menjajo jih tudi na Rakeku, 
kjer gradijo kanalizacijo. Kot je pojasnil Rupar, 
jim to brez sredstev, zbranih z omrežninami, ne 
bi uspelo. »Če ne bi bilo sredstev od omrežnin, 
bi morali v zemlji pustiti stare cevi, kar bi bilo 
razsipno, saj bi lahko že naslednji mesec počile in 
bi morali znova kopati.« •Petra Trček

S sredstvi od omrežnin bodo na Cerkniškem 
sanirali vodovodno omrežje
Cerknica – S 1. januarjem se je povišala cena pitne vode za občane 
Cerknice. Povišanje so na predlog Komunale Cerknica svetniki sprejeli 
konec lanskega leta. Znesek na položnici za štiričlansko družino, ki 
povprečno porabi 12 kubičnih metrov vode na mesec, se je povišal za 
dober evro oziroma pet odstotkov in pol.

Razliko do višje cene 
bo pokrila občina

Mesečna položnica za 
štiričlansko družino s 
povprečno porabo tri kubične 
metre vode na osebo bi bila 
po novem višja za 1,35 evra 
oziroma nekaj več kot šest 
odstotkov. Župan Janez 
Komidar je sicer prepričan, 
da ta znesek ni tako visok, 
da ga ljudje ne bi mogli 
plačati.  »Vsaj deloma pa 

poskušamo ublažiti učinke 
gospodarske krize, saj vemo, da 
se marsikatera družina težko 
prebije skozi mesec in ji je vsak 
evro dobrodošel,« je pojasnil 
Komidar.  

Izračun cen pitne vode 
je komunala pripravila 
zaradi nove metodologije 
obračunavanja, povišanje 

pa gre tudi na račun 
amortizacijskih sredstev, ki 
so zaradi nove infrastrukture 
višja. »Sami sebi financiramo, 
kar smo že zgradili; se pravi, 
da gradimo in si plačujemo 
amortizacijo, sočasno pa 
si znižujemo investicijska 
sredstva,« še razmišlja 
Komidar. 
•Petra Trček

V Loški dolini povišali cene pitne vode

Loška dolina – Decembra so svetniki v Loški dolini na predlog Ko-
munale Cerknica povišali cene pitne vode, vendar občani povišanja 
ne bodo občutili. Svetniki so namreč sklenili, da razliko pokrijejo iz 
občinskega proračuna.

Izkoriščanje nedorečenega zakona v korist razbijanja lekarniških monopolov?
Postojna – Lekarna Ljubljana je pred prazniki v postojnskem Mercator centru 
odprla svojo 44. enoto. Precedenčni primer, ko je javni lekarniški zavod posegel 
na območje, kjer že deluje drugi (Kraške lekarne), je v zadnjem obdobju dvignil 
nemalo prahu, saj zakonodaja takšne prakse ne predvideva. 

6 Aktualno v regiji
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Zbornica podelila jubilejna priznanja
Območna obrtna zbornica Logatec je 
decembra v Kulinarični zidanici Opara 
na Dolenjskem pripravila tradicionalen 
prednovoletni obrtniški ples, na katerem 
od lani podeljuje tudi jubilejna priznanja 
za dolgoletno in neprekinjeno opravljanje 
dejavnosti. 
Zbrane je nagovoril predsednik Bogdan 
Oblak, ki je povedal, da se zbornica vsak dan 
trudi biti dober servis svojim članom, ne 
glede na situacijo v državi in družbi ter ne 
glede na različne govorice, da se v zbornici 
»nič ne dela«. Med dosežki zborničnega 
sistema v letu 2013 je med drugim izpostavil 
odpravo prijave dela na višini, podaljšanje 
prehodnega obdobja za upokojence, ki 
imajo s.p., in ustavno presojo davka na 
nepremičnine. 
Predsednik Bogdan Oblak je skupaj s 

podpredsednikoma Silvestrom Pivkom in 
Andrejem Gromom ter sekretarko Barbaro 
Grum Vogrin podelil najvišje priznanje za 
najdaljši obrtniški staž Dominiku Petrovčiču, 
ki letos praznuje že 40 let svojega obstoja, 
priznanje za 30 let je prejel Stanislav Pivk, za 
25 Janez Hladnik, za 20 let pa Ivan Lampe, 
Jože Rožmanc in Bogdan Oblak. 
Med prejemniki priznanj, ki se podelitve niso 
udeležili, so bili tudi samostojni podjetniki 
Janez Jurca, Bogomir Jurca, Mario Kurtjak, 
Tomaž Rupnik in Matija Sedej, vsi za deset 
let neprekinjenega opravljanja dejavnosti. 
Prijetno vzdušje se je ob zvokih ansambla Sivi 
panterji, ki so opolnoči simbolično zaigrali 
Nipičevo Ko pride polnoč, nadaljevalo do 
zgodnjih jutranjih ur. 

•Barbara Grum Vogrin

FOTO: ANdRej VOgRIN

Predsednik Območne obrtne zbornice Logatec Bogdan Oblak in sekretarka Barbara Grum Vogrin z 
nagrajenci Dominikom Petrovčičem, Jožetom Rožmancem, Ivanom Lampetom, Janezom Hladnikom in 

Stanislavom Pivkom.

Frenk Slavic je raznašalec časopisov že od leta 1986. 
V vseh teh letih mu, ne glede na vreme, le dvakrat 
(zaradi neočiščenih cest) ni uspelo dostaviti 
časopisov. Dnevno raznese 312 izvodov, 
ob sredah še dodatnih 224 nedeljskih 
ter dvakrat mesečno po 1.350 izvodov 
Notranjsko-kraških novic. Čeprav z 
delom prične že malo po 4. uri zjutraj, 
prenekateremu naročniku, ki jih pozna 
tudi osebno, njegov prihod veliko 
pomeni. V povprečju napravi okrog 34 
kilometrov, motor »razjaha« okrog stokrat 
dnevno, sicer pa je večina nabiralnikov na 
»njegovem območju« dostopnih z motorjem. 
Cerkničanom in drugim, ki prejemajo 
Notranjsko kraške novice, sporoča: »Bodite 
potrpežljivi, saj boste Novice dobili vsi, je pa čas dostave 
vezan tudi na druge zadeve. V letu 2014 vsem želim poštenja, 
miru in sreče.« •dš

V skoraj 30 letih le dva dni odsoten

FOTO: dAM
IjANA ŠKRlj

Peter Štemberger že desetletje raznaša 
časopis v Ilirski Bistrici in sosednjih vaseh. 
V tem času je spoznal večino naročnikov, 
ki jim dnevno dostavlja različne časopise 
in revije. Vsako jutro se ob pol štirih 
zjutraj s svežnjem časopisov, revij in z 
oglasnimi letaki, ki jih mora dostaviti na 
približno 300 naslovov, odpravi na delo. 
Najbolj mu ustreza terenska narava dela in 
delovni čas, ki mu nudi veliko prostora tudi za 
prostočasne dejavnosti. 
•žž

Številni naročniki so že 
njegovi znanci

FOTO: ARHIV

Mira Malibašič že desetletje raznaša časopise po Logatcu, Hotedršici in 
Planini. Poleti se prevaža s cestnim skuterjem, pozimi pa po Hotedršici in 
Planini z avtom. Ena redkih predstavnic nežnejšega spola v tej dejavnosti 
svoj delovni dan začenja praktično sredi noči, ob 2.30, kar je tudi razlog, 
da se z naročniki redko srečuje. Približno do 6. ure razvozi časopise, le ob 
sredah, ko je v njeni »malhi« tudi Nedeljski Dnevnik, ji 
raznos vzame nekaj več časa. Dnevno raznese 
okoli 200 časopisov, ob sredah pa z 
Nedeljskim vred 350. 
A tedaj se Mirino delo šele dobro 
začne, saj se Logatčanka odpravi v 
redno službo v Zdravstveni dom 
Logatec, kjer se je zaposlila, 
ko je po 13 letih tajniškega 
dela  izgubila službo v Hotelu 
Mantova. Ob koncu delovnega 
dneva ima torej za seboj 12-urni 
delavnik. A to še ni vse! Kot 
zaprisežena tekačica popoldne 
ali zvečer preteče nekaj kilometrov. 
Simpatična 56-letna Mira pravi, da bo 
zaradi obdobja brezposelnosti morala do 
upokojitve delati nekaj let dlje. •bmk

Po raznosu še v redno službo

FOTO: blANKA M
ARKO

VIč KO
ceN

Branko Babuder z Rakeka je raznašalec 
časopisov že več kot 20 let. Pred tem je 
bil dolga leta pismonoša. Ko v soboto 

zjutraj ob 8. uri, ob koncu njegovega 
delovnika, ki se začne okrog 2. ure 

in mu ustreza zaradi več prostega 
časa čez dan, spijeva kavo, pove, 
da je ta dan raznesel okrog 350 
časopisov. Številka zadnja leta 
glede na krizo in spreminjanje 
bralnih navad občutno pada. 
Njegov teren je mesto Postojna 

in nekaj okoliških vasi. Navidez 
majhen, a vsak dan zahteva prek 

sto prevoženih kilometrov. Še bist-
veno več jih nanese, ko mora po vseh 

gospodinjstvih raznesti 3.500 izvodov 
Notranjsko-kraških novic. •vrž

Delovnik končuje z jutranjo kavo
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Raznašalci se predstavijo
Samoumevno se nam zdi, da nas zjutraj ali dopoldne v nabiralniku počaka 
priljubljeni časopis, le redkokdaj pa pomislimo, kdo so ljudje, ki za to obliko našega 
ugodja vstajajo praktično sredi noči, v vsakem letnem času, ob vsakem vremenu, tudi 
ob sobotah in nedeljah. Nekatere med njimi, vsaj tisti bolj zgodnji, občasno srečamo 
na domačem pragu, večina pa v zgodnjih jutranjih urah sliši le zvok njihovega 
motorja ali avtomobila.
Ob nekaj začetnih zadregah z dostavo Notranjsko-kraških novic, ki pa jih uspešno 
odpravljamo, smo se odločili predstaviti nekatere raznašalce, ki nam praviloma vsak 
drugi petek v mesecu postrežejo z našim regijskim časopisom. 

Aktualno v regiji
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Bližata ljudi Bogu

»Bog nam daje različne darove, midva, še posebej 
Polde kot izdelovalec, imava dar in poslanstvo, da 
sprejemava ljudi, širiva božično zgodbo in tudi na 
ta način bližava ljudi Bogu,« je ob našem obisku 
povedala Jobova. V minulih dneh sta sprejela 
tudi do osem skupin obiskovalcev dnevno. V 
Veliki Otok pri Postojni so se pripeljali celo z 
avtobusi z drugih koncev Slovenije in tudi iz 
sosednjih držav.
Polde Nagode jaslice ustvarja že 25 let. Začelo 
se je v domači dnevni sobi, ko jih je postavljal 
v veselje svojih otrok in nečakov. Danes jih 
že postavljene v garaži (poganja jih namreč 
prezapleten sistem, da bi jih bilo mogoče vsakič 
znova postaviti), razstavlja v veselje obiskoval-

cev. »Največje plačilo je, ko ljudi osrečiš, ko vidiš 
celo njihove solze ganjenosti.« Kot pripoveduje, 
je bilo prelomno, ko je nekdanji postojnski 
dekan Vladimir Pirih pred leti pri nedeljski maši 
oznanil, da ima Nagode jaslice, ki jih poganjajo 
elektromotorčki. Ljudje so se tisto popoldne kar 
zgrinjali k njemu domov. 
Zaradi vse večje prepoznavnosti pa zlasti zadnja 
leta z ženo skoraj vse praznične dni posvetita 
obiskovalcem. Skozi gibljive figurice in prizore iz 
božične zgodbe, ki jih je Nagode z veliko mero 
truda, potrpežljivosti in tudi tehničnega znanja 
skozi leta nadgrajeval tako, da ob premikanju, 
glasbi, zvokih in svetlobi skorajda oživijo, 
doživijo čarobno potopitev v skrivnost božiča. 

FOTO: VeRONIKA RupNIK ŽeNKO

Jasličar Polde Nagode pravi, da so ga težke življenjske preizkušnje vedno vodile k jaslicam.

V gibljivih jaslicah Poldeta Nagodeta božična zgodba oživi

Veliki Otok – Jasličar Polde Nagode in njegova žena Manuela Job sta 
tudi za letošnje božične praznike na široko odprla vrata svojega doma 
in sprejela številne obiskovalce, ki so si prišli ogledat uprizoritev 
božične zgodbe, kot si jo je v svojih prav posebnih gibljivih jaslicah, ki 
sledijo svetopisemski pripovedi, zamislil Nagode.

Nagodetu življenje ni prizanašalo, toda v težkih 
življenjskih preizkušnjah, zlasti po zelo hudi 
delovni nesreči, se je, kot pravi pomenljivo, 
posvečal prav jaslicam, kjer je, čeprav se jih je 
kot strojnik včasih loteval bolj s tehničnega kot z 
verskega vidika, črpal moč in osebnostno zrasel.

Jaslice bodo na ogled še do konca januarja. 
Za prvi vtis si jih lahko ogledate tudi na You 
Tubu, če v iskalnik vpišete gibljive jaslice, za več 
informacij in dogovor za ogled pa pokličite na 
040 972 021. 
•Veronika Rupnik Ženko

Pivka – Pestremu decembrskemu dogajanju 
v Pivki se je pridružila tudi predpraznična 
božično-novoletna tržnica oziroma 
božičkovanje, kot so jo poimenovali. Tik pred 
prazniki so zamudniki z darili na mali tržnici 
v samem središču Pivke zagotovo našli kaj 
zase. Tržnica, ki ji je prostor in zagon dala 
Lise Pavšič pred svojo »Štacuno«, z njo pa 

sta sodelovala še LAS DRPSN in TD Pivka, 
je potekala v prijetnem vzdušju, na njej pa je 
bilo mogoče najti vse od umetnij spretnih rok 
iz domačih krajev, prazničnih aranžmajev do 
medu in sladkarij. Kar pa ni ponudila mala pri-
jetna tržnica, je ponudila Lise v svoji praznično 
opravljeni »Štacuni«, ki ponuja domače zaklade 
pridnih ljudi. •pš

FOTO: ZVONe pAVŠIč

Praznična tržnica pred 
»Štacuno« V božičnem duhu

Unec – V Uršulinem domu na Uncu so 
članice Društva deklet in žena na podeželju 
Klasje iz Cerknice že petič razstavile božične 
jaslice, ki so jih naredile oziroma prispevale 
same in njihovi prijatelji in znanci. Leto prej so 
jih razstavili 46, lani pa 25, a so bile postavitve 
večje. Vsaka izmed jaslic je bila zanimiva po 
svoje, skupaj pa so v dvorani Uršulinega doma 
govorile zgodbo o božičnem duhu in običajih. 

Nekatere izmed figuric so v družinah lastnikov 
že okoli sto let, druge so sodobne, narejene iz 
zanimivih materialov: polstene volne, kvašenega 
in medenega testa, stekla, koruznega ličkanja. 
Predsednica društva Ana Ivančič pravi, da bodo 
letos za božič postavile tudi kvačkane. »Razstava 
pa verjetno ne bo na Uncu, kot do zdaj, pač pa 
na Rakeku in v Grahovem,« dodaja Ivančičeva. 
•pet

FOTO: peTRA TRčeK

Veliko jaslic je delo pridnih rok članic društva Klasje, nekaj so jih prispevali njihovi znanci, nekatere 
pa celo obiskovalci razstav iz prejšnjih let.

Oglašujte z 

nami!
Zagotovite si svoj 
ogasni prostor!

piši na: komerciala@nkr-novice.si
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»Naša država se preveč zanaša na prostovoljce«

S kakšnimi prostovoljskimi in 
siceršnjimi načrti ter željami 
stopate v novo leto?
Predvsem si želimo pridobiti 
sredstva za nemoteno izvajanje 
programa POMAGAJMO (sebi 
in drugim), katerega posebnost 
je širok spekter znanj »za 
življenje« na enem mestu in 
njihovo podajanje na način, 
primeren posamezni starostni 
in izobrazbeni skupini. 
 
Kakšna neformalna znanja 
in veščine ljudje v današnjem 
času še posebej potrebujejo in 
tudi iščejo?
Pravzaprav vsa, ki jih nudi 
program. Nekateri si želijo več 
znanja s področja pomoči sebi 
in sočloveku v različnih kriznih 
situacijah, drugi o medsebojnih 
odnosih in komunikaciji, tretji 
so navdušeni nad delavnicami 
o prehrani, zdravem 
življenjskem slogu, soočanju 
s stresom, nekatere skupine 
zanima bolj varstvo narave in 
živali … 
 

Vaš program širi vrednote, 
kot so pomoč drugemu, 
nesebičnost, solidarnost, 
dobri medsebojni odnosi, 
skrb za naravo... Kako žive so?
Iz leta v leto so bolj aktualne. 
Po naših izkušnjah se ljudje, 
ne glede na starost, zavedajo, 
da lahko le s temi vrednotami 
človeštvo preživi, se izvije 
iz krize. Saj je tudi krizi, v 
kateri je Slovenija, botrovalo 
pomanjkanje teh vrednot. Če 
jih ne bomo pravočasno obudili 
in širili, se nam ne bo dobro 
pisalo. Med vrednote seveda 
sodi tudi pravica do dela, ki 
mora biti ustrezno plačano.

Kaj pa vrednota 
prostovoljstva? Je 
pripravljenosti zanj več ali je 
(moralna) kriza načela tudi 
prostovoljstvo? 
Prostovoljstvo je način 
življenja. Ampak: lepo je biti 
prostovoljec, če imaš ob tem 
redno delo, s katerim lahko 
preživiš sebe in družino. 
Žal se naša država preveč 

zanaša na prostovoljce in 
se zato premalo potrudi pri 
ustvarjanju delovnih mest, na 
katerih bi lahko, vsaj za krajši 
čas ali projektno, zaposlili 
marsikaterega brezposelnega 
prostovoljca. Velikokrat smo 
priča temu, da so aktivni 
in srčni prostovoljci brez 
osnovnih sredstev za preživetje 
in morajo prositi za socialno 
pomoč. Naša država se rada 
hvali tudi z velikim številom 
prostovoljcev, a natančnih 
podatkov ni oziroma so lahko 
nerealni, saj so isti ljudje 
aktivni na več področjih in zato 
tudi večkrat šteti.
  
Kdo so (ste) danes 
prostovoljci? 
Prostovoljci so srčni ljudje, ki 
jim je mar za sočloveka, naravo, 
živali. Pomembno je tudi, da so 
ustrezno usposobljeni in imajo 
pozitiven pogled na življenje. 
V naših vrstah so prostovoljci 
različnih starosti, tudi mladih 
je  veliko. 
•Veronika Rupnik Ženko

FOTO: VAlTeR lebAN

Pivčanka Lili Primc 
je prostovoljka že od 
osnovnošolskih let. 

Takrat je v domačem 
bloku organizirala 

otroke, da so 
pomagali sosedom, 

se družili, pripravljali 
prireditve…

Aktivni in srčni prostovoljci brez sredstev za preživetje
Lili Primc je prostovoljka, ki je svoje poslanstvo našla  v izobraževanju 
in ozaveščanju ljudi. Je članica Društva Vita Pivka ter pobudnica in 
vodja programa POMAGAJMO (sebi in drugim), v katerem je združila 
znanja »za življenje«. V zadnjih štirih letih delovanja je skozi številne 
delavnice, ki se jih je udeležilo prek 4.000 ljudi, dosegel zelo pozitivne 
odzive. Primčeva je za svoje delo in dosežke na področju prostovoljstva 
prejela plaketo Državnega sveta RS za najzaslužnejšo prostovoljko leta 
2013. A kot skromno poudari, brez odličnih sodelavcev ne bi uspela.

Postojna – Prvi slovenski novorojenček letos 
je bil tri minute po polnoči rojen v postojnski 
porodnišnici. Dečka Etjana in njegovo mamo 
Marjeto Šen, doma iz Logatca, je 1. januarja 
obiskal tudi predsednik države Borut Pahor. 
Mamici je 
čestital za že 
petega otroka.  
Da bo za novo 
leto predsednik 
obiskal prav 
postojnsko 
porodnišnico, 
je bilo sicer 
dogovorjeno 
že vnaprej, se 
je pa Pahor ob 
tej priložnosti 
pošalil, in je 
bilo že takrat 
jasno, da bo prvi 

novorojenček rojen v Postojni. V postojnski 
porodnišnici so na prvi novoletni dan povili kar 
osem otrok. Lani pa so našteti 1.706 porodov, 
kar je 131 manj kot leto prej. •vrž

Blagoslovili konje
Lipsenj – Blagoslov konj na Štefanovo je stara 
navada, ki jo je Konjerejsko društvo Martin 
Krpan, ki združuje konjerejce in ljubitelje konj 
iz treh občin, Blok, Cerknice in Loške doline, 
obudilo pred dvajsetimi leti. Kljub dežju in vetru 
se je pri cerkvi sv. Štefana pri Lipsenju na jubile-
jnem blagoslovu zbralo več kot 20 konj z lastniki 
in množica konjarjev in ljubiteljev konj. Največ 
konjarjev v društvu je iz Loške doline in Blok. 
Srečujejo se tudi med letom. »Obiskali smo že vse 

večje slovenske konjerejce in spoznali marsikaj za-
nimivega o konjereji, odpravimo se tudi v sosednje 
države,« je povedal predsednik društva Ivan Lah. 
Člani društva popestrijo tudi prireditve v treh 
notranjskih občinah kot konjeniki ali pa konje 
zaprežejo v zapravljivčke. 
Število konjarjev se zadnja leta zmanjšuje. »V 
konjereji ni več videti prihodnosti,« pravi Lah. 
»Finančni stroški so zelo veliki, žrebeta je težko 
prodati, cena pa je že leta ista.« •pet

FOTO: peTRA TRčeK

Kljub slabemu vremenu so konjarji pripeljali konje po blagoslov k sv. Štefanu v Lipsenju.
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Prvi novorojenček

Krvodajalstvo še živi
Postojna – Območno združenje Rdečega 
križa Postojna je takoj po novoletnih praznikih 
organiziralo prvo izmed treh krvodajalskih akcij, 
ki so razdeljene v štirimesečne razmike, in sicer 
januarja, maja in septembra. Vsaj štiri mesece 
mora namreč miniti, da ženske lahko ponovijo 
darovanje krvi. Moški lahko 
to storijo po treh mesecih. 
Ob tem mora krvodajalec 
poleg zdravja izpolnjevati še 
starostno omejitev – med 18 
in 65 leti ter težo vsaj 50 kilo-
gramov. Letošnja popraznična 
akcija se je začela že 2. janu-
arja. In v jutru, neposredno 
po novoletnem rajanju, je 
bila avla Srednje gozdarske in 
lesarske šole Postojna polna 
ljudi, ki so želeli darovati svojo 
kri. Po besedah Erike Dekleva, 
sekretarke OZRK Postojna, se 
je letošnje prve krvodajalske 
akcije, ki je trajala tri dni, 
udeležilo skupno 476 krvoda-
jalcev, od tega pa so jih morali 

žal kar 158 zavrniti, saj so bile optimalne zaloge 
krvi z Rh D pozitivnim faktorjem že presežene. 
V Sloveniji v povprečju na dan potrebujejo 350 
krvodajalcev. Kri ostaja nenadomestljiva. Tre-
nutne zaloge vseh krvnih skupin so v državi nad 
zadovoljivo količino. •pš 
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Mikrokrediti za mikro in mala podjetja 
Slovenski podjetniški sklad iz Maribora v okviru svojih ukrepov za klasična podjetja razpisuje 
mikrokredite za mikro in mala podjetja. V letu 2013 je s podobnim ukrepom zagotovil pet mili-
jonov evrov ugodnih posojil, v letu 2014 pa financiranje izvaja ponovno. Posojila so namenjena 
podjetjem, ki želijo izvajati manjše materialne investicije, višina kredita je omejena od 5.000 
do 25.000 evrov, ali pa potrebujejo likvidna sredstva za obratni kapital. Podrobnosti razpisa so 
objavljene na spletni strani http://www.podjetniskisklad.si/, povzetek razpisa pa prikazuje tabela.

   - bonitetna ocena podjetja z bonitetno oceno vsaj SB1 -   
   SB7, izhajajoč iz obrazca S.BON-1 (Ajpes)
Upravičeni stroški  izdatki za materialne investicije in izdatki za obratna sredstva
Višina kredita  od 5.000 do 25.000 EUR
Obrestna mera  3,5 % letno, nominalno
Stroški odobritve  0,5 % enkratno, ob odobritvi
Zavarovanje  2 menici podjetja in poroštvo vsaj enega lastnika podjetja
Trajanje kredita  od 12 do 60 mesecev
Moratorij   do 6 mesecev

  
Javni razpis za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega 
mehanizma 2009–2014 in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009–
2014
Predmet javnega razpisa je izbor projektov, ki jim dodelijo nepovratna sredstva sofinanciranja 
projektov v okviru Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 in Programa 
Finančnega mehanizma EGP 2009–2014. Nepovratna sredstva dodelijo za sofinanciranje projek-
tov, izbranih v okviru naslednjih področij oziroma podpodročij razpisa:

Ministrstva in podporne ustanove so tudi v letu 2014 pohitele z objavo razpisov, s pomočjo katerih 
upravičenci lahko pridobijo finančna sredstva pod ugodnejšimi pogoji.
V nadaljevanju navajamo nekatere ukrepe za  pridobitev ugodnih posojil ali nepovratnih sredstev.

Umetnost nas spodbuja k razmišljanju

FOTO: OsebNI ARHIV T. M.

Na umetniške delavnice Tanje Milharčič prihajajo vse mlajši otroci, pa tudi starejši ljudje

Akademski slikarji imajo v današnjem času 
status samozaposlenega v kulturi, torej 
delajo samostojno, na različnih projektih in 
v skupinah. Zaposlujejo se tudi v podjetjih 
kot oblikovalci, če se seveda izučijo potreb-
nih računalniških spretnosti. »S slikanjem je 
mogoče preživeti, odvisni smo od trga in potreb 
ljudi,« pojasnjuje Anja Milharčič, akademska 
slikarka, uspešna udeleženka projekta Pod-
jetno v svet podjetništva, ki je potekal v okviru 
notranjsko-kraške RRA. »Umetnost ni nujna 
za preživetje kot voda in hrana, je pa izjemno 
pomembna, saj dodaja smisel in vrednost 
našemu bivanju in življenju, zlasti ker nas spod-
budi k razmišljanju,« poudarja sogovornica.

Kako ste prišli na zamisel o pripravi 
umetniških delavnic in kaj na njih 
poučujete?
Že med študijem slikarstva so me v domačem 
ateljeju vedno obiskovali bratranci in sestrične 
različnih starosti, ključno pa je, da so vsi 
želeli ustvarjati, tako sem postala neke vrste 
njihova mentorica. Obiskujejo me še zdaj in 
ko imam vsepovsod delavnice, je tako kot v 
ateljeju. Največje zadovoljstvo občutim takrat, 
ko vidim navdušenje v otroških očeh, ko jim 
razlagam ali se pogovarjam o ustvarjanju in 
vem, da sem na pravi poti. 

Kakšno je zanimanje za umetniške de-
lavnice, kdo so udeleženci in kje vse jih 
pripravljate?
Zanimanje za ustvarjalne delavnice je veliko, 

staršem je pomembno, da otroka pri ust-
varjanju vodi strokovnjak. Udeleženci so 
vedno mlajši, nadebudni otroci, presenetljivo, 
prihajajo že štiriletniki. Seveda pa tudi starejši. 
Delavnice pripravljam v Narodni galeriji, 
Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, Hiši 
Kulture v Pivki in v svojem ateljeju ter kamor 
koli me povabijo.
V zadnjem obdobju pa s Tjašo Avsec in Jano 
Guša Cikcak pripravljam večer-je, kjer si 
udeleženci izdelajo svoj uporaben modni kos. 
Gre za šiviljsko-oblikovalske delavnice v Hiši 
Kulture v Pivki, Mladinskem centru Postojna 
in še kje.

Kdo pri vas poišče nasvete glede izbire barv? 
V kakšnih primerih to ljudje potrebujejo?
Svetovanje si želijo ljudje, ki prenavljajo ali na 
novo opremljajo svoja bivališča, potrebujejo pa 
strokovno mnenje, da svoje prostore dodatno 
oživijo z barvami in ga tako spremenijo v še 
bolj osebni prostor. Tak prostor prej postane 
dom. Barvam pripisujem moč, da cel pros-
tor povežejo v smiselno celoto, zato se rada 
poigravam z njimi tudi v prostoru, ne samo na 
slikah. Velikokrat svetujem, ko gre za prostor, 
ki je že arhitekturo nenavaden, zaradi česar 
so barve še kako ključne, da ga ravno prav 
poudarijo in ustvarijo želeno vzdušje.  

Ali ste z okrasnimi blazinami našli tržno 
nišo, jih prodajate?
Oblikovanje blazin je projekt, usmerjen v 
predstavitev lastnega ustvarjanja na bolj 

uporaben način. Slike in grafike, ki jih 
ustvarjam, ne morem na primer objeti, 
blazine pa lahko. Zato ustvarjam pos-
likane in potiskane blazine z motivi, 
ki jih najdem v naravi, da mi pričarajo 
vzdušje in občutke. Seveda vsakemu 
svoje, meni varnost. 

Ali se vam zdi, da so ljudje dandanes 
naklonjeni ročnim spretnostim in 
tovrstnim izdelkom?
 Ljudje so danes naklonjeni stvarem, ki 
imajo sporočilo in so skupek dobrega 
oblikovanja, izdelave in kvalitete. Ne 
želimo več kupovati stvari, ki jih lahko 
hitro zavržemo, vsaj jaz tako delujem. 

Kakšne motive uporabljate pri 
slikanju na stene? Je to fizično napor-
no opravilo? S čim si pomagate?
Slikanje na stene je naporno, ampak 
ta napor občutim, ko že končam pos-
likavo. Uporabljam večinoma motive, 
ki jih upodabljam na svojih blazinah in 
majicah, to so motivi iz narave, poljske 
rože, drevesa ipd. 

Ali nameravate svojo dejavnost razširiti še 
s čim?
Svojo dejavnost trenutno razvijam naprej in jo 
izpopolnjujem. Glede širitve pa se nikoli ne ve, 
kam me bo pot peljala. 

Kakšna izkušnja je bila za vas udeležba v 

projektu Podjetno v svet podjetništva? Komu 
bi jo priporočili?
Priporočam jo predvsem tistim, ki gojijo 
navdušenje do svojega dela. Udeležba v pro-
jektu je bila pomembna, saj so se moje ideje 
začele še hitreje uresničevati. Temu pripisujem 
ravno dobro družbo sodelavcev in realno 
spodbudo mentoric. 
 •Blanka Markovič Kocen

Tanja Milharčič 
v majici, ki jo je 
sama oblikovala 

in potiskala 
z motivom 

zimskih dreves.

Razpisi za podjetnike in nepridobitne  
organizacije v letu 2014 

 Sklop A – Program Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014
 • Področje Pobude za javno zdravje
 • Podpodročje Zmanjševanje razlik v zdravju med skupinami uporabnikov
 • Podpodročje Preprečevanje bolezni, povezanih z življenjskim slogom
 • Podpodročje Izboljšanje storitev na področju duševnega zdravja
 • Področje Enakost spolov
 • Podpodročje Odločanje na gospodarskem področju
 • Podpodročje Odločanje na političnem področju
 • Podpodročje Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 Sklop B – Program finančnega mehanizma EGP 2009–2014
 • Področje Biotska raznovrstnost in ekosistemske storitve
 • Področje Naravna dediščina
 • Področje Kulturna dediščina
Podrobnosti javnega razpisa so objavljene na spletni strani http://www.mgrt.gov.si/ 

Informativni dan za predstavitev razpisov in tematskih področij programa Obzorje 2020, 
ki bo 13. in 14. januarja 2014 na Gospodarski zbornici Slovenije (dvorana A), Dimičeva 13, 
Ljubljana, je prav tako dogodek, na katerega želimo opozoriti. 
Evropska komisija je objavila prve razpise za delitev evropskih sredstev za znanost in raziskave 
na podlagi programa Obzorje 2020 (Horizon 2020), za kar v prihodnjih dveh letih namenja 15 
milijard evrov. Evropska komisija je tokrat prvič objavila prednostna področja financiranja za 
dve leti vnaprej. Za leto 2014 je razpisanih okoli 7,8 milijarde evrov. Prednostna področja finan-
ciranja  bodo  Odlična znanost, Vodilna vloga industrije in Družbeni izzivi. Več o dogodku na 
spletni strani http://www.podjetniski-portal.si/
V tokratnem pregledu aktualnih ukrepov in razpisov za podjetja ter neprofitne organizacije 
je to vse. Bralce obveščamo, da bomo v letu 2014 na tem mestu posredovali aktualne ukrepe 
ministrstev in podpornega okolja. Vabljeni k branju.   •Jelka Lekše

Pogoji za pridobitev 
mikrokredita
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Da bi stare šege in navade ne utonile v pozabo, 
je Pevsko društvo Mavrica pod vodstvom 
Jelke Bajec s projektom Koledovanje 2013 spet 
obudilo star običaj in popestrilo praznične 
decembrske dni. 
Najprej smo koledne in božične napeve slišali 
na koncertu v nedeljo, 22. decembra v Kul-
turnem domu Slavina, kjer so poleg deklet 
DePZ Mavrica (na sliki) zapeli še pevke in pevci 
Vokalne skupine Slavna in Ženski pevski zbor 
Prem. 
Sledil je koncert božičnih pesmi v petek, 27. de-
cembra, v cerkvi sv. Štefana v Postojni. Tam sta 

se mavričnim dekletom pridružila še Mladinski 
pevski zbor Lux iz Postojne in Komorni dekliški 
zbor Vox Ilirica iz Ilirske Bistrice. 
Na »tepeški dan«, 28. decembra, so dekleta 
s kolednimi pesmimi od hiše do hiše voščila 
dobro letino in srečo v novem letu. Obiskala 
so kraje in vasi na Postojnskem, Pivškem in 
Ilirskobistriškem. Da je ohranjanje stare kul-
turne dediščine, sploh med mladimi, izrednega 
pomena, se zavedajo tudi v Občini Postojna, 
ŠOU in STIKS Ljubljana ter v občini Pivka, saj 
so vsi finančno podprli projekt. 
•Jelka Bajec

FOTO: MATjAŽ MIKuleTIč

NŠK poskrbel za pestro decembrsko dogajanje

Tradicionalno brucovanje je na začetku de-
cembra privabilo staro in mlado iz okoliških 
krajev, ki so se zabavali ob poskočnih melodi-
jah mlade skupine RDDNDRN in že uveljav-
ljenih Mambo Kings. 

14. decembra so študentje v klubskih prostorih 
izdelovali domače milo v različnih oblikah 
in različnih vonjev, kar je lahko zanimiva in 
domiselna ideja za praznična darila, na Ucka-
nci pa so nekaj dni pozneje izdelovali božično-
novoletne voščilnice, s katerimi so razveselili 
starejše občane iz doma starejših Cerknica. 

FOTO: Nejc Vesel

Decembrski dogodki, ki jih je organiziral Notranjski študentski klub 
(NŠK), so pritegnili mnogo udeležencev. 7. decembra je pred OŠ 
Cerknica potekalo tradicionalno brucovanje, sledilo je izdelovanje 
naravnih mil, ustvarjanje božično-novoletnih voščilnic, mesec pa se je 
zaključil z vikendom zdravja.

Predzadnji decembrski konec tedna je potekal 
NŠKjev vikend zdravja. Organizatorji so pripravili 
tri zanimive dogodke, na katerih so se udeleženci 
seznanili z zdravim načinom prehranjevanja in 
uživanja ob jedeh. V soboto so poslušali preda-
vanje z naslovom Fengšui v prehrani, kjer je bil 
poudarek na pravilnem času prehranjevanja. 
Zvečer so na račun prišli vsi ljubitelji vina, pre-
davateljica je govorila o zdravem uživanju rujne 
kapljice. V nedeljo pa je potekalo predavanje o 
presni hrani. Zaradi izrednega zanimanja bo 4. 
januarja ob 15. uri v prostorih kluba nadaljevanje 
predavanja Fengšui v prehrani.  •Špela Drobnič

Čarodej Toni in 
dobri možje z otroki
Na prireditvi, ki jo je letos že tretjič zapored 
organizirala Območna obrtno-podjetniška 
zbornica Logatec, je bilo zelo živahno. Dvorana 
Narodnega doma je od veselega pričakovanja 
kar pokala po šivih. 
Čarodej Toni, ki je tudi letos poskrbel, da so 
bili ob njegovih čarovnijah navdušeni tako 
otroci kot starši, je ustvaril prijeten uvod v 
obdarovanje, ki je sledilo predstavi. Letos je 
bilo na vrsti Sedem božičnih čarovnij, ki jih je 

Čarodej Toni kupil v sedmih čarobnih mestih, 
nato pa so otroci z njegovo pomočjo priklicali 
vse tri dobre može. 
Šlo je kar po vrsti, najprej je prišel prvi decem-
brski dobri mož Miklavž, nato se je na odru 
pojavil še božiček, dedek Mraz pa je pripeljal s 
seboj tudi božičkovo pomočnico, ki je pridno 
sodelovala pri razdeljevanju daril. Dobri možje 
so tako obdarili kar 180 otrok, 30 več kot lani.  
•bgv
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Veseli december v vrtcu
Da je veseli december zares vesel in prazničen, 
so dokazali tudi otroci iz vrtca Jelšane. Skupina 
malih nadebudnežev iz skupine Sončki je 13. 
decembra pripravila prisrčno srečanje za svoje 
drage sorodnike, tete, strice, none in nonote. V 
okviru že tradicionalnih decembrskih novoletnih 
delavnic so uvodoma zaplesali pod vodstvom 
vzgojiteljice Irene, druženje pa nadaljevali z 
izdelovanjem novoletnih lučk. Pri barvanju 

in striženju novoletnih motivov, s katerimi so 
okrasili lučke, so jim pomagali tudi none, tete in 
drugi sorodniki, ki so z veseljem sodelovali pri 
nastajanju unikatnih lučk. Dogodek je vsako leto 
organiziran z namenom druženja in povezo-
vanja starejše in mlajše generacije, kjer se srečajo 
mlajši in mladi po srcu ter že tako veselemu 
decembru pričarajo še otroški smeh in iskrice v 
očeh.  •Ines Trebec

Postojnski koledniki ohranjajo 
kulturno dediščino

FOTO: ARHIV VRTcA
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Berlinski filharmonik Žust vnovič doma

Pri skladbi Cape Horn Otta Schwarza se je 
Žust predstavil kot izjemen rogist, poslušalci 
pa so izvedbo skoraj desetminutne privlačne 
skladbe, kjer pride rog do izraza v vsej polnosti, 
nagradili z bučnim aplavzom. Kot solista in 
»tekmeca« na ksilofonu  sta za paličice poprijela  
Janja Nagode in Andrej Lumbar, za kanček 
prazničnega vzdušja pa je z uspešnico All I want 
for Christmas is You poskrbela vokalistka Urša 
Mihevc. Koncert se je odvijal v sproščenem  
vzdušju, za vmesne humorne točke pa nosi 
krivdo povezovalec programa Miha Brajnik, ki je 
v tipičnih podobah Nemca, Čeha in Francoza – s 
temi evropskimi orkestri so Logatčani zadnjih 

deset let največ sodelovali -  slavljencu čestital 
za visoki jubilej.  Koncert je zaznamovalo tudi 
slovo dirigenta Marjana Grdadolnika, ki je v 14 
letih z orkestrom doživel veliko lepih trenutkov. 
Godbeniki s predsednikom Žigo Čukom so se 
mu na koncertu zahvalili za njegovo uspešno 
delo, Grdadolnik pa je občutja ob zaključku 
jubileja in svoje poti z orkestrom takole strnil:  
»Vesel sem, da nam je skupaj uspelo sestaviti 
tako nepozabno celoletno praznovanje stoletnice 
in ga tudi zaključiti na tako visokem nivoju. 
Zahvaljujem se vsem predsednikom za plodno 
sodelovanje in vam, dragi godbenice in godbeniki, 
za igranje in podporo. V čast mi je bilo stati pred 

Pevci MPZ OŠ Tabor že drugič na Potujoči muziki
Pevci Mladinskega zbora OŠ Tabor so v 
decembru dočakali slavnostni množični 
koncert trinajstih izbranih mladinskih 
zborov iz Slovenije, ki so že drugič v 
treh letih napolnili veliki oder Gallusove 
dvorane v Cankarjevem domu v Lju-
bljani, kamor so mlade pevce pospremili 
zborovodja Zdravko Novak, korepetitorka 
Branka Novak in predsednica kulturnega 
društva Tabor Bojana Levinger. Poleg 
strokovnega vodje projekta Potujoča 
muzika in dirigenta množičnega zbora 
Damijana Močnika sta zbor skozi zahteven 

program kolednic, pesmi iz evrop-
skih držav, novosti iz Slovenije, skladb, 
posvečenih letošnjim obletnicam Wagnerja 
in Verdija, in zimzelenih slovenskih pop-
evk vodila tudi dirigenta Tomaž Pirnat in 
Matjaž Vehovec. Pokrovitelj koncerta je bil 
predsednik države Borut Pahor, trinajstim 
zborovodjem pa sta priznanja in zahvale za 
njihovo zahtevno delo podelila minister za 
kulturo Uroš Grilc in direktor JSKD mag. 
Igor Teršar. 
Tudi letos je okoli petsto pevcev gostoljub-
no sprejela OŠ Majde Vrhovnik, kjer so 

pevci  počivali med vajami in nastopi, saj 
je bilo več kot šest ur stoječega petja in po-
zornega poslušanja dirigentov ter navodil 
zares naporno. 
Pri pokritju stroškov tega projekta so 
pomagali Občina Logatec in JSKD, šolski 
sklad, Kulturno društvo in OŠ Tabor 
ter izjemni starši, ki so pevce nesebično 
vozili z vaje na vajo, jih spodbujali in tako 
prispevali ogromen delež k uspešnemu  
zaključku projekta. 
•Bojana Levinger

Logatec – Logaški pihalni orkester je  jubilejno leto 2013, v katerem je 
praznoval sto let delovanja, 22. decembra zaokrožil z odlično obiskanim 
prazničnim koncertom v večnamenski športni dvorani.  Poslušalce so 
pritegnili z raznolikim glasbenim programom in solisti, med njimi tudi 
berlinskim filharmonikom, Logatčanom Andrejem Žustom, ki je svoje 
prve glasbene izkušnje pridobil ravno v domačem pihalnem orkestru. 
Še vedno ostaja tudi njegov član.
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Številnim obiskovalcem prazničnega koncerta se je predstavil odličen rogist Andrej Žust.

Pihalni orkester Logatec  jubilejno leto zaključil z božično-novoletnim koncertom - 
Ob zaključku stoletnice pred novimi izzivi

vami, preživeti ogromno nepozabnih trenutkov in 
se veseliti uspehov. Ostanite skromni v besedah, 
a veliki v glasbi in srcu.« Pred orkestrom je 
tako izbor novega dirigenta, 8. februarja pa 

bodo v Jožefovi dvorani Doma Marije in Marte 
predstavili obsežen zbornik ob stoletnici 
delovanja. 
•Saša Musec Čuk

Logatec – »Praznik samostojnosti in enotnosti 
je za Slovence božič, kajti na ta dan je bila rojena 
država Slovenija,« je ob slovesnosti ob državnem 
prazniku uvodoma dejal logaški župan Berto 
Menard. V Logatcu so namreč ta dan pospremili 
s koncertom Kulturnoumetniškega društva Ado-
ramus v tamkajšnjem Narodnem domu. Menard 
je v svojem nagovoru med drugim opozoril na 
nujnost varčevanja, a ne v zdravstvu in šolstvu, 
ter poudaril, da nas bosta rešila le pošteno delo in 
znanje. 

Z zanimivim glasbenim programom so pevci 
Mladinskega in Mešanega pevskega zbora 
Adoramus, prvi pod vodstvom mlade dirigentke 
Estere Stojko, drugi pod dirigentsko palico enega 
od očetov logaškega zborovskega petja Marjana 
Grdadolnika in kitarist Mario Kurtjak dali 
glasbeni pečat slovenskemu državnemu prazniku 
in bili deležni bučnega aplavza občinstva v 
dvorani Narodnega doma. 
Dela tujih avtorjev so se prepletala z domačimi, 
pred zaključkom sta zazveneli še zborovski 

izvedbi Iztoka 
Mlakarja En 
glaž vina mi 
daj in istrske 
Dajte, dajte v 
priredbi Alda 
Kumarja, vr-
hunec koncerta 
pa je pomenila 
Slakova V dolini 
tihi, ko se je 
vsem Adoramu-
sovim pevcem 
pridružilo tudi 
občinstvo.
 •bmk 

S pesmijo v državni praznik
Cerknica – Dan bo božiču je v Kulturnem 
domu v Cerknici potekala komedija z 
naslovom TAK SI, v glavnih vlogah 
pa sta nastopila voditelja in igralca 
Klemen Slakonja in Tadej Toš. 
Komedija, ki jo je napisal nagrajeni 
pisatelj in režiser, najbolj znan po 
romanu Čefurji raus, Goran Vojnović, 
režiral pa jo je Aleksandar Popovski, 
govori o taksistu, ki dela v Ljubljani, v 
njegov taksi pa vstopajo zanimivi liki, 
vsak s svojimi težavami: konceptualni 
umetnik, skrivnostna dama, 
novopečeni vstajnik, brezposelni 
punker s kravato, duhovnik brez 
prakse, italijanski turist in dementni 
profesor marksizma. Nestrpna 
komedija, polna preobratov in 
zabavnih situacijskih zapletov, je 
navdušila tudi cerkniško občinstvo. 
Obe večerni predstavi sta bili namreč 
razprodani že nekaj dni prej. 
Subvencionirana predstava je bila 
darilo Občine Cerknica občanom 
za božično-novoletne praznike. 
Pozabili niso niti na najmlajše. Njim 
so namenili ogled brezplačne otroške 

predstave Zimske radosti, ki je v začetku 
decembra v Kulturnem domu v Cerknici. •aj 

TAK SI s Klemnom Slakonjo

FOTO: ANŽe MIHeVc

FOTO: ARHIV ŠOle
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V drugo desetletje s presenečenji

 Maja je po koncertu povedala, da se je z BBC 
odlično ujela, vzdušje pa se ji je zdelo prijetno 
zato se je v Cerknici dobro počutila. Večer je 
vodil  stand-up komik Boštjan Gorenc – Pižama, 
ki je poskrbel predvsem za odlične humorne 
vložke. Kot je ugotovil Pižama so BBC z desetimi 
leti trenutno v petem razredu. Zato jim je zaželel 
predvsem, da bi opravili test Spoznavanje narave 
in družbe, ter da bodo uspešno naredili izpit 
za kolo in osvojili vsaj srebrnega delfinčka. Kot 
presenečenje večera pa so se BBC-ju na odru 

pridružili še plesalci, sicer člani plesnega društva 
Swing Kids iz Ljubljane, ki deluje od leta 2008. 
Na odru ni manjkal niti Igor Matković, ustanov-
ni član društva in prvi dirigent BBC, ki je skozi 
dolgoletno vodenje postavil temelje za nadaljnje 
delo ter začrtal raven kakovosti, ki se je poskuša 
BBC držati se danes. Kot je povedal po koncertu 
ga najbolj veseli, da  je tudi po njegovem odhodu 
BBC nadaljeval z delom, ob deseti obletnici pa 
jim želi še vsaj desetkrat toliko uspešnih let.  S 
koncertom je bil zadovoljen tudi dirigent Goran 

FOTO: ANdRejA KAVčIč

Dirigent Goran Krmac je k sodelovanju povabil tudi mlade glasbenike
Cerknica – Big Band Cerknica (BBC), ki trenutno deluje pod vodstvom 
dirigenta Gorana Krmaca, je konec decembra v velikem slogu proslavil 
svojo deseto obletnico delovanja. Poleg koncerta ob jubileju so 
pripravili še vrsto presenečenj. Kot glavna gostja večera je nastopila 
odlična vokalistka Maja Keuc, ki trenutno živi in dela v Stockholmu na 
Švedskem.

Postojna - Plesni klub Urška, ki na 
Postojnskem postaja vse bolj priljubljen, je 
pripravil že 24. božično-novoletno plesno 
prireditev, letos pa že 15. plesno zgodbo - tokrat 
je bila v ospredju Zvezdica zaspanka - s 167 
plesalci, starimi od treh do 19 let, ki so v športni 
dvorani OŠ Antona Globočnika nastopili z 
devetnajstimi plesnimi točkami. »Vsako leto 
želimo biti izvirni in zanimivi za občinstvo, zato 
se na ta plesni spektakel pripravljamo nekaj 
mesecev, kajti takšna prireditev zahteva tudi 
tehnično in scensko brezhibnost,« je po še eni 

uspešni predstavi povedal Marjan Nagode, prvi 
mož omenjenega postojnskega plesnega kluba, 
ki ob koncu prireditve vsako leto v sodelovanju 
z Občino Postojna organizira tudi prihod 
dedka Mraza s polno vrečo daril. V poldrugi 
uri so plesalci občinstvo ogrevali z različnimi 
zvrstmi plesa, od modernega street dance 
showa, hip-hopa do plesnih igric za najmlajše, 
ki so jih povezali v zgodbo o nebesni junakinji 
Milčinskega - Ježka Zvezdici zaspanki in z njimi 
navdušili celotno občinstvo, za katerega je bila 
športna dvorana spet premajhna. •bč 

Izvirna zgodba postojnskih 
plesalcev spet navdušila 

Krmac, BBC-ju pa ob obletnici želi predvsem 
da bi zrastli v več pogledih, osebno, glasbeno in 
v skupini. Ob enem pa je k sodelovanju povabil 
mlade glasbenike, ki bi si želeli igrati v Big 
Bandu. Kot nam je povedal predsednik društva 

Gašper Štefančič je za bendom več napornih 
mesecev, dogodek so namreč začeli pripravljati 
že junija, s končnim rezultatom pa so bili zado-
voljni tako člani BBC-ja kot publika v dvorani.   
•Andreja Jernejčič

Loška dolina – Do 17. januarja je v 
Knjižnici Jožeta Udoviča, Enota Maričke 
Žnidaršič Stari trg pri Ložu, na ogled 
fotografsko - dokumentarna razstava Zadnji 
pričevalci, spomini internirancev italijan-
skih fašističnih taborišč. Razstava je poskus 
zgodovinske in družbene umestitve inter-
nacije civilnega prebivalstva v fašistična 
koncentracijska taborišča med leti 1942 in 
1943. 
Avtorice razstave, novinarka Saša Petejan, 
fotografinja Manca Juvan in zgodovinarka 
dr. Urška Strle, izpostavljajo, da razstava ni 
namenjena pojasnjevanju zla ali merjenju 
statistik, pač pa ovrednotenju spomina, ki je 
bil izpostavljen pozabi in dolgo tabuiziran. 
Dokumentarno-fotografska razstava o 

internirancih v fašističnih koncentracijskih 
taboriščih temelji na avtorskih fotografijah 
Mance Juvan. Na fotografijah so še redki 
živeči interniranci, ki so jih v internacijo 
poslali iz tedanje Ljubljanske pokrajine.
Njihova pričevanja so temelj za nastanek 
razstave Zadnji pričevalci. Spomin na in-
ternirance in posredno izkušnjo internacije 
podajajo tudi njihovi sorodniki ali prijatelji. 
Razstavljen je izbor predmetov iz taborišč.
Gre za projekt, s katerim so avtorice sledile 
trendom zgodovinskih raziskav v Evropi in 
svetu, kjer se odvija nov val zgodovinskih 
študij o dogodkih med drugo svetovno 
vojno in po njej ter novemu valu študij o 
internaciji v nacističnih taboriščih. 
•bok

Zadnji pričevalci v 
starotrški knjižnici

Koncertni zaključek leta

FOTO: bORuT KRAŠeVec

Loška dolina – Božični čas in zaključek leta je bil v Loški dolini 
tudi tokrat glasbeno obarvan, za kar so poskrbeli domači glasbeni 
ustvarjalci in njihovi gostje.

Tradicionalno so v dvorano 
Kulturnega doma v Starem trgu 
pri Ložu na božično-novoletni 
koncert občinstvo privabile 
pevke Ženskega pevskega 
zbora Jasna, ki delujejo pod 
okriljem Društva upokojencev 
Loška dolina. Vodi jih letošnja 
dobitnica srebrnega občinskega 
grba Jasna Lekan. Skupaj z 
gosti, s kvartetom Zvon iz 
Rašice, so pričarale prijetno 
praznično vzdušje.

Božično uspavanko so 
v župnijski cerkvi Sv. Jurija 
v Starem trgu pri Ložu 
pripravile pevke Ženskega 
pevskega zbora  Kr'snice pod 

vodstvom Anemarije Štefančič. 
Ob zvokih klavirja Sabine 
Švigelj so prepevale ljudske in 
božične pesmi. Na koncertu so 
nastopile tudi mlade citrarke 
iz glasbene šole Logatec, ki jih 
vodi Kornelija Lovko.

Za ljubitelje filmske 
glasbe je poskrbel Pihalni 
orkester Kovinoplastika Lož 
pod taktirko Tadeja Jermana. 
Na Štefanovo so v športni 
dvorani Osnovne šole heroja 
Janeza Hribarja v Starem trgu 
pri Ložu odigrali niz skladb s 
filmsko tematiko. Koncertni 
program je pevsko obarvala 
solistka Anemarija Štefančič, 

članica orkestra, ki je odpela 
skladbo iz filma Titanik. Z 
nastopom so navdušili tudi 
gostje, Tamburaški orkester iz 
Sodražice.

Kantato Slovenski božič je 
po ljudskih napevih priredil 
Matija Tomc. V župnijski cerkvi 
v Starem trgu pri Ložu so ga 
pod vodstvom in ob spremljavi 
klavirja Ane Gregorič odpeli 
pevke in pevci Mešanega 
pevskega zbora sv. Jurij. Skupaj 
z igralci, ki so uprizorili žive 
jaslice, so pričarali božično 
zgodbo, ki opisuje težave in 
radosti svete družine na božični 
večer.  •Borut Kraševec

FOTO: VAlTeR lebAN

Žive jaslice so pričarale božično zgodbo

FOTO: ARHIV ŠOle

Notranjsko-kraške novice so bile 
medijski pokrovitelj koncerta.
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Za Društvom uspešno in ustvarjalno leto

Likovniki se v sedanji obliki povezujejo od leta 2001, 
njihova aktivnost pa se je precej povečala z možnostjo 
razstavljanja v prostorih knjižnice Logatec in pozneje 
v Stekleni galeriji večnamenske športne dvorane. V 
slednji letno pripravijo okoli deset samostojnih razstav 
domačih in gostujočih likovnikov. V februarju 2013 
so se na mednarodni razstavi predstavili akademski 
slikarji Jurij Kravcov, ki je tudi član društva, Aleksander 
Belsky in Katarina Burina, na kar so po besedah 
predsednika logaških likovnikov Janeza Ovsca zelo 
ponosni. Prav tako jim bo v spominu ostala razstava 
akademske slikarke Milene Usenik z deli popart. Radi 
pa se odpravijo tudi v goste. Tako so na povabilo 
Društva kulturnikov Krpan iz Cerknice gostovali s 
skupinsko razstavo v Galeriji Krpan Cerknica, ki je 
bila po Ovščevih besedah lepo obiskana in deležna 
številnih pohval. Kot na vseh področjih življenja je 
tudi na likovnem pomembno izobraževanje in tega se 
v organizaciji Javnega sklada za kulturne dejavnosti 
(JSKD) v Logatcu in Ljubljani udeležujejo tudi logaški 

likovniki.
Izredno dejavna sekcija znotraj društva so akvarelisti, 
ki se že več let izobražujejo pod mentorstvom Petra 
Lazarevića, v minulem letu pa so imeli številne 
skupinske razstave v osrednji Sloveniji. Likovniki so 
organizirali sedaj že tradicionalno likovno kolonijo, 
dela so bila čez poletje razstavljena v slaščičarni Kljukec 
v Logatcu, izvedli pa so tudi vsako leto bolj odmeven, 
že 9 . likovni extempore, ki je pritegnil ustvarjalce iz 
številnih slovenskih krajev.

Načrti za leto 2014

»Zaradi omejenosti finančnih virov bo trpela predvsem 
galerijska dejavnost. Še naprej ostaja trdno v programu 
letos že 10. likovni extempore, Poletna likovna kolonija in 
skupinsko razstavljanje društva tako v Stekleni galeriji kot 
tudi izven občinskih meja. Še naprej bomo podpirali tudi 
raznolikost izobraževanja članstva,« je še povedal Ovsec 
in dodal, da je kljub slabim pogojem za delovanje, 

FOTO: jANeZ OVsec

Rdeča nit decembrske skupinske razstave logaških likovnikov, ki je še vedno na ogled, je 
S plesom v novo leto.

Na prvem mestu predanost likovnemu izražanju, s katero so logaški likovniki uspešno 
prebrodili tudi minulo leto – v leto 2014 zaplesali s skupinsko razstavo
Logatec – Društvo likovnikov Logatec je leto 2013 zaključilo s skupinsko razstavo 
20 članov S plesom v novo leto. Dela v različnih tehnikah bodo v Stekleni galeriji 
na ogled še do 20. januarja med 18. in 20. uro. Društvo v zadnjih letih povezuje 
od 30 do 35 ljubiteljskih ter akademsko izobraženih članov različnih generacij, od 
študentov do upokojencev, pretežno iz Logatca, nekaj pa jih prihaja tudi z Vrhnike 
in iz Ljubljane. 

predvsem finančnim, pomembno vztrajati 
v poslanstvu in nameri, da se marsikaj da, 
če se le hoče:  »Na nas vseh je, da stvari 

spreminjamo na bolje na vseh področjih, 
kjer imamo priložnost in kjer moremo.« 
•Saša Musec Čuk

Dunaj v Logatcu

»Mnogo poslušalcev mi je po koncertu dejalo, da 
ne potrebujejo Dunaja, saj jim že naš koncert 
zapolni vsa čustva in hotenja. Tega sem prav vesel, 
saj je naš namen to, da poskušamo pripraviti Gala 
novoletni koncert v res pravem pomenu besede,« 
je povedal Grdadolnik. 28. decembra je bil 

koncert v Večnamenski športni dvorani Logatec, 
dan kasneje pa v dvorani Grand Hotela Union v 
Ljubljani, kjer je orkester zaradi izjemne akustike 
lahko nastopil brez ozvočenja in se pokazal v 
najboljši luči. 
Poslanstvo orkestra je tudi v tem, da se z njim 

Odlična sopranistka Mojca Bitenc je navdušila obiskovalce Gala novoletnega 
koncerta v izvedbi Simfoničnega orkestra Cantabile.

Na Gala novoletnem koncertu Simfoničnega orkestra 
Cantabile tudi skladbe Straussa mlajšega 

Logatec - Decembrsko vzdušje, pa čeprav brez snega, je pričaral Gala 
novoletni koncert Simfoničnega orkestra Cantabile z dirigentom Marjanom 
Grdadolnikom. Kot že nekaj let zapovrstjo so številni obiskovalci prisluhnili 
izvrstnim solistom in poleg ostalega programa iz zakladnice klasične glasbe tudi 
skladbam Straussa mlajšega, ki jih sicer lahko slišimo na vsak novega 
leta dan v izvedbi dunajskih filharmonikov.

Portret za Urana
Trst, Cerknica – V predbožičnem času je cerkniški slikar 
Frane Šajn, sicer član Društva notranjskih kulturnikov Krpan in 
Društva likovnih ustvarjalcev Postojna, nekdanjemu ljubljan-
skemu nadškofu Alojziju Uranu podaril portret, ki ga je naslikal 
v začetku lanskega leta. Frane Šajn, sicer samouk, je nadar-
jenost in ljubezen do likovne umetnosti kazal že v osnovni šoli, 
zanimanje za umetnost pa ni nikoli ni zares zamrlo. Kot pravi 
sam, je pričel z risbami, kasneje pa veliko eksperimentiral z 
oljem na platnu ter se preizkušal v različnih tehnikah. Najraje 
slika portrete, zato se je odločil naslikati tudi Alojzija Urana. 
Priložnost, da Uranu podari sliko, se je pokazala decembra na 
letnem predbožičnem srečanju društva slovenskih kulturnikov 
v Trstu, ki vsako leto medse povabijo določenega gosta. Letos 
so povabili Alojzija Urana. Frane Šajn ima sicer za seboj že lepo 
število samostojnih in še več skupinskih razstav, pripravlja pa 
tudi že naslednjo, ki bo na ogled v Postojni. •aj

FOTO: ARHIV

predstavijo obetavni mladi 
solisti. Tako smo prisluhnili 
violistki Špeli Pirnat in 
čelistki Zali Vidic, ker pa 
si tovrsten koncert težko 
predstavljamo brez pevskih 
točk, sta poslušalce navdušila 
tudi sopranistka Mojca Bitenc 
in tenorist Blaž Gantar. Prav 
tako ne gre brez nepogrešljivih 
dunajskih valčkov, med 
njimi Straussovega Na lepi 
modri Donavi. Na slednjega 
in Cvetlični valček iz baleta 
Hrestač je zaplesala Logatčanka 
Nadja Černe. 
 »Na obeh koncertih se je 
občinstvo zelo lepo odzivalo, 
vrhunec pa je bil na koncu, ko 
so poslušalci vstali in bučno 
nagradili izvajanje orkestra,« 
je občutja strnil Grdadolnik. 
V Logatcu je ob zaključku 
koncerta vsem navzočim 
voščil župan Berto Menard, 
sproščeno druženje pa se je s 
kozarcem penine nadaljevalo še 
v preddverju dvorane. 
•Saša Musec Čuk

FOTO: blAŽ KOReNč
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Znova ženska košarka
Pred začetkom tekmovalne 
sezone 2013/14 smo v 
cerkniškem košarkarskem 
klubu po 30 letih znova obudili 
zamisel o vzpostavitvi ženske 
košarkarske ekipe. Domači 
trener Jaka Kotnik, ki je v 
preteklih sezonah že in še 
vedno uspešno nabira izkušnje 
pri vodenju ženskih selekcij v 
pivškem košarkarskem klubu, 
je letos z veliko truda sestavil 
ekipo najmlajših pionirk U-10 

(do deset let), trenira pa tudi 
cerkniška dekleta do štirinajst 
let (U-14), med katerimi jih je 
nekaj med drugim igralo tudi 
pri KK Pivka. Treningi obeh 
ekip potekajo tri- do štirikrat 
tedensko v športni dvorani 
Cerknica. 
Ekipa U-10 je doslej zaigrala 
že na treh turnirjih, v Cerknici, 
Vipavi in Kopru ter zabeležila 
kar tri zmage, dvakrat proti 
ekipi iz Pivke ter enkrat proti 

Koprčankam.
V KK Cerknica verjamemo 
v mlado ekipo in njenega 
trenerja, zato pozivamo vse 
navijače, da jih pridejo na 
januarske tekme spodbujat, 
obenem pa dekleta, ki jih 
košarka zanima, vabimo k 
vpisu v klub, katerega vizija je, 
da bi v prihodnosti ponovno 
zastopali svoje barve tudi v 
ženskih članskih selekcijah. 
•Gregor Pokleka

FOTO: bOŠTjAN ZRIMŠeK

Cerkniške košarkarice in trener Jaka Kotnik

Najmlajši kegljači so v soboto, 
21. decembra, na kegljišču 
Golovec v Celju zaključili 
državno prvenstvo za leto 
2013. Tekmovanje je skozi vse 
leto potekalo v obliki sedmih 
turnirjev, dečki in deklice pa 
so nastopili v štirih starostnih 
kategorijah. Na podelitvi so 
kar polovico medalj prejeli 
tekmovalci kegljaških klubov 
iz Cerknice, Pivke in Postojne, 
kar kaže na učinkovito in 
uspešno delo z mladimi v vseh 
kegljaških klubih naše regije.
Državni prvaki so postali Anže 
Cej in Tine Vidmar (Proteus 
Postojna), Denis Pašič (Pivka), 
Maja Rossi, Laura Pokleka in 
Tina Hren (Brest Cerknica). 
•Srečko Fras

Mladi kegljaški rod

V Ilirski Bistrici je prvo januarsko soboto potekala prva pokalna tekma, 
ki šteje za dvoranski pokal Lokostrelske zveze Slovenije za leto 2014. 
Med 193 tekmovalci iz 29 klubov je nastopilo kar 24 članov Lokostrel-
skega kluba MINS iz Postojne. Dosegli so odmevne rezultate, saj so 
osvojili kar deset medalj, od tega pet zlatih, štiri srebrne in eno bronasto. 

Vanda Natlačen, članice dolgi lok,                 1. mesto
Mitja Podkrajšek, člani dolgi lok,                   1. mesto
Nala  Jurca, deklice ukrivljeni lok,                  1. mesto
Miha Godeša, dečki goli lok,                           1. mesto
Dejan Savič, ml. deček goli lok,                       1. mesto
Sonja Kocjančič, veteranke goli lok,               2. mesto
Peter Požar, kadet ukrivljeni lok,                    2. mesto
Nina Hočevar, kadetinje ukrivljeni lok,          2. mesto
Klemen Godeša, ml. deček sestavljeni lok,    2. mesto
Rok Bizjak, mladinci ukrivljeni lok,                3. mesto

Mladi Postojnčani v slovenskem vrhu

MINS-ovci so tako 
pokazali dobro priprav-
ljenost na prvi tekmi 
sezone, saj jih seštevek 
vseh osvojenih točk vodi 
v sam vrh slovenskega 
dvoranskega pokala za 
leto 2014.

•Konrad Jurca

Ligaški rezultati
Košarka, 2. Slovenska košarkarska liga
11. krog: Postojna – Šenčur 54:85
Po 11. krogu je Postojna na 11. mestu med 
14 ekipami. 
Naslednji tekmi:
11.1. Litija – Postojna
17.1. Postojna – Podčetrtek

Košarka, 3. Slovenska košarkarska liga, 
zahod. 9. krog: 
Pivka – Globus 71:68

FOTO: ARHIV

V novo smučarsko sezono
Smučarski klub Pivka je uspešno začel sezono 
2013/2014. V tukajšnji osnovni šoli so pripravili 
sejem nove in rabljene smučarske opreme, med 
božičem in novim letom pa smučarski tečaj na 
Kopah, ki se ga je udeležilo kar 128 smučarjev, 
med njimi 47 otrok in vsi so uspešno opravili 
tečaj smučanja. Vtisi so bili kljub skromni 
snežni odeji odlični, 
zato bodo na istem 
smučišču tečaj 
ponovili med šolskimi 
počitnicami, od 16. do 
20. februarja. 
Smučarji redno 
izvajajo suhe treninge 
in treninge na snegu. 
Pričele so se tudi 
tekme za Notranjski 
pokal. Prvo tekmo-
vanje v Avstriji so 
izpustili, na drugem, 
na smučišču Golte, 

pa so pivški tekmovalci pod vodstvom trenerja 
Rada Fabjana dosegli odlične rezultate. Med 
mlajšimi deklicami je prvo mesto zasedla Nuša 
Zadel, med mlajšimi dečki tretjega Alen Jurca in 
petega Andraž Fabjan. Med starejšimi deklicami 
je četrto mesto osvojila Patricija Fabjan. Čestitke 
trenerju in vsem tekmovalcem. •Jernej Zadel

Hiter odstop
Freistad (Avstrija) – Uvodni reli letošnjega 
evropskega prvenstva se je za edino slovensko 
posadko Rok Turk – Enej Ložnar (peugeot) 
končal zelo hitro. Idrijsko-logaška posadka 
je namreč že na prvi hitrostni preizkušnji 
naletela na ledeno zaplato na cesti in, tako 
kot še nekaj posadk na istem mestu, zapel-
jala s ceste. Pri tem sta trčila v breg in zaradi 
poškodbe vozila morala odstopiti. Končni 
zmagovalec dirke je sicer postal nekdanji 
voznik formule 1, Poljak Robert Kubica. •el

Vabila na prireditve
Planinsko društvo Logatec vabi na pohod v 
Dražgoše. Zbor udeležencev, ki se bodo v nočnih 
urah podali na 11-urno pot iz zaselka Pasja Ravan 
do Dražgoš, je v soboto, 11. januarja ob 21. uri, 
na parkirišču pri Krpanu. Prijave so obvezne na 
telefonsko številko 041 544 561. •el

Plezalni kljub Ekstrem iz Hotedršice pa vabi 
na 16. zimski nočni pohod iz Hotedršice do 
Javornika. Odhod je v soboto, 18. januarja, izpred 
plezalne stene v Hotedršici. •el

Ajdovščina – Cerknica 61:82
Po 9. krogu je Pivka na 1., Cerknica pa 
na 9. mestu med prav toliko ekipami. 
Naslednje tekme:
11.1. Pivka – Cerknica 
18.1. Ilirija – Cerknica 

Košarka, 4. Slovenska košarkarska liga, 
zahod 2
Po 6. krogu je Logatec na 3., Bloke pa 
na zadnjem, 6. mestu. 
Naslednja tekma:
18.1. Bloke – Logatec
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Spoštovani starši!

Občina Cerknica in trije dobri možje so v decembru poskrbeli za obdarovanje otrok. 
Glede na to, da nekateri izmed Vas daril še niste prevzeli, Vas obveščamo, da to lahko 

storite vse do 31. januarja 2014.  

V prostorih Turistično-informacijskega centra Cerknica, na naslovu Tabor 42, 
lahko darilo z vabilom prevzamete  v času uradnih ur, 

od ponedeljka do petka od 8.30 do 15.30 ter v soboto od 8.30 do 13.00.

Vljudno vabljeni!

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v občini Cerknica (Ur. list RS, št. 32/09) 
objavlja Občina Cerknica 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV TURISTIČNIH 
DRUŠTEV

V OBČINI CERKNICA ZA LETO 2014

1) BESEDILO JAVNEGA RAZPISA
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov turističnih društev v občini Cerknica v letu 2014. 

2. POGOJI IN MERILA:
Na javni razpis se lahko prijavijo turistična društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
• da imajo sedež na območju občine Cerknica oziroma spodbujajo razvoj turizma na območju občine Cerknica;
• da so registrirani po Zakonu o društvih;
• da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa Zakon o društvih;
• da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih 
aktivnosti na področju turizma;
• da imajo potrjen program s strani upravnega organa društva;
• da redno dostavljajo občini poročilo (vključno s finančnim) o realizaciji programov in doseženih rezultatih v 
preteklem letu, načrt aktivnosti za tekoče leto (vključno s finančnim načrtom);
• da izvajajo s programom opredeljene naloge, ki spodbujajo razvoj turizma na območju občine in širše;
• da izpolnjujejo druge pogoje iz Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v občini Cerknica (v 
nadaljevanju: pravilnik).

Občina Cerknica bo sofinancirala letne programe turističnih društev z vsebinami, opredeljenimi v 9. členu 
pravilnika. 

Občina Cerknica iz naslova tega javnega razpisa ne bo sofinancirala investicij v prostore društev kot tudi ne 
programov, ki se financirajo ali sofinancirajo iz katerekoli druge postavke občinskega proračuna in niso predmet 
pravilnika.

Sredstva se bodo dodelila na podlagi meril in kriterijev za dodelitev sredstev, ki so natančno opredeljena v 9. členu 
pravilnika. 

Programi bodo ocenjeni v skladu z merili in kriteriji iz prejšnjega člena in ob upoštevanju specifičnosti vsebine 
posameznih programov. Posamezni programi se točkujejo. Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi 
proračunskimi sredstvi za te namene v tekočem letu po naslednji formuli: vrednost točke = proračunska sredstva/
vsota točk vseh programov.

Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in od vrednosti točke. 

3. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV:
Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje delovanja turističnih društev znaša 22.500,00 EUR.

4. ROK PORABE SREDSTEV:
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena najkasneje do 31. 12. 2014 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje 
proračuna. 

5. VSEBINA PRIJAVE:
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora 
vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom 
izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na 
podlagi tega razpisa, in sicer s strani pooblaščene osebe občine. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. 

6. ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE:
Prijavitelji morajo popolne prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko (velja datum poštnega žiga) na naslov: 
Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, najkasneje do 10. 2. 2014. Vloga se šteje za pravočasno, če je 
oddana priporočeno po pošti na zadnji dan prijave, t.j. 10. 2. 2014 ali do 15.00 ure tega dne oddana v sprejemni 
pisarni Občine Cerknica.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ, JAVNI RAZPIS - TURISTIČNA DRUŠTVA 2014«. 
Na hrbtni strani mora biti naveden polni naslov pošiljatelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in 
pravočasno oddane. Neveljavne prijave ne bodo obravnavane.

7. DATUM ODPIRANJA PRIJAV IN OBVESTILO O IZIDU JAVNEGA 
RAZPISA:
Vloge prispele na javni razpis odpira in obravnava strokovna komisija imenovana s strani župana (v nadaljevanju: 
komisija). Odpiranje prijav ni javno. Komisija bo v roku 10 dni po končanem razpisu odprla pravočasno prejete 
prijave in ugotovila njihovo ustreznost. Nepravočasno prispele prijave bo komisija s sklepom zavrgla. Če bo komisija 
ugotovila, da prijava ni popolna oziroma je le ta nerazumljiva, bo pozvala prijavitelja, da v roku 8 dni odpravi 
pomanjkljivosti oziroma, da prijavo ustrezno dopolni. Dopolnjeno prijavo morajo prijavitelji poslati v zaprti ovojnici 
na naslov: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica. Šteje se, da je dopolnjena prijava prispela pravočasno, 
če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav, oddana na pošti s priporočeno pošiljko tega dne oddana v prostorih 
Občine Cerknica. 

Na ovojnici mora biti na vidnem mestu napis »NE ODPIRAJ, DOPOLNJENA PRIJAVA ZA JAVNI RAZPIS – TURISTIČNA 
DRUŠTVA 2014« in na hrbtni strani polni naslov pošiljatelja.

Nepopolne prijave, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedem roku, se zavržejo.

Občina Cerknica bo z upravičenci sklenila pogodbe, v katerih bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.

8. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO 
DOKUMENTACIJO:
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani 
Občine Cerknica: www.cerknica.si. Zainteresirani prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi v sprejemni pisarni 
Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, in sicer v času uradnih ur.

Dodatne informacije lahko dobite na tel. 01 709 06 34 (Jasna Zalar) ali po elektronski pošti: jasna.zalar@cerknica.si.

 župan Marko Rupar 
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III. UPRAVIČENCI – POGOJI IN MERILA ZA DODELITEV 
SREDSTEV:
Upravičenci do sredstev so:
 • pravne in fizične osebe – ki ustrezajo merilom za majhna in srednje velika podjetja, 
kot je opredeljeno v Prilogi I Uredbe Komisije (ES) št. 364/2004 in ki se ukvarjajo s 
kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini, so vpisani v 
register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oz. v zakupu kmetijska zemljišča, ki 
ležijo na območju občine,
 • člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca de-
javnosti - na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev 
in ima sedež in kmetijske površine na območju občine,
 • organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva,
 • registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju 
kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine.

Do sredstev niso upravičena:

 • podjetja v težavah (podjetja v stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave, 
podjetja, ki nimajo poravnanih obveznosti do Občine Cerknica, podjetja, ki so v težavah 
in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje).

Pogoji in merila:
 • Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki vsebuje osnovne podatke o upravičencu/izva-
jalcu, podatke o naložbi/storitvi, časovni potek in predvidene stroške.
 • Upravičenec predloži izjavo, da za iste upravičene stroške in za isti namen ni pridobil 
sredstev oziroma ni v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega javnega 
vira.
 • Zagotavljanje tehnične podpore, ki se bo izvajala v letu 2014 in bo predmet prijave na 
razpis za dodelitev sredstev je lahko začeta pred izdajo sklepa o dodelitvi sredstev, saj 
se upoštevajo računi (dokazila) izdani pred izdajo sklepa o dodelitvi sredstev, in sicer 
od 1.1.2014 do 12.12.2014, vendar samo, če upravičenec predloži finančno ovrednoten 
program dela.
 • Aktivnosti pri ukrepih 1 in 2, ki bodo predmet prijave na razpis za dodelitev sredstev, 
so lahko začete pred izdajo sklepa o dodelitvi sredstev, vendar so upravičeni stroški po 
tem razpisu le tisti, ki bodo nastali v obdobju od izdaje sklepa o dodelitvi sredstev pa do 
12.12. 2014 (skrajni rok za oddajo zahtevka za izplačilo sredstev). 
 • Upravičenec, ki pridobi sredstva iz tega razpisa, mora hraniti dokumentacijo, ki 
je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev še najmanj 5 let po 
zadnjem izplačilu sredstev.

IV. UKREPI, VIŠINA SREDSTEV, PREDMET PODPORE, 
UPRAVIČENI STROŠKI
UKREP 1: Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo 

1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proiz-
vodnjo 

Okvirna višina razpisanih sredstev je 2.000,00 EUR. Sofinancira se do 50 % dejansko 
nastalih (upravičenih) stroškov, vendar ne več kot 1.000,00 EUR na posameznega 
vlagatelja.

Sofinancirajo se:
- naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, 
molžo in izločke) za prirejo mleka in mesa;
- naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo za pridelavo;
- naložbe v objekte za primarno pridelavo, vključno s pripadajočo opremo;
- nakup kmetijske mehanizacije in opreme vključno z računalniško programsko opremo;
- nakup kmetijskih zemljišč v vrednosti do 10 % celotne naložbe, če je nakup 
kmetijskega zemljišča sestavni del celotne investicije;
- prva postavitev ekstenzivnih trajnih sadovnjakov ter prva postavitev oziroma 
prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov, vključno z jagodišči;
- nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov vključno s pripadajočo opremo;
- nakup in postavitev mrež proti toči.

Upravičeni stroški:
- stroški za pripravo načrta za novogradnjo in adaptacijo hlevov zaradi prilagajanja novo 
uvedenega standarda, temelječih na zakonodaji;
- stroški za nakup materiala za adaptacijo hlevov in ureditev izpustov;
- nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje,  molžo in izločke;
- nakup materiala, opreme in stroški izgradnje pomožnih živinorejskih objektov (sofi-
nanciranje gnojnih jam, gnojišča za namen izpolnjevanja standarda Nitratna direktiva 
ni opravičljiv strošek, seniki, silosi, …);

- nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije;
- prva postavitev oz. prestrukturiranje obstoječih intenzivnih in ekstenzivnih trajnih nasadov;
- stroški nakupa in postavitve rastlinjaka s pripadajočo opremo;
- troški nakupa in postavitve mrež proti toči ( sadjarstvo).

Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih 
gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo drobnice 
se pomoči dodelijo na območjih z omejenimi dejavniki.

2. Urejanje pašnikov, urejanje kmetijskih zemljišč ter dostopov:

Okvirna višina razpisanih sredstev je 2.000,00 EUR. Sofinancira se do 50 % dejansko nastalih 
(upravičenih) stroškov, vendar ne več kot 1.000,00 EUR na posameznega vlagatelja.

Sofinancirajo se:
- investicije povezane z novogradnjo pašnika ali za obnovo pašnika, starejšega od 10 let, če 
ne izpolnjuje pogojev za kandidiranje na državne razpise;
- naložbe v izvedbo agromelioracijskih del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, 
poti v trajnih nasadih na kmetiji) na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:
 • izdelava projektne dokumentacije, študije izvedljivosti;
 • agromelioracijska dela: manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo poseg v prostor in ureditev 
poljskih poti;
 • postavitev večletnih nasadov: za nakup večletnega sadilnega materiala, pripravo zemljišča 
in postavitev opore in ograje, postavitev proti točne zaščite (za trajne nasade nad 0.3 ha 
površine),
 • nakup kmetijskih zemljišč do višine 10 % upravičenih stroškov investicije, če je nakup 
kmetijskega zemljišča sestavni del celotne investicije.

Pomoč se ne odobri za drenažna dela ali opremo za namakanje in namakalna dela, razen če 
taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25 %.

Upravičenci morajo predložiti naslednjo dokumentacijo:
 • izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu – RAZPIS KMETIJSTVO 2014 – SOFINANCIRANJE 
NALOŽB V KMETIJSKA GOSPODARSTVA ZA PRIMARNO PROIZVODNJO
 • predračune oziroma druga ustrezna dokazila o predvideni višini stroškov, za katere se 
uveljavlja pomoč (ki bodo nastajali do 12. 12. 2014);
 • ustrezno upravno dovoljenje za poseg v prostor, če je to potrebno;
 • mapno kopijo z vrisano lokacijo pašnika oziroma namakalnega sistema;
 • fotokopijo dokazila o lastništvu za parcele, kjer je postavljena pašna ograja oziroma 
namakalni sistem oziroma dokazilo o zakupu zemljišč za vsaj petletno obdobje;
 • načrt postavitve pašnika oziroma namakalnega sistema (priloga 2 k razpisnemu obrazcu).

UKREP 2. Pomoč za zaokrožitev zemljišč

Okvirna višina razpisanih sredstev je 3.000,00 EUR. Sofinancira se do 100 % dejansko 
nastalih (upravičenih) stroškov, vendar ne več kot 1.000,00 EUR na posameznega vlagatelja.

Cilj ukrepa:

 • s sofinanciranjem združevanj in menjav kmetijskih zemljišč omogočiti večjo racionalnost 
pri obdelavi kmetijskih zemljišč in s tem zmanjšati stroške pridelave.

Upravičeni stroški:

 • stroški pravnih in upravnih postopkov (geodetskih storitev, notarskih overitev, upravnih 
taks..), brez kupnine. 

Upravičenci:
 • pravne in fizične osebe (kmetijska gospodarstva), ki ustrezajo merilom za majhna in 
srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi I Uredbe Komisije (ES) št. 364/2004 in 
so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini 
Cerknica ali imajo v lasti oz. v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine 
Cerknica, 
 • člani kmetijskega gospodarstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti - 
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež in 
kmetijske površine na območju občine.

Upravičenci morajo predložiti naslednjo dokumentacijo:
 • izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu – RAZPIS KMETIJSTVO 2014 – POMOČ ZA 
ZAOKROŽITEV ZEMLJIŠČ
 • mapne kopije
 • overjeno kupoprodajno pogodbo (ne starejšo od enega leta) ali menjalno pogodbo
 • predračune oziroma druga ustrezna dokazila o nameravani izvedbi (izjavo o predvidenih 
stroških) pravnega posla nakupa oziroma menjave kmetijskih zemljišč (ki bodo nastajali do 
12. 12. 2014).

UKREP 3: Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu (po uredbi za skupinske 
izjeme in po pravilu de minimis)

Okvirna višina razpisanih sredstev je 8.300,00 EUR. Sofinancira se do 100 % upravičenih 
stroškov, vendar ne več kot 3.000 EUR na posameznega vlagatelja.

Upravičenci:
 • organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva;
 • registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, 
gozdarstva in prehrane na območju občine;
 • pravne in fizične osebe, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmeti-
jstva, gozdarstva in razvoja podeželja.

Upravičenci morajo k vlogi predložiti finančno ovrednoten letni program dela z ustreznimi 
dokazili in seznamom udeležencev izobraževanja in usposabljanja.

Upravičenci morajo predložiti naslednjo dokumentacijo:

1. izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu – RAZPIS KMETIJSTVO 2014 – SOFINANCIRANJE 
TEHNIČNE POMOČI V KMETIJSTVU

2. predračune oziroma druga ustrezna dokazila o nameravani izvedbi izobraževanja, 
usposabljanja

3. račune (potrdila o plačilu) oziroma druga ustrezna dokazila za že izvedena 
izobraževanja, usposabljanja

4. dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, izpisek iz registra društev,..).

Po uredbi za skupinske izjeme

Predmet ukrepa: sofinancirajo se programi izobraževanja, usposabljanja kmetov in 
delavcev na kmetijskem  gospodarstvu.

Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju občine. Članstvo v 
nevladnih organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev.

Upravičeni stroški: stroški izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmeti-
jskem  gospodarstvu: stroški organiziranja programov usposabljanja, stroški svetovalnih 
storitev: stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti 
kot je to rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje; na področju 
tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih (sredstva se dodelijo za stroške 
udeležbe, potne stroške, stroške izdaje publikacij, najemnine razstavnih prostorov); 
stroški publikacij kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o 
proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in 
predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni 
v publikaciji.

Po pravilu De minimis

Predmet ukrepa: sofinancirajo se programi izobraževanja, usposabljanja in informiranja 
kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu, gozdarjev, oziroma članov društva s 
področja kmetijstva. 

Tehnična pomoč je namenjena upravičencem za dejavnost predelave in trženja 
kmetijskih in nekmetijskih proizvodov.

Upravičeni stroški: stroški izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmeti-
jskem gospodarstvu, gozdarjev, oziroma članov društva s področja kmetijstva: stroški 
organiziranja programov usposabljanja, stroški svetovalnih storitev: stroški honorarjev 
za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti kot je to rutinsko davčno 
svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje, na področju tekmovanj, razstav in 
sejmov ter sodelovanje na njih, se sredstva dodelijo za: stroške udeležbe, potne stroške, 
stroške izdaje publikacij, najemnine razstavnih prostorov); stroški na področju širjenja 
znanstvenih dognanj (prikazi in demonstracijski poskusi, delavnice, forumi in preda-
vanja za širšo javnost) pod pogojem, da posamezna podjetja  ali znamke ne imenujejo 
porekla znamke, razen za proizvode iz Uredbe sveta (ES) št. 510/2006; stroški publikacij 
kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane 
regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in 
imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji.

V. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Vlagatelji morajo ustrezno označene vloge oddati po pošti kot priporočeno pošiljko, 
(velja datum poštnega žiga) na naslov: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerkni-
ca, najkasneje do 10.2.2014. Vloga se šteje za pravočasno, če je oddana priporočeno po 
pošti na zadnji dan prijave, t. j. 10. 2. 2014 ali do 15. ure tega dne oddana v sprejemni 
pisarni Občine Cerknica. 

Vloga na razpis mora biti vložena na predpisanem obrazcu z vsemi potrebnimi dokazili, 
ki so navedeni v razpisu oziroma v razpisni dokumentaciji. Razpisna dokumentacija, 
ki obsega vse obrazce za posamezne ukrepe javnega razpisa in vzorce pogodb, je vla-
gateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni Občine Cerknica 
ter na spletni strani Občine Cerknica www.cerknica.si.

Vloga mora biti poslana v zaprti kuverti z obvezno navedbo na sprednji strani »NE 
ODPIRAJ – VLOGA JAVNI RAZPIS KMETIJSTVO 2014«. V primeru, da vlagatelj pošilja več 
vlog za več ukrepov, mora biti vsaka vloga v svoji kuverti. Na hrbtni strani mora biti 
naveden naslov vlagatelja. 

Dodatna pojasnila lahko zainteresirani dobijo na naslovu: Občina Cerknica, Cesta 4. 
maja 53, 1380 Cerknica, kontaktna oseba: Jasna Zalar (tel. št.: 01 709 06 34, jasna.
zalar@cerknica.si). 

VI. NAČIN REŠEVANJA VLOG
Vloge, prispele na javni razpis, odpira in obravnava komisija, imenovana s strani 
župana (v nadaljevanju komisija). Odpiranje vlog ni javno. Komisija bo v roku 15 dni 
po končanem razpisu odprla pravočasno prejete vloge in ugotovila ustreznost vlog. 
Nepravočasno prispele vloge bo komisija s sklepom zavrgla. Če bo komisija ugotovila, 
da vloga ni popolna oziroma je le-ta nerazumljiva, bo pozvala vlagatelja, da v roku 
8 dni odpravi pomanjkljivosti oziroma, da vlogo ustrezno dopolni. Dopolnjeno vlogo 
morajo vlagatelji poslati v zaprti ovojnici na naslov: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 
1380 Cerknica. Šteje se, da je dopolnjena vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan 
roka za oddajo vlog, oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do tega dne oddana v 
prostorih Občine Cerknica. 

Na ovojnici mora biti na vidnem mestu napis »NE ODPIRAJ, DOPOLNJENA VLOGA ZA 
JAVNI RAZPIS KMETIJSTVO 2014« in na hrbtni strani polni naslov pošiljatelja.

Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene 
pa zavrnjene.

Če bo na razpis prispelo več vlog kot je skupni znesek razpisanih sredstev, se bodo 
sredstva upravičencem dodelila glede na vrstni red prispetja vlog – do porabe sredstev.

Občina Cerknica bo z upravičenci sklenila pogodbe, v katerih bodo navedeni podrobnejši 
pogoji uporabe sredstev. Upravičencem se bodo sredstva izplačala na transakcijski 
račun na podlagi zahtevka za izplačilo sredstev. Zahtevek za izplačilo sredstev mora biti 
dostavljen na Občino Cerknica, najkasneje do 12.12.2014.

župan Marko Rupar 

I. PREDMET RAZPISA
Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev (državnih pomoči) za ohranjanje in 
spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Cerknica v letu 2014, v skupnem 
znesku 15.300,00 EUR.

     Vrsta ukrepa:                        Višina sredstev (EUR)

Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Cerknica (Ur. list RS, št. 98/07), objavlja Občina Cerknica

JAVNI RAZPIS
za dodelitev sredstev državnih pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Cerknica za leto 2014

UKREP 1: Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 
proizvodnjo (1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 
z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo, 2. Urejanje 
pašnikov, urejanje kmetijskih zemljišč ter dostopov) 

UKREP 2: Pomoč za zaokrožitev zemljišč  
UKREP 3: Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu 
(skupinske izjeme) in zagotavljanje tehnične podpore 
(de minimis)

SKUPAJ  

4.000,00

3.000,00

8.300,00

15.300,00
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Pogoji objave: Male oglase lahko pošljete po pošti na naslov: Notranjsko-kraške novice, Mali 
oglasi, Obrtna cona logatec 22, 1370 logatec ali po e-pošti: urednistvo@nkr-novice.si. pripisati 
morate ime in priimek (naziv), naslov in telefonsko številko. Zagotavljamo objavo malih oglasov, 
ki prispejo do štiri dni pred izidom časopisa. Cenik malih oglasov: mali oglas (osnovni: do 110 
znakov s presledki) je 6 eur, vsakih nadaljnjih 28 znakov je 1 eur. cena barvne slike (40 x 30 mm) 
je 15 eur, okvirčka 5 eur (ddV ni vključen v ceno). Za fizične osebe je objava enega osnovnega 
malega oglasa, do 110 znakov na številko brezplačna, dodatni oglas se zaračuna po ceniku. 
Oglasi pravnih oseb morajo biti v skladu z zakonodajo podpisani s polnim nazivom podjetja in 
naslovom. Naročnik malega oglasa odgovarja za vsebino oglasa. uredništvo si pridržuje pravico 
do urejanja in lektoriranja besedila v skladu z jezikovno politiko časopisa. Zagotavljamo tudi ob-
javo zahval in voščil, ki prispejo v pisni obliki do štiri dni pred izidom časopisa. Tekst lahko oddate 
po faksu: 01 750 92 12, pošti: Notranjsko-kraške novice, Obrtna cona logatec 22, 1370 logatec ali 
e-pošti: urednistvo@nkr-novice.si. uredništvo besedilo objavi v velikosti 83 x 98,5 mm ali 126 
x 47,5 mm na željo naročnika. cenik zahval, voščil in čestitk je 42 eur. cena barvne slike (40 x 30 
mm) je 15 eur. (ddV ni vključen v ceno)

Uredništvo zagotavlja tudi objavo zahval, voščil in 
čestitk, 

ki prispejo v pisni obliki do štiri dni pred izidom 
časopisa. 

Tekst lahko oddate po faksu: 01 750 92 12, 
pošti: Notranjsko-kraške novice, Obrtna cona 

Logatec 22, 1370 Logatec ali e-pošti:
 urednistvo@nkr-novice.si.

Anine zvezde

OVEN
Takoj po novem letu si boste morali odgovoriti na več vprašanj, povezanih s kariero. Odvreči 
bo treba stare načine, metode, vzorce, saj vam ne prinašajo nič koristnega. Obenem je januar 

mesec, ko bo na preizkušnji vaša diplomacija, tako v zasebnem kot poslovnem življenju. Vaši bližnji zdaj ne 
bodo delali kompromisov, bolj agresivni bodo do vas kot običajno. Tudi poslovno vam ne bodo naklonjeni, 
celo zelo zahtevni bodo. Če želite uspeti, boste morali vložiti ogromno truda in volje.
 

BIK
 Ves januar boste z mislimi pri osebnih vrednotah. Nujne bodo spremembe. S partnerjem se 
bosta najprej prepirala zaradi malenkosti, potem pa vse bolj in bolj resno. Tudi v odnosih s 

prijatelji in sodelavci ne bo šlo, kot bi moralo. Spremeniti boste morali svoja trmoglava stališča, če boste 
hoteli, da se vam ne zapro vsa vrata. Pozorni bodite predvsem 11. in še bolj 16. januarja, ko boste želeli slišati 
brezkompromisno resnico. Boleča bo.
 

DVOJČKA
 Januar se začenja nekoliko neprijetno, razmišljali boste o dogodkih, povezanih z vašim zaseb-
nim življenjem. Otroci, ljubimec ali prijatelj bodo prekršili pravila na nek brezobziren način. 

Hkrati je to odličen čas za poglabljanje komunikacije. Partner vam bo težko sledil, vi pa ne boste imeli živcev, 
da bi mu razlagali kako in kaj. Po 11. januarju se bodo zadeve razjasnile. Ta čas lahko doživite strastno zvezo.
 

RAK
 Leto 2014 se začenja z mlado luno v nasprotnem znaku – kozorogu, to pa pomeni, da boste 
še kar nekaj časa razmišljali, kam neki pelje vaše življenje. Pomembna bodo predvsem osebna 

in profesionalna partnerstva. Jasno je, da bi lahko nekdo iz domačega okolja pritiskal na vas iz kateregakoli 
vzroka. Če boste imeli stike z nerazumnimi ljudmi ali z ljudmi skrajnega vedenja, vedite, da je potrpljenje vr-
lina. Polna luna 15. januarja prinaša zmago za nekatere vaše ideje in začenja se dolgoročno ugodno obdobje 
za vas. Neko prijateljstvo se bo malce zatreslo, a s kompromisi tudi uredilo. Na začetku pričakujte težave.
 

LEV
 V začetku meseca boste razmišljali samo o delu, saj boste želeli stvari urediti. Intenzivni 
pogovori s sodelavci bi lahko pripomogli k temu. Kar zadeva zdravje in kondicijo, boste kot 

običajno uvajali spremembe. Slabe navade boste morali spremeniti, začnite kar z rekreacijo in bolj zdravo 
prehrano. V tem obdobju bi lahko izgubili nekaj kilogramov, če se boste držali diete. Po 29. januarju se boste 
spet osredotočili na zveze. Ta čas je primeren, da se prilagodite partnerju. Pristanite na kompromise in se ne 
prepirajte zaradi malenkosti. Priložnost za neko potovanje in druženje.

DEVICA
V novo leto stopate z željo, da bi uresničili svoje ustvarjalne zamisli. Opazili boste, da že nekaj 
časa opazujete ljudi okoli sebe in o njih malo preveč razmišljate, bodisi o njihovih zvezah bodisi 

o financah. Če imate otroke, je eden od njih pred pomembno odločitvijo. Kar zadeva ljubimce, bi vas lahko 
izsiljevali bolj, kot je to sprejemljivo. To je tudi čas, ko bi se lahko povezali z nekom iz preteklosti. Tisti, ki ste 
v zvezah, bi se lahko sprli zaradi različnih stališč do oseb v bližnji okolici. Po 12. januarju se prepustite delu. 
Spoznali boste zanimive ljudi z zanimivimi idejami.

TEHTNICA
Januar je čas, ko niste gotovi, koliko je pozitivnih in koliko negativnih stvari. V poslovnem smislu 
se boste znašli v težkem položaju. Problem v delovnem okolju vam bo vzel veliko časa. Težave 

s sodelavci bodo resne. Ne pretiravajte, razmislite, neke informacije pa vam bodo prav prišle pri potencialni 
konkurenci. Na ljubezenskem področju ne bo prave konkurence, pričakujte uspeh, saj boste končno spoznali 
osebo, ki vas bo zanimala. Po 19. januarju bo zelo ugoden čas, če ga ne boste pokvarili s kako neumnostjo. Ne 
pozabite, da imajo tudi drugi čustva.
 

ŠKORPIJON
 V tem mesecu vam bo šlo dobro. Katerokoli situacijo lahko z vztrajnostjo obrnete sebi v prid. 
Uresničili boste vse svoje načrte in projekte, ne glede na negativne odzive okolice. Po 20. 

januarju se lahko veselite povišice ali kake druge nagrade, ki prihaja. Pazite le, da zaradi svojega fanatizma in 
pretiranega ponosa ne izgubite vsega. Nadzirajte svoje želje. V ljubezni bo vse pod nadzorom, s prijatelji in z 
bližnjimi pa bo prav tako harmonično. Nadzirajte svoje odločitve!

STRELEC
 Januar 2014 je pozitiven mesec za vas. V tem času se bodo stabilizirale skoraj vse stvari v vašem 
življenju. Varoval vas bo nek energetski ščit, ustvarjale se bodo nove priložnosti. Tudi poslovno 

in finančno vam bo dobro šlo. To ne pomeni, da morate sedeti križem rok, pridno delajte še naprej. Službeni 
in prijateljski odnosi bodo ostali nedotaknjeni. V ljubezni dobro. Če zaznate kaj, se mirno spustite v boj, saj 
boste zmagali.
 

KOZOROG
Kaj vam bo prinesel januar 2014, bo v največji meri odvisno od vas samih. To žal ne pomeni, da 
bodo zvezde vedno pri roki, ko jih boste potrebovali. Pravilno usmerjanje energije vam lahko 

prinese uspehe in obratno. Slaba sta predvsem 8. in 24. januar. Poslovno imate velike možnosti, le dovolj 
aktivni bodite. Na osebnem področju bo malce slabše. Nič ne bo odvisno od vas, ampak od drugih. Odnosi s 
prijatelji bodo šli navzdol, dom pa ne bo več vaše zatočišče. Tisti v zvezah se boste imeli najslabše, neprestano 
se boste prepirali.
 

VODNAR
 Sreča vas bo v januarju nedvomno spremljala, a vplivala bo le na področje dela in financ. Ne 
izgubljajte časa, osredotočite se na delo. Če ste brezposelni, boste z nekaj truda dobili delo. V 

ljubezenskem življenju pa boste imeli težave, in to takšne, kot bi gledali špansko nadaljevanko. Toda srečen 
konec je rezerviran samo za filme. Osredotočite se na družino in prijatelje, ki vam bodo prava podpora in vaši 
zavezniki. 
 

RIBI
 Januar 2014 bo stabilen mesec. Samo okoli polne lune so možni konflikti, kjerkoli in s 
komerkoli. Ves mesec se vas bo v ljubezni držala pasivna, a pozitivna energija. Poslovno ne 

računajte na kakšne bonuse, vešče pa se boste izognili večini konfliktov. Pazite le, kaj govorite in še bolj, kaj 
podpisujete. Osebni odnosi bodo dobri, razjedal pa vas bo nek notranji nemir.

MALI OGLASI

Sprejemamo jih po pošti na naslov: Notranjsko-
kraške novice, Mali oglasi, Obrtna cona Logatec 22, 

1370 Logatec ali po e-pošti: urednistvo@nkr-novice.
si. Pripisati morate ime in priimek (naziv), naslov 
in telefonsko številko. Zagotavljamo objavo malih 

oglasov, ki prispejo do štiri dni pred izidom časopisa.

Prodam

Drugo

Rodovniške mladiče pasme rottweiler. 
Tel.: 041 538 534.

Bikce simentalce, težke od 200 do 330 kg. 
Cena za enega: 690 eur. Tel.: 031 626 498.

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin bo večno ostal.

Ob smrti naše drage mame, 
stare mame in tašče 
Frančiške Šušteršič 
(rojene Urbiha) iz Trnja 
se za izrečeno sožalje, 
podarjene sveče in sv. maše 
iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, prijateljem, 
vaščanom in znancem.

Vsi njeni žalujoči

Zahvala

Nepremičnine

Oddam

Prodam

Trisobno stanovanje v središču Postojne, 
75 m2, prenovljeno leta 2006, 1. 
nadstropje. Cena po dogovoru. Tel.: 031 
619 984.

Enosobno stanovanje na Rakeku, 40 m2, 
zgrajeno 1961., obnovljeno 2005. Cena po 
dogovoru. Tel.: 031 619 984.

Dvosobno stanovanje v središču Starega 
trga, blizu šole in vrtca, zgrajeno 1992., 
57 m2, opremljeno. Cena 50.000 eur. Tel.: 
068 165 956.

Garažo, 15 m2, na Prešernovi 8 v Logatcu. 
Cena 9.200 eur. Tel.: 031 620 094.

Enoinpolsobno stanovanje v Cerknici. Tel.: 
031 783 396. 

Stanovanje na Uncu, najemnina 200 eur, 3 
mesečna varščina. Tel.: 031 363 738.
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januar 2014

Podarite odvečne knjige, priročnike. 
Odpeljem, ohranim. Tel.: 030 996 225. 

Gospa z izkušnjami išče delo: likanje, 
pospravljanje ali varstvo starejših. Tel.: 
031 808 539.
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V prihodnji številki Notranjsko-kraških 
novic bomo objavili brezplačen napovednik 

dogodkov in prireditev, ki bodo od 24. 
januarja do 6. februarja. če želite spomniti 

in povabiti prebivalce na dogodke, nam 
informacije pošljite do ponedeljka, 20. 

januarja, na e-naslov urednistvo@nkr-novice.
si. Za spremembe programa uredništvo ne 

odgovarja.

Napovednik 
dogodkov in prireditev

16. 1. Predstavitev knjige Vse moje ljubezni: spomini Tonija Karjole avtorja 
Andreja Jelačina, ob 18. uri v čitalnici Knjižnice Bena Zupančiča Postojna. 
Za popestritev večera bosta avtor in njegova soproga Marija Paravan Jelačin 
uprizorila humoresko V spovednici pri Patru Toniju. 

22. 1. Potopisni večer Aleksandra Kušlana Po Dalmaciji, ob 18. uri v Parku 
vojaške zgodovine Pivka.

Kultura

Prireditve, predavanja

Šport in rekreacija

10. 1. Otvoritev razstave Jake Vatovca Tetrodotoxin, ob 19. uri v Hiši kulture v 
Pivki. Naslednji dan, v soboto, bo ob 10. uri spremljevalna delavnica za otroke 
od 3. do 6. leta, uro pozneje pa za otroke od 7. leta dalje. 

Od 15. do 31. 1. bo v galeriji Hiša sonca v Logatcu na ogled razstava otroških 
likovnih del, ki so nastala v dobro obiskanih delavnicah za logaške prvošolčke 
Slikar v ateljeju. 

18. 1. Trinajsti Gasparijev nočni pohod ob polni luni na Špičasto Stražišče. 
Zbirno mesto bo v vasi Selšček ob 18.45, odhod proti vrhu ob 19. uri. 

1  Nagradna križanka  /  kupon 

Pravilno rešeno geslo prejšnje križanke: DODATNE UGODNOSTI 1. nagrada - darilni bon v vrednosti 30 eur: Andreja Malečihar, 
Dolenja Košana 6, 6256 Košana; 2. nagrada - darilni bon v vrednosti 20 eur: Alda Majdevac, Rozmanova 24a, 6250 Ilirska Bistrica; 
3. nagrada - darilni bon v vrednosti 10 eur: Ljubo Modrijan, Strmca 32, 6230 Postojna
Obvestila o nagradah, ki jih podarja Manufaktura, d.d., Sedejeva ulica 6, 5000 Nova Gorica, bodo nagrajenci prejeli po pošti.

Tokratne nagrade podarja:  TIM-IMPEX d.o.o., IOC Zapolje III 5, 1370 Logatec. 1-6. nagrada: karte za babminton 
Pri žrebanju bomo upoštevali kupone, ki bodo na naslov Notranjsko-kraške novice, Rešitev križanke, Obrtna cona Logatec 22, 1370 
Logatec prispeli do petka, 17. januarja 2014. 

Ime:
priimek:
Naslov:
geslo:
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Narava, njen navdih

Začelo se je pri likovnem pouku …

»S slikarstvom sem se praktično prvič srečala v 
osnovni šoli, pri likovnem pouku. To je bil tudi 
moj najljubši predmet. Risarija je bila vedno del 
mojega prostega časa. Vedno so me navduševale 
slike Cerkniškega jezera, ki so nastajale in še 
nastajajo pod čopiči slikarjev z našega konca. Da, 
narava je enkratna, ima tisoče in tisoče obrazov, 
barv, enkratno jo je opazovati, od tu tudi navdih, 
saj sem odrasla ob Cerkniškem jezeru.« V svoji 
prvi samostojni razstavi je tako združila ljubezen 
do domačega okolja – Cerkniškega jezera in 
svoje najljubše tehnike. »Med tehnikami mi je 

najbližji akvarel, predvsem zato, ker je –kot sama 
temu pravim – hitra tehnika, vse se odvija hitro. 
Akvarel praktično skoraj ne dopušča popravkov. 
Slika, če seveda uspe, je hitro izdelana. Sama ni-
mam potrpljenja obdelovati ene slike več dni (kar 
denimo omogoča oljna tehnika), zato je to idealna 
tehnika zame. Pa še čopiči so na hitro oprani.« 

… nadaljevalo pa pri društvu

Eva se je svojo umetniško pot odločila 
nadgraditi leta 2005, ko se je pridružila likovni 
sekciji Kulturnega društva Rak Rakek, kjer je 
ustvarjala najprej pod mentorstvom Milice 

FOTO: OsebNI ARHIV eVe ule

Eva najraje ustvarja v 
domačem okolju, kjer 
je, kot sama pravi, mir 
oziroma ravno pravšnji 

nemir, ki si ga ustvari, da 
se lahko osredotoči na 

slikanje.

Mlado notranjsko umetnico je »zacopralo« Cerkniško 
jezero – Po prvi samostojni razstavi v Cerknici si želi 
svoja dela predstaviti tudi drugi slovenski javnosti

Eva Ule je led na področju samostojnega razstavljanja prebila konec 
septembra lani v knjižnici na Rakeku z razstavo akvarelov, ki jo je 
poimenovala »Zacoprano jezero«. Cerkniško jezero, ob katerem je tudi 
sama odraščala, je tako kot mnoge »zacopralo« tudi njo. Na podlagi 
njenih akvarelov je nastala tudi serija razglednic z motivi Cerkniškega 
jezera. Ljubezen do likovne umetnosti se je porodila že v mladih letih, 
kasneje pa se je pridružila tudi likovni sekciji Kulturnega društva 
Rak Rakek ter svoje znanje izpopolnjevala na različnih delavnicah in 
izobraževanjih. Poleg akvarelov se je uspešno preizkusila tudi v drugih 
tehnikah.

Rajačič, leto kasneje pa nadaljevala pod 
vodstvom Petra Lazareviča. Mlada umetnica 
je prepričana, da prav priključitev k društvom 
lahko pomeni velik korak na poti razvoja mladih 
ustvarjalcev: »Menim, da mladi umetniki na 
našem območju lahko dobijo kanček pozornosti 
in prostor za izražanje, izključno če se povežejo 
s kakšnim društvom. Denimo Kulturno društvo 
Rak Rakek – likovna sekcija, s katerim imam 
sama izkušnje, je vredno vsake pohvale. Zelo se 
trudijo, da nam bi približali čim več tehnik in 
nam s tem dali možnost, da se v kateri izmed njih 
najdemo. Omogočajo, da lahko razstavljamo, pa 
naj bo skupinsko ali posamično.« Eva sicer najraje 

ustvarja v domačem okolju, kjer je, pravi, mir 
oziroma ravno pravšnji nemir, ki si ga ustvari, da 
se lahko osredotoči na slikanje.
Čeprav ljubezen do akvarelov ostaja, pa si želi 
predvsem nadgrajevati svoje znanje. Uspešno 
se je že preizkusila v izdelovanju mozaikov in 
slikanju panjskih končnic, privlači pa jo tudi 
svet fotografije. »V prihodnosti bi želela svoje 
znanje še nadgrajevati, razvijati. Imam tudi želje 
po pogostejšem izražanju v tehniki mozaika, kar 
me navdušuje predvsem v poletnem času. Sedaj, 
ko sem »prebila led« na področju razstavljanja, 
si seveda želim postaviti še kako razstavo čez čas 
tudi izven občine Cerknica.« • Andreja Jernejčič

Ona ali on že dvajsetič

V novembru in decembru so na Radiu 94 v akciji 
Ona ali on – Dejanje leta že dvajsetič zapored 
iskali posebne ljudi. Takšne, ki niso podlegli 
vplivom krize, strahu pred jutrišnjim dnem in 
vsesplošni brezbrižnosti, ampak kljub nepri-
jaznim okoliščinam prav v njih našli navdih 
za svoje delo in ustvarjanje. K sodelovanju so, 
kot vsako leto,  povabili različne organizacije in 
društva iz regije, pri izboru kandidatov pa so jim 
pomagali tudi poslušalci in dobitniki nazivov v 
zadnjih desetih letih. 

Imena, med katerimi so tri tedne izbirali 
poslušalci Radia 94, so likovna ustvarjalka in 
dolgoletna predsednica Društva likovnih ust-
varjalcev Postojna Jasmina Čelan, Franc Poklar, 
raziskovalec preteklosti na Ilirskobistriškem, 
Borut Sommeregger – Bosso, ustanovitelj 
bivalne skupnosti za ljudi z 
duševnimi težavami in vodja 
skupine Novi paradoks, Danica 
Štefančič, predsednica Kul-
turnega društva Rak Rakek, 
kulturnik, vnet zbiralec in 
zagovornik ohranjanja kulturne 
dediščine Primož Rojc, balinar 
Andrej Kastelic, režiser in igra-
lec Borut Zakovšek iz Loške do-
line, Alojz Troha, vodnik, ki je 
ves svoj čas posvetil Križni jami, 
v Sloveniji živeča Danka Lise 
Pedersen Pavšič, ki v svoji trgo-
vini v Pivki domačine uči, da je 
vredno delati in uživati lokalno, 
dirigent Marjan Grdadolnik, 

gasilec iz Dolenjega Logatca Anže Albreht, Jože 
Lavrič, ki je zgodovino planote popisal v knjigi 
Bloke, središče dežele Kranjske, Marinka Kukec 
Jurič, ki že 25 let nadvse uspešno vodi Godalni 
orkester Glasbene šole Postojna, pesnik, pisatelj 
in slikar Beno Žnidaršič, Aleš Zidar, vodja LAS 
Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in 
Nanosom, Micka in France Anzeljc – Petračeva, 
ljudska pevca s Hudega vrha na Blokah, in 
Turistično društvo Pudgura, ki je lani obnovilo 
in uredilo zbirko starega orodja. 

Komu so poslušalci namenili največ glasov, 
pa bo znano na slavnostni razglasitvi, ki bo v 
soboto, 11. januarja. Radijci v Jamskem dvorcu 
pričakujejo številne pomembne goste, med njimi 
slavnostno govornico, predsednico vlade RS 
Alenko Bratušek. •bmk

V Jamskem dvorcu bodo jutri zvečer slovesno razglasili osebnost leta 
po izboru poslušalk in poslušalcev Radia 94 in dobitnikov naziva 
v zadnjih deset letih – Slavnostna govornica bo predsednica vlade 
Alenka Bratušek

FOTO: VAlTeR lebAN
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Kindlerjev botanični park je osvetljen
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Kraški vodnjak v Kindlerjevem botaničnem parku

Sanacija vaškega doma Pregarje
Za skupni razvoj in napredek
Sklep občine Ilirska Bistrica

Investicijski projekti v letu 2014 
Projekt Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa je 

padel v vodo
Proračunaska sredstva v letu 2013 za pomoč 

občanom v socialni stiski 

Projekti za novo mandatno obdobje 
Dan odprtih vrat na gimnaziji

Razprava o udeležbi mladih na volitvah
Božični koncert

Umetniška fotografija na Bistriškem
Utrinki – Kindlerjev botanični park

Ples na vodi z Laro Valenčič
Turnir v balinanju v Zabičah 

Prednovoletna delavnica s »Sončki«
Božiček za en dan

Alpska šola SK Snežnik 2014
Krčitve gozda v kmetijske namene 

40 Let Primorskega Numizmatičnega Društva
Napovednik in obvestila

V obnovo Kindlerjevega botaničnega parka 
sta se s skupnimi močmi podala občinska 
uprava Občine Ilirska Bistrica in Društvo za 
razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom 
z željo, da ohranijo bogato naravno in kulturno 
dediščino, ki jo skriva botanični park. Glavni 
namen projekta je bil obnoviti in oživiti 
propadajoči park ter ohraniti kakovostne 
dendrološke primerke v Kindlerjevem 
botaničnem parku.
Botanični park je že v letu 2012 dočakal 
obnovljeno podobo, v lanskem letu pa so ga 
opremili tudi z javno razsvetljavo. V parku so 
tako zdaj osvetljene pešpoti, ribnik in mostički, 
kar omogoča prijetne sprehode tudi v večernih 
urah. V času obnove parka so očistili ribnik, 
obnovili sprehajalne poti in lesene mostičke 
ter na novo zasadili in uredili vodne površine. 
Restavrirali so kamnite mize in klopi, novo 
podobo pa sta dobila tudi kraški vodnjak 
in kamniti slavolok. Ob potoku Bistrica je 
bilo treba uredili obrežni podporni zid in 
dostopno pot v park z Bazoviške ceste, ki je zdaj 
tlakovana. V parku stojijo tudi otroška igrala in 
številne klopi.
•žž

VIR: občInskI dokumentI
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Za skupni razvoj in napredek

                                               OBČINSKI PROJEKTI                                   

Zakorakali smo v leto 2014. Težko je 
povsem natančno napovedati, kaj nam 
bo prineslo, že zdaj pa je moč trditi, da 
bo postreglo z mnogimi novimi izzivi. 
In številni bodo prav gotovo takšne 
narave, da jih bomo lahko uresničili le z 
zdravo mero optimizma, racionalnosti in 
sposobnosti medsebojnega dialoga. Za 
skupni razvoj in napredek.

Ob tem je treba izpostaviti sprejem 
proračuna za letošnje leto. Ta 
najpomembnejši dokument lokalne 
skupnosti je najboljši pokazatelj 
ravnovesja med razvojnimi prioritetami 
in rednimi nalogami, katerih breme 
(so)financiranja nase prevzema občina. 
Zato morebitno nesprejetje proračuna 
ne bi bila ravno najboljša popotnica 
letošnjemu letu.

Nanj so namreč vezani številni projekti, 
katerih financiranje se v pretežni meri 
opira na evropsko kohezijsko politiko 
(teh sredstev je za približno 7,9 milijona 
evrov), a za njihovo izvedbo je seveda 
ključno zagotoviti tudi ustrezen delež 
lastnih proračunskih sredstev. Projektov, 
ki segajo tako na področje vlaganj v 

infrastrukturo kot na področje vzgoje 
in izobraževanja do okoljskih investicij, 
vezanih na zagotavljanje zdrave pitne 
vode, in na drugi strani odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda, brez njihove 
potrditve znotraj okvira občinskega 
proračuna ne bo mogoče »spraviti pod 
streho«.

Zgoraj omenjenim projektom ob bok se 
seveda uvrščajo še številni drugi, katerih 
uresničevanje predstavlja prav tako 
pomemben delček v mozaiku izgradnje 
skupne podobe naše lokalne skupnosti, 
prijazne občankam in občanom ter vsem, 
še kako dobrodošlim obiskovalkam 
in obiskovalcem. Naj na tem mestu 
izpostavim le pripravljena projekta za 
gradnjo vrtca in šole v Podgradu ter 
za gradnjo osnovne šole v Podgori, 
namenjena našim najmlajšim, v katerih 
kar se da svetlo prihodnost tolikokrat 
polagamo naše upe.

Med prioritete sodi tudi ustrezna ureditev 
ravnanja s komunalnimi odpadki. Naš 
cilj je namreč v vzpostavljanju okoljskih 
standardov, ki bodo občini zagotavljali 
ustrezne pogoje za trajnostni razvoj 

ter posledično vzajemnost 
med naravnimi danostmi 
krajine, okoljskim in 
prostorskim razvojem, 
prebivalci ter potrebami 
gospodarstva. Zdravo 
okolje je nedvomno tudi 
eden temeljnih predpogojev 
krepitve oziroma razvoja 
turizma v naši občini, ki 
lahko z ustrezno kombinacijo 
avtentičnosti destinacij in 
produktov ponudi pestro paleto 
pristnih turističnih doživetij.

In v korak s tem gre tudi začrtan 
občinski prostorski načrt, krajše OPN, 
za katerega upam, da bodo do letošnje 
pomladi izpolnjeni vsi pogoji za njegov 
sprejem. Z OPN bomo namreč začrtali 
nadaljnji prostorski razvoj občine in tako 
jasno opredelili tudi razvojne prioritete 
in usmeritve na različnih področjih, 
od bivanjskih kapacitet, okoljske 
vzdržnosti, industrije, obrti, turizma, 
nujne prometne infrastrukture ter drugih 
področij, ki zaokrožujejo trajnostno 
naravnane in sprejemljive potenciale 
naše skupnosti.

Na podlagi 6. točke 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št.33/2007, 70/08-ZVO-1B, 
108/09), 43. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. list RS, št. 33/2007, Ur.l. RS, št. 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 

80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012, 35/2013 Skl.US: 
U-I-43/13-8) in 34. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98 in Uradni list 

RS, št. 31/99, Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) je župan Občine Ilirska Bistrica dne 6.1.2014 sprejel 

SKLEP 

o sprejetju  stališč občine Ilirska Bistrica
do pripomb in predlogov iz  2. javne razgrnitve in javne  obravnave 2. dopolnjenega 

osnutka občinskega prostorskega načrta ter okoljskega poročila Občine Ilirska Bistrica

1.člen
Sprejme se pripravljena stališča do pripomb in predlogov pridobljenih med 2. javno razgrnitvijo in 
javno obravnavo 2. dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPN) in 

okoljskega poročila (v nadaljevanju: OP) Občine Ilirska Bistrica. 

2.člen
Stališča do podanih pripomb in predlogov na razgrnjen 2. dopolnjen osnutek OPN in OP Ilirska 

Bistrica so preučili in pripravili: izdelovalec OPN, V prostoru d.o.o., ter izdelovalec OP, Ipsum d.o.o., 
januar 2014 (v nadaljevanju: stališča). 

3.člen
Izdelana stališča bodo objavljena na spletni strani občine http://www.ilirska-bistrica.si od 13.1.2014 

dalje ter na oglasni deski Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, od 13.1. do 
13. 2. 2014.

4.člen
Priloga tega sklepa so stališča do pripomb in predlogov pridobljenih med  2. javno razgrnitvijo in 
javno obravnavo 2. dopolnjenega osnutka OPN in OP Občine Ilirska Bistrica, št. 3500-01/2012  s  

podpisanimi izjavami izdelovalcev OPN in OP z dne 6.1.2014.

5.člen
Izdelana stališča se upošteva pri izdelavi predloga OPN za pridobitev mnenja nosilcev urejanja 

prostora.

6.člen
Ta sklep stopi v veljavo takoj.

     
                                                     Župan Občine Ilirska Bistrica:

                                  Emil ROJC

Ob vsem naštetem je še mnogo večjih in 
drobnih stvari, katerih uresničitev gre v smeri 
zagotavljanja pogojev za enake možnosti, za našo 
varnost in socialno vzdržnost. Naša stremljenja 
in cilji so in morajo ostati dolgoročnejše narave. 
Na nas vseh pa leži odgovornost, da jih vsaj nekaj 
uspemo doseči že v letošnjem letu. •Emil Rojc

OBJAVA STALIŠČ OBČINE ILIRSKA BISTRICA
DO PRIPOMB IN PREDLOGOV IZ  2. JAVNE RAZGRNITVE IN 

JAVE OBRAVNAVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA OBČINSKEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA (OPN) IN OKOLJSKEGA POROČILA 

OBČINE ILIRSKA BISTRICA

Spoštovani!

Obveščamo vse občane, da bo Občina Ilirska Bistrica 13. januarja 2014 v 
skladu s 6. točko 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, 
št. 33/2007, Ur.l. RS, št. 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP 
(106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 
109/2012, 35/2013 Skl.US: U-I-43/13-8) javno objavila stališča do pripomb 
in predlogov iz 2. javne razgrnitve in javne obravnave  dopolnjenega osnutka 
občinskega prostorskega načrta (OPN) in okoljskega poročila (OP) Občine 
Ilirska Bistrica. 

2. javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN  in OP je potekala v prostorih 
Doma na Vidmu v času od 16. 11. 2012 do vključno 17. 12. 2012. Občani so 
imeli v času javne razgrnitve omogočen tudi vpogled v vse izdelane strokovne 
podlage in študije na sedežu Občine Ilirska Bistrica, ter tekstualni in grafični del 
odloka OPN in OP na spletni strani  http://www.ilirska-bistrica.si.

Stališča do podanih pripomb in predlogov na razgrnjen 2. dopolnjen osnutek 
OPN in OP Ilirska Bistrica so preučili in pripravili: pristojna služba Občine 
Ilirska Bistrica  za  gospodarsko infrastrukturo, izdelovalec OPN - V prostoru 
d.o.o., ter izdelovalec OP - Ipsum d.o.o.. Stališča do pripomb in predlogov, 
podanih v času javne razgrnitve je potrdil župan Občine Ilirska Bistrica. 

Izdelana stališča bodo objavljena na spletni strani občine http://www.ilirska-
bistrica.si ter na oglasni deski Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 
6250 Ilirska Bistrica, od 13. januarja 2014 dalje. 

Hkrati bi Vas radi obvestili, da  bo občina meseca februarja na podlagi izdelanih 
in objavljenih stališč pripravila  predlog OPN ter ga poslala v pridobivanje 
mnenja vsem pristojnim nosilcem urejanja prostora.

                     Župan Občine Ilirska Bistrica:
                             Emil ROJC

FOTO: ARHIV NKN
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VIR: občInskI dokumentI

Projekt Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa je 
padel v vodo

Glavni problem in razlog za neuspeh pro-
jekta je bilo neuspelo pridobivanje služnosti 
na parcelah občin partneric na projektu. 
Občine so bile same zadolžene za prido-
bivanje služnosti na parcelah za primarne 
in sekundarne vodovode, za pridobivanje 
služnosti za transportne vodovode pa je bilo 
izbrano podjetje DRI, d. o. o. Izmed devetih 
občin je vse potrebne služnosti za primarne 
in sekundarne vodovode zbrala le Občina 

Ilirska Bistrica in tako pridobila gradbena 
dovoljenja za vse tri vodovodne sisteme 
(Ilirska Bistrica – Jelšane, Ilirska Bistrica – 
Brkini, Ilirska Bistrica – Zemon).
Največji problem in neuspeh sta bila 
pridobitev služnosti na parcelah za trans-
portne vodovode, zaradi česar zanje niso 
bila pridobljena gradbena dovoljenja. Če 
samo za del enega vodovoda ni izdano 
gradbeno dovoljenje, pomeni, da celotnega 

Investicijski projekti v letu 2014 

Projekt obvoznice v Ilirski 
Bistrici je eden največjih 
investicijskih projektov v 
občini v zadnjih 30 letih. 
Gre za 11,4 milijona evrov 
vredno investicijo, ki bo 
preusmerila tranzitni 
promet skozi mesto Ilirska 
Bistrica na obvoznico. 
Razbremenjena obstoječa 
glavna cesta skozi mesto, 
od Severjevih do Spetiča, 
bo s preusmeritvijo 
prometa prekategorizirana 
v občinsko cesto. To bo 
občini omogočalo urejanje 
križišč pri blagovnici 
in poleg pošte, ki so na 
občinskih cestah običajno 
manj zahtevna. Poleg 
tega cesta v občinski lasti 
omogoča občini urejanje 
pločnikov in parkirišč bolj 
prijazno občanom kot ob 
cesti, po kateri poteka tudi 
mednarodni promet.
Na obvoznico bodo 
preusmerjena tudi vsa 
tranzitna težka vozila, ki 
trenutno predstavljajo 
največje breme na glavni 
cesti skozi mesto. Izgradnja 

obvoznice je ob vstopu 
Hrvaške v EU za mesto 
Ilirska Bistrica izrednega 
pomena, ker obstaja 
možnost, da se tovorni 
promet s prehoda Starod 
preusmeri na Jelšane in 
s tem skozi mesto, kar bi 

povzročilo prometni infarkt 
v njegovem središču. 
Drugi pozitivni učinki 
preusmeritve tranzicijskega 
prometa so zagotovitev 
večje varnosti za vse 
udeležence v prometu, večja 
pretočnost prometa skozi 

mesto pa bo prispevala k 
zmanjšanju emisij izpušnih 
plinov in k zmanjšanju 
hrupa, ki ga povzroča 
promet. 
Trasa obvoznice je začrtana 
vzporedno z železniško 
progo Ljubljana – Reka 

Občina Ilirska Bistrica je bila ena izmed devetih občin, partneric 
regijskega projekta oskrbe Obale in Krasa s pitno vodo. Vrednost 
investicije je bila ocenjena na 48 milijonov evrov, pri čemer so občine 
računale na nepovratna finančna sredstva iz kohezijskega sklada v višini 
70 odstotkov vrednosti investicije. Projekt je zaradi neuspelega zbiranja 
služnosti na parcelah padel v vodo. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 
zaradi nepopolne gradbene dokumentacije za projekt ni podelilo 
odločbe o njegovi upravičenosti do kohezijskih sredstev, zaradi česar 
črpanje finančnih sredstev v iztekajoči se finančni perspektivi ni več 
mogoče.

projekta oskrbe Obale in Krasa s pitno vodo 
ni mogoče izvesti, ravno tako pa ni mogoče 
pridobiti finančnih sredstev iz kohezijskih 
skladov, kar se je tudi zgodilo v primeru 
projekta oskrbe s pitno vodo Obale in 
Krasa.
Občina Ilirska Bistrica bo za dobrih deset 
milijonov evrov vredno investicijo obnove 
svojih treh vodovodnih sistemov skušala 
pridobiti iz drugih virov nepovratnih 
finančnih spodbud iz Evropske unije. 
Za ilirskobistriško občino je bil projekt 
pomemben z vidika obnove obstoječega 
vodovodnega sistema, s čimer bi zmanjšali 
izgube v sistemu in tako racionalizirali 
izkoriščanje vodnih virov ter same 
stroške upravljanja vodovodnega sistema. 
Ilirskobistriški vodovodni sistem je sestav-
ljen iz več vodovodov, ki so bili zgrajeni 
v različnih obdobjih. Nekateri so stari že 
več kot petdeset, drugi več kot trideset let. 
Vodovodi so dotrajani in marsikje tudi 
neustrezno dimenzionirani. 
Vodovodni sistem ne oskrbuje samo 
prebivalcev v Občini Ilirska Bistrica, ampak 

tudi sedem naselij v občini Hrpelje-Kozina, 
eno naselje v Občini Pivka, do konca leta 
2013 pa je oskrbovalo tudi tri naselja v 
Republiki Hrvaški. 
Regionalno gledano je imel projekt širši 
pomen. Med seboj bi povezal tri vodo-
vodne sisteme (kraški, Ilirskobistriški in 
rižanski) in tri vodne vire (Brestovico, 
Bistrico in Rižano). Z zmanšanjem izgub in 
racionalizacijo izkoriščanja vodnih virov v 
ilirskobistriškem vodovodnem sistemu bi 
lahko iz vodnega vira Bistrica prek poveza-
ve na stično točko Rodik za potrebe Obale 
zagotavljali 70 litrov vode na sekundo. 
Glavni namen regijskega projekta je 
bil zagotoviti varno in redno oskrbo s 
kvalitetno pitno vodo za približno 126.837 
prebivalcev, ki živijo na območju devetih 
občin, partneric pri projektu. Ta je obsegal 
novogradnjo ali obnovo 47 kilometrov 
transportnih vodovodov in 14 objektov 
ob njih, 118 kilometrov primarnih in 
sekundarnih cevi s 26 objekti ter dograditev 
enega objekta za zajem in pripravo pitne 
vode.

Večino letošnjih investicijskih projektov bodo v Ilirski Bistrici izvajali na področjih vzgoje in 
izobraževanja ter cestne infrastrukture, nekaj pa tudi s področja okoljske infrastrukture. Pogod-
be za projekte so večinoma podpisane, nekateri projekti pa so tudi že v teku. Celotna vrednost 
podpisanih pogodb za leto 2014 znaša približno 4,5 milijona evrov. Kot izredno pomemben za 
občino gre izpostaviti podpis pogodbe za izgradnjo obvoznice v višini 11,4 milijona evrov, ki jo 
bo v večinskem deležu financirala država. 

po ulici Nikole Tesle, od 
železniškega nadvoza 
pri Topolcu do krožišča 
pri Spetiču. Izgradnja je 
predvidena v dveh fazah. 
Prva, ki je že končana, je 
obsegala gradnjo krožišča 
pri Spetiču, most čez 
Jasensko Pilo in ureditev 
treh cestnih priključkov. 
V drugi fazi projekta je 
predvidena gradnja ceste 
v dolžini dobrih 2.000 
metrov, skupaj z vsemi 
potrebnimi premostitvenimi 
in podpornimi objekti 
ter ostalo potrebno 
infrastrukturo na trasi ceste. 

Treba je tudi poudariti, 
da poleg trase bodoče 
obvoznice leži na novo 
zgrajena industrijska cona, 
kar temu projektu daje še 
dodaten pomen.
Izvajalec del druge faze 
projekta bo GP Krk, d. 
d. Pogodba z Direkcijo 
Republike Slovenije za 
ceste je že podpisana, kar 
pomeni, da lahko začnejo 
naslednjo fazo, to je preboj 
pod železniško progo. Z deli 
bodo najverjetneje pričeli 
spomladi in jih na celotni 
obvoznici zaključili konec 
leta 2015.

Obvoznica predvidoma do konca leta 2015

VIR: občInskI dokumentI

Trasa bodoče obvoznice

FOTO: ARHIV NKN



Priloga Notranjsko-kraških novic za Občino Ilirska Bistrica4

OBČINSKI PROJEKTI

Pomoč občanom v socialni stiski 
Občina vsako leto iz proračuna nameni sredstva za 
izvajanje programov socialnega varstva ter programov 
pomoči, namenjenih varstvu družin, starejših občanov 
in invalidov, najrevnejšim slojem prebivalstva, telesno in 
duševno prizadetim ter zasvojenim osebam. Lani je bilo 
v proračunu občine za omenjene programe neposredne 
pomoči upravičencem namenjenih dobrih 600.000 evrov, 
za programe posredne pomoči pa rezerviranih še slabih 
120.000 evrov.
V primerjavi s prejšnjimi leti se proračunska sredstva 
povečujejo. Največji del finančnih sredstev gre za sofinan-

ciranje oskrbnin v domovih starejših občanov, programu 
Pomoč na domu in subvencioniranju stanarin.
Za osebe, ki si ne morejo urediti zdravstvenega zavaro-
vanja, je v proračunu namenjena postavka za programe 
zdravstvenega varstva, iz katere se financira prispevke za 
zdravstvene storitve nezavarovanih oseb. Za program je 
bilo v lanskem proračunu rezerviranih prek 60.000 evrov.
Poleg zagotovljenih sredstev za programe s področja 
izobraževanja, od predšolske vzgoje do izobraževanja odra-
slih, ima občina načrtovane tudi oblike pomoči šolajočim, 
kot so redni in drugi prevozi v šolo, prevoz v zavode za 

otroke s posebnimi potrebami, šola v naravi, prevozi 
učencev na tekmovanja, kadrovske štipendije, štipendijska 
shema JP, štipendijski sklad Univerze na Primorskem, 
sofinanciranje diplomskih in podiplomskih del, logoped 
za predšolske in šolske otroke, program vzgojnega zavoda 
Elvira Vatovec in sofinanciranje delovanja E-šole.
Za naštete programe je bilo v lanskem proračunu rezervi-
ranih dobrih 700.000. evrov. Skupaj je bilo za financiranje 
programov socialnega in zdravstvenega varstva ter pomoči 
šolajočim v lanskem proračunu rezerviranih prek 1,6 mili-
jona evrov. 

Projekti za novo mandatno obdobje 

Vrtec in šola v Podgradu bosta stala na zemljišču obstoječe 
dotrajane montažne zgradbe šole, ki jo bodo odstranili. Od 
obstoječih objektov bo ostala telovadnica, na katero se bo 
navezoval nov objekt šole in vrtca. V prvem bo 12 učilnic, 
ki bodo prilagojene normativu 24 otrok v vsaki izmed 
njih. Za učence 1. razreda bo v neposredni bližini učilnice 
urejen tudi igralni kotiček. V prvo nadstropje zgradbe 
bodo umestili pisarne in zbornico, zaposlenim pa bo na 
voljo tudi devet kabinetov. V pritličju objekta bo centralna 

kuhinja z jedilnico, prek katere se bo objekt navezoval na 
vrtec. 
Vhod v obstoječo telovadnico bo v kletni etaži šole, 
kjer bodo tudi garderobe in sanitarije ter kotlovnica. Za 
rekreativce in zunanje obiskovalce telovadnice bo dostop 
urejen od zunaj. 
Za vrtec je predvidena ureditev treh igralnic z zunanjimi 
terasami, večnamenski prostor in dva kabineta za zapos-
lene, garderobe, sanitarije in manjša čajna kuhinja. Vhod 
v vrtec bo ločen od šolskega vhoda, se bo pa navezoval na 
jedilnico šole, kamor bodo na kosilo prihajali tudi otroci iz 
vrtca. 

JV fasada šole

 

JZ fasada šole

Projekti s področja okoljske infrastrukture 

Na področju okoljske infrastrukture Občina Ilirska 
Bistrica načrtuje tri projekte, in sicer projekt vodooskrbe 
in dva projekta s področja zaščite vodnih virov. 

Projekt Vodovod Veliko Brdo – Jelšane predvideva izgrad-
njo novega povezovalnega vodovoda v dolžini slabih deset 
kilometrov. Namenjen bo oskrbi prebivalcev naselij Jelšane, 
Dolenje, Nova vas, Novokračine, Sušak in oskrbi izpostave 
MMP Jelšane s pitno vodo. Gre za 346 gospodinjstev, ki se 
trenutno oskrbujejo s pitno vodo prek cevovoda, ki poteka 
po ozemlju Republike Hrvaške in katerega upravljavec ni 
Komunalno podjetje Ilirska Bistrica. Ker se bodo vasi v 
Republiki Hrvaški, ki so se oskrbovale po tem cevovodu, 
po novem oskrbovale iz vodohranov iz njihovih vodnih 
virov, bo cevovodna povezava med MMP Starod in Špajane 
ukinjena. Zato je treba vodooskrbo za gospodinjstva v 
omenjenih vaseh urediti z izgradnjo novega povezovalnega 
cevovoda med vodohranoma Veliko Brdo in Jelšane. 

Izvedba fekalne kanalizacije v naselju Podgrad, II. faza
Za celotno naselje Podgrad s 608 prebivalci se bo nadalje-
vala izgradnja fekalne in meteorne kanalizacije v strnjenem 
delu naselja, s čimer bo zagotovljenih 75 novih priključkov. 

Izvedba fekalne kanalizacije v naseljih Vrbovo in Vrbica, 
kjer bodo zgradili ločeno kanalizacijsko omrežje za skupno 
477 prebivalcev. Izdelali bodo novo kanalizacijsko mrežo 
fekalnih primarnih in sekundarnih ter meteornih kanalov. 
Ta mreža se bo navezovala na obstoječo kanalizacijsko 
omrežje v naselju Jasen, ki odvaja odpadne vode v 
Centralno čistilno napravo Ilirska Bistrica.  

Finančna konstrukcija projekta
Celotna vrednost projekta 803.468 €
Lastna sredstva občine 243.675 €
Sofinancirana sredstva 559.793 €
Delež sofinanciranja 70 %

VIR: občInskI dokumentI

Občinska uprava Občine Ilirska Bistrica je v preteklem letu pripravila šest 
projektov v skupni vrednosti nekaj več kot devet milijonov evrov. Gre za 
investicijske projekte na področju vzgoje in izobraževanja, okoljske infrastrukture 
in projekt rušitve objektov na območju nekdanje tovarne organskih kislin TOK. 
S pripravljenimi projekti je Občina kandidirala za nepovratna sredstva iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj. Glede na ocenjeno vrednost projektov gre 

za 7,9 milijona evrov, ki jih občina lahko pridobi v primeru, da bo v občinskem 
proračunu zagotovila svoj delež sredstev, potrebnih za sofinanciranje in izvedbo 
projektov. Za vseh šest projektov skupaj mora Občina v proračunu zagotoviti 
več kot 1,7 milijona evrov. Gre za prijavo na evropska nepovratna sredstva 
v iztekajoči se finančni perspektivi, zato bi bila uvrstitev projektov v letošnji 
proračun nujna. 

Vrtec in šola v Podgradu in tretja faza vrtca 
v Ilirski Bistrici

Investicijska projekta s področja vzgoje in izobraževanja 
obsegata gradnjo vrtca poleg osnovne šole Antona 
Žnideršiča in gradnjo šole ter vrtca v Podgradu.

V decembru je bilo objavljeno javno naročilo, katerega 
predmet je obsegal izvedbo gradbenih, obrtniških in 
instalacijskih del v sklopu novogradnje vrtca v Ilirski 
Bistrici, v katerem bo 14 oddelkov, kar pomeni, da bo 
vrtec lahko sprejel do 300 otrok. Prehrano zanje bodo 
pripravljali v skupni kuhinji OŠ Antona Žnideršiča, v 
sklopu vrtca pa bo delovala čajna kuhinja. Tloris objekta 
bodočega vrtca je razdeljen na tri sklope. Vsak bo imel svoj 
vhod in osrednji prostor, igralnice, umivalnice, garderobe, 
sanitarije za osebje in shrambe. Načrt predvideva tudi 
prostore za osebje in vodstvo vrtca. Glede na iztekajočo se 
finančno perspektivo bi moral biti projekt končan do konca 
leta 2015.

Zunanja ureditev vrtca  

Finančna konstrukcija projekta
Celotna vrednost projekta 1.861.324 €
Lastna sredstva občine 283.855 €
Sofinancirana sredstva 1.577.470 €
Delež sofinanciranja 85 %

Finančna konstrukcija projekta
Celotna vrednost projekta 1.280.343 €
Lastna sredstva občine 220.290 €
Sofinancirana sredstva 1.060.054 €
Delež sofinanciranja 80 %

Finančna konstrukcija projekta
Celotna vrednost projekta 1.973.701 €
Lastna sredstva občine 386.906 €
Sofinancirana sredstva 1.586.795 €
Delež sofinanciranja 80 %

Rušitev objektov na območju nekdanje 
tovarne TOK 

Večina objektov nekdanje tovarne organskih kislin TOK 
zadnjih 23 let propada, razen nekaterih izjem, ki so bili 
obnovljeni. Za objekte na območju nekdanje tovarne je bilo 
predvideno rušenje, saj so že močno poškodovani, poleg 
tega pa je lokacija nekdanje tovarne neprimerno urejena 
za današnji razvoj naselja Ilirska Bistrica. Dva objekta sta 
bila porušena že leta 2011, vendar je za nadaljnje urejanje 
območja zmanjkalo denarja. Z novim projektom, s katerim 
je občina kandidirala za pridobitev nepovratnih finančnih 
sredstev, je predvideno rušenje še petih dotrajanih objek-
tov. Na območju nekdanje tovarne  bodo ostali obnovljena 
upravna stavba, skladišče in objekti, ki niso v lasti občine. 
Lokacija v središču mesta bo namenjena izgradnji vrtca.

Finančna konstrukcija projekta
Celotna vrednost projekta 2.009.944 €
Lastna sredstva občine 609.573 €
Sofinancirana sredstva 1.400.371 €
Delež sofinanciranja 70 %

VIR: občInskI dokumentI
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Dan odprtih vrat na Gimnaziji

ŠOLSTVO

Kot vsako leto je Gimnazija 
Ilirska Bistrica tudi lani 
odprla svoja vrata za učence 
okoliških osnovnih šol. V 
četrtek, 12. decembra, so 
našo šolo obiskali devetošolci. 
Predstavili smo jim, kako pri 
nas poteka izobraževanje. 

Imeli smo dva termina dneva 
odprtih vrat: ob 9. in 12. uri. 
Dijaki smo devetošolce in 

druge obiskovalce najprej 
odpeljali v šolski klub, kjer 
smo jih seznanili s potekom 
šolanja v programu gimnazija 
in tehnik računalništva. 
Učence je pozdravil 
predstojnik dislocirane enote 
Ilirska Bistrica prof. Gorazd 
Brne. Po kratkem uvodnem 
delu smo devetošolce 
razporedili po razredih, 
kjer smo jim predstavili 

dejavnosti, s katerimi se dijaki 
ukvarjamo med poukom, 
in krožke, v katere se lahko 
vključijo. Lahko so sodelovali 
v delavnici na temo Hrana 
in zdravje. Na koncu so se 
vsi učenci ponovno zbrali v 
klubu, kjer so prejeli darilca.

•Urška Celin, 3. A, 
Gimnazija Ilirska Bistrica

FOTO: ARHIV šOlE 

Predstavitev dejavnosti, ki potekajo na gimnaziji 

Razprava o udeležbi mladih na volitvah

Po prihodu smo se dijaki iz Ilirske Bistrice, 
Ajdovščine in Sežane razvrstili po teatralni 
učilnici. Sledila je izbira predsednika (na 
podlagi glasovanja vseh treh razredov). 
Njegova naloga je bila vodenje celotnega 
zasedanja. Izražali smo svoja mnenja o 
(pre)majhni udeležbi mladih na volitvah, 
o vzrokih in rešitvah, ki bi pripomogle 
k temu, da bi se le-ta zvišala in da bi se 
mladi začeli bolj zanimati za politiko. Med 
predstavitvami predlogov za izboljšanje 
stanja je lahko vsak izmed nas napisal 
amandma o spremembi točk v gradivu o 
skupnem stališču sodelujočih razredov, ki 

smo jih pozneje sprejeli ali ovrgli s pomočjo 
glasovanja in argumentiranja. Predstavili 
smo tudi promocijsko kampanjo, s katero bi 
privabili več mladih k volitvam in naredili 
vse skupaj bolj zanimivo. Seštevek naših 
točk žal ni bil dovolj visok za prvo mesto, a 
domov smo odšli veseli in bogatejši za nekaj 
izkušenj. 
Čestitamo dijakom 3. B iz Ajdovščine 
za zmago in jim želimo srečno pot v 
Strasbourg. 

•Tina Šircelj, 2. A, Gimnazija Ilirska 
Bistrica
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V ponedeljek, 23. decembra 2013, smo se dijaki 2. A razreda 
Gimnazije Ilirska Bistrica udeležili tekmovanja Evrošola Primorska. 
Na tekmovanju, ki je potekalo v Ajdovščini, smo izvedli simulacijo 
Evropskega parlamenta.

Razprava

Društvo Ahec iz Jasena je z pomočjo 
svojih članov pripravilo že 11. 
tradicionalni božični koncert.
Na koncertu pevskih zborov in skupin v 
vaškem domu Jasen so nastopili violinistka 
Lara Štemberger, Starejši otroški pevski 
zbor OŠ A. Žnideršiča, ženski pevski 
zbori Rožice iz Šapan, Cvet v Laseh iz 
Izole, Kočanke, Pevski zbor Jasenski pevci 
in Vipavski tamburaši. Nastopajoči so 

koncert zaključili s pesmijo Sveta noč, 
številno občinstvo pa jih je nagradilo s 
toplim aplavzom.
Jasenci so se tudi tokrat izkazali kot dobri 
organizatorji in gostitelji. Vse nastopajoče 
in obiskovalce so pogostili z jasensko 
specialiteto, krompirjem z ocvirki. Razšli 
so se z obljubo, da se prihodnje leto zopet 
srečajo.
•Petar Nikolić

Božični koncert
V veselem decembru so v ilirskobistriški 
galeriji Doma na Vidmu odprli razstavo 
umetniških fotografij avtorice Erike 
Čelan, po poklicu inženirke lesarstva, 
doma iz Dilc pri Postojni. Erika je članica 
fotografskega društva Postojna, v okviru 
katerega sodeluje na različnih skupinskih 
razstavah. S fotografijo se je resneje 
pričela ukvarjati leta 2008, svojo prvo 
samostojno razstavo pa je pripravila leta 
2011 na Višji strokovni šoli v Postojni. Od 

takrat dalje sodeluje tudi na mednarodnih 
natečajih. 
Tokrat je na ogled postavila fotografije v 
digitalni tehniki, ki so nastale v njenem 
zadnjem ustvarjalnem obdobju. Vsebino 
fotografij določajo raziskovanja, ki jim je 
sledila ob opazovanju milnih mehurčkov, 
kapljic in različnih tekočin. O avtoričinem 
ustvarjanju in razstavljenih delih je na 
otvoritvi razstave spregovorila likovna 
kritičarka Polona Škodič. •Petar Nikolić

Umetniška fotografija
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Kindlerjev botanični park
UTRINKI

Javna razsvetljava v Kindlerjevem botaničnem parku razsvetljuje 
pešpoti in omogoča obiskovalcem parka tudi v večernih urah sprehod 
po parku preko romantično osvetljenih mostičkov in pešpoteh. 
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Ples na vodi z Laro Valenčič
ŠPORT

Sinhrono plavanje je v Sloveniji manj 
znana športna disciplina, v »olimpijski 
družini« pa je že skoraj trideset let. 
Komaj desetletna Lara Valenčič iz 
Ilirske Bistrice je verjetno začetnica 

plesa na vodi v naši državi. Že šesto 
leto trikrat tedensko trenira sinhrono 
plavanje v klubu Primorje Aqua Maris 
na Reki v sosednji Hrvaški. Mlado 
športnico so v novi sredini izredno 

toplo sprejeli. Z leti se je naučila tudi 
hrvaškega jezika, ki ji je v začetku 
predstavljal veliko oviro. Prispevek 
o naši plavalki je posnela in objavila 
tudi hrvaška nacionalna televizija. Pod 

strokovnim vodstvom 
ruske trenerke Valerie 
Petrachine in celotne 
ekipe izjemnih trenerk 
se 130 deklet udeležuje 
hrvaških državnih 
in mednarodnih 
tekmovanj, od koder se 
redno vračajo z odličji. 
Plavalni klub Aqua 
Maris v čudovitem 
kompleksu bazenov 
na Kantridi vsako leto 
prireja božično revijo, 
na kateri se predstavijo 
vse kategorije plesalk 
na vodi, še en tovrstni 
dogodek, katerega 
izkupiček gre v 
dobrodelne namene, pa v 
poletnih mesecih. 
•Petar Nikolić      

FOTO: ARHIV

Lara ValenčičLara z ekipo in trenerko Valerijo Petrachino
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Turnir v balinanju v Zabičah 
V Društvu za duševno zdravje in kreativno 

preživljanje prostega časa Vezi si prizadevamo, 
da z različnimi aktivnostmi okrepimo notranjo 
moč in osebnostno rast naših uporabnikov 
in zvišujemo raven socialne vključenosti ter 
podpore pri ohranjanju in pridobivanju socialnih 
spretnosti za prevzemanje aktivne socialne vloge.

Balinanje je rekreativni šport, primeren za 
vsakogar. Športna rekreacija je telesno aktiven, 
zdrav in kulturen način življenja, čemur v Društvu 
Vezi namenjamo veliko pozornosti.

Bistriška enota Dnevnega centra je tudi 
v preteklem letu v sodelovanju z Domom 
starejših občanov Ilirska Bistrica, Varstveno-
delovnim centrom Koper – enota Ilirska 
Bistrica, Balinarskim klubom Zabiče, Društvom 
upokojencev, Društvom invalidov in Društvom 
diabetikov iz Ilirske Bistrice organizirala 
tradicionalni balinarski turnir v Zabičah. 

Tekmovanje so sestavljale štiri ekipe s po enim 

predstavnikom iz vsakega društva. Tekmovalci 
so se igre lotili po pravilih. Približno kilogram 
težko kroglo so morali čim bolj približati 
majhnemu lesenemu balinčku in spretno 
krmariti po neravnem peščenem igrišču ter 
med nasprotnikovimi kroglami. Za sproščeno 
in pozitivno vzdušje na balinišču in ob njem so 
še dodatno poskrbeli vneti navijači, ki so glasno 
navijali za tekmovalce in jih spodbujali. Dve 
najboljši ekipi sta se na koncu pomerili v velikem 
finalu. Tekmovalnemu delu je sledila razglasitev 
rezultatov, podeljevanje medalj ter prijetno 
druženje ob osvežilni pijači in sladkem priboljšku.

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem, ki 
so prispevali k uspešno izpeljanemu dogodku. 
Posebna zahvala gre članom Balinarskega kluba 
Zabiče za brezplačno uporabo njihovega balinišča 
v dvorani v Zabičah ter njihovo prostovoljno 
pomoč pri vodenju balinarskega tekmovanja.
•Marina Primc

Prednovoletna delavnica 
s »Sončki«
Decembra, ko je čas veselja, skritih želja in 
presenečenj, se še posebej veselijo prav otroci. 
Da bi jim prednovoletno praznično vzdušje 
še dodatno popestrili, smo 11. decembra v 
Dnevnem centru Društva Vezi Ilirska Bistrica 
pripravili prednovoletno delavnico, kjer 
smo zaposleni in otroci iz Dnevnega centra 
Sonček Ilirska Bistrica skupaj rezali, lepili, 
oblikovali in izdelali čudovite angelčke iz 
lepenke. Vsak je svoj izdelek lahko odnesel 
domov. 

Z medsebojnim druženjem in ustvarjalno 
preživetim prednovoletnim časom smo 
vsekakor dosegli namen: skupaj smo si 
pričarali prijetno in sproščeno vzdušje. Zlasti 
pri otrocih je tako malo potrebno, da se jim 
narišejo nasmehi na obrazih in zasijejo iskrice 
v očeh. Na koncu smo se veseli in zadovoljni 
poslovili ter si v prihajajočem novem letu 
zaželeli veliko dobrega in predvsem še več 
medsebojnega sodelovanja ter razumevanja. 
•Marina Primc
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Udeleženci turnirja

Druženje na ustvarjalni delavnici
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Božiček za en dan
Božiček za en dan je vseslovenska 
akcija zbiranja daril za določenega 
otroka. To pomeni, da si vsak dober 
človek oziroma »božiček« na spletni 
strani www.bozicekzaendan.si 
izbere otroka iz socialno ogrožene 
družine iz Slovenije, BIH ali s 
Kosova. Nato mu pripravi darilo 
- škatlo, ki jo napolni z različnimi 
stvarmi, kot so igrače, sladkarije, 
šolske potrebščine, oblačila, in jo 
odnese na eno izmed zbirnih mest 
po Sloveniji.
Ker študentje in dijaki znamo 

biti dobrodelni, smo se v Klubu 
študentov Ilirska Bistrica odločili, 
da tudi naš klub postane zbirno 
mesto. Aktivistke KŠIB-a smo ta 
projekt predstavile na Gimnaziji 
Ilirska Bistrica, kjer so dijaki 
zbrali svoja darila za otroke in 
jih odpeljali v prostore Kluba 
študentov. Skupaj smo zbrali okoli 
sto škatel. Od tega jih je bilo kar 
nekaj z naše šole. Prispevali so jih 
tudi nekateri profesorji in  vodja 
gimnazije gospod Gorazd Brne. 
•Kaja Boštjančič, 4. A
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Smučarski klub Snežnik 
Smučarski klub Snežnik, Ilirska Bistrica, 

obvešča, da se bo v januarju začela ALPSKA 
ŠOLA za mlade smučarje, ki bo potekala 
ob koncih tedna. Šola se bo odvijala osem 
smučarskih dni, prvi smučarski dan je predviden 
19. januarja 2014. 

Alpska šola je namenjena otrokom, ki so 
že samostojno smučali v plužni tehniki in 
so se samostojno peljali na vlečnici s krogci. 
Namenjena je otrokom, starejšim od 5 let, 
oziroma tudi za mlajše po dogovoru. Skupine 
bodo štele najmanj štiri do največ 10 otrok, 
odvisno od narave dela.

Alpska šola se bo 
odvijala na slovenskih 
smučiščih, kje točno, se 
bodo v klubu odločali 
sproti glede na snežne 
razmere, primernost 
smučišča, cene vozovnic 
... Cena Alpske šole SK 
Snežnik 2014 je 115 
evrov.

Prevoz na smučišča ni 
vključen v ceno in si ga 
organizirajo udeleženci 
oziroma njihovi starši 
sami, enako velja za 
smučarske vozovnice. 

Prevoze bodo usklajevali na uradnih urah, vsak 
četrtek, kjer se lahko tudi včlanite in plačate 
prijavnino.

Cilji Alpske šole so, da se otroci naučijo 
zarezne tehnike smučanja, smučanja po različnih 
podlagah in nakloninah, osnov vožnje med 
količki, da so sposobni samostojno odsmučati 
veleslalom za Primorski smučarski pokal. 

Dodatne informacije o Alpski šoli SK Snežnik 
2014 dobite na telefonski številki 041 740 542 - 
Marko
•Marko Milharčič, SK Snežnik Ilirska Bistrica

ALPSKA ŠOLA

FOTO: ARHIV sK sNEŽNIK
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Lastniki gozda se pogosto obračajo na 
Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) z 
željo, da bi nekdaj kmetijske površine, 
ki so se v zadnjih desetletjih zarasle z 
gozdom, ponovno vrnili v kmetijsko rabo. 
Dovoljenje za krčitev gozda izda ZGS, ki 
v upravnem postopku lastniku gozda ali 
njegovemu pooblaščencu izda odločbo o 
krčitvi v kmetijske namene. Posegi v gozd, 
dovoljeni s strani ZGS, so za gozdarstvo 

sprejemljiv kompromis med nujnostjo 
posegov in zahtevami gozda oziroma 
celotnega okolja.

Omejitve pri krčenju

Merila za odobritev krčitve gozda v grobem 
določa Zakon o gozdovih, po katerem je 
mogoče izkrčiti gozd na območjih, ki so 
v prostorskih aktih lokalnih skupnosti 

opredeljena kot kmetijska zemljišča. Krčitve 
gozda v kmetijske namene ni mogoče 
odobriti na območjih varovalnih gozdov in 
gozdov s posebnim namenom, ki jih določa 
Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih 
s posebnim namenom.
V primeru, da je gozd, ki ga lastnik želi 
izkrčiti, v prostorskem aktu lokalne 
skupnosti opredeljen z namensko rabo 
gozdno zemljišče, je njegovo krčitev 

mogoče izvesti do površine največ 0,5 
hektarja. Ali na območju namenske 
rabe gozdnih zemljišč ZGS odobri 
krčenje gozda, je odvisno tudi 
od njegove lege in poudarjenosti 
funkcij, ki jih opravlja in jih določajo 
gozdnogospodarski načrti območij 
in enot, ki jih izdeluje ZGS. Krčenje 
gozda na območju namenske rabe 
gozdnih zemljišč tako praviloma ni 
dopustno tam, kjer gozd opravlja 
izjemno poudarjene ekološke 
in socialne funkcije. Strokovno 
neutemeljene so tudi krčitve gozda 
v kmetijske namene sredi strnjenih 
gozdnih kompleksov. 

Pridobitev odločbe

Odločbo o krčitvi gozda v kmetijske 
namene izda ZGS na pobudo lastnika 
gozda, kar pomeni, da mora lastnik 

za izdano odločbo v skladu z Zakonom o 
upravnih taksah plačati 4,54 evra za vlogo 
in 18,12 evra za odločbo, kar je skupaj 22,66 
evra. 
Odločbo se izda lastniku gozda. V primeru, 
da vlogo daje nekdo, ki ni lastnik gozda 
ali je solastnikov več, mora pridobiti 
pooblastilo lastnika oziroma vseh 
solastnikov gozda. Obrazec za krčitev gozda 
in pooblastilo lahko posameznik dobi na 
območnih in krajevnih enotah ZGS ali za 
Kraško gozdnogospodarsko območje na 
spletnem naslovu http://www.zgs.gov.si/
slo/obmocne-enote/sezana/obrazci/index.
html. Stranka mora v primeru, da ne želi 
izkrčiti celotne parcele, ob vložitvi vloge na 
katastrskem načrtu zarisati območje želene 
krčitve. 

Kako do prevoznic?

Po izdani odločbi mora lastnik gozda o 
nameri o krčitvi gozda obvestiti pristojnega 
revirnega gozdarja, ki zagotovi označitev 
in evidenco dreves na območju dovoljene 
krčitve ter na podlagi evidentirane količine 
lesa in želje lastnika izda ustrezno število 
prevoznic. Zakonski rok za pridobitev 
krčitvenega dovoljenja je največ dva meseca 
od vložene popolne vloge lastnika ali 
pooblaščenca.
•Matej Reščič, ZGS OE Sežana   

Krčitve gozda v kmetijske namene 
NARAVA

KULTURA

Božični koncert cerkvenega mešanega 
pevskega zbora Zvon

CERKVENI MEŠANI PEVSKI ZBOR ZVON

P  R  I R  E  J  A

BOŽIČNI KONCERT Z GOSTI
V SOBOTO, 11. JANUARJA OB 18. 

URI, V CERKVI SV. JURIJA V ILIRSKI 

BISTRICI

VLJUDNO VABLJENI!

FOTO: ARHIV zGs OE sEŽANA

Napovednik dogodkov 
v januarju 2014

Pred kratkim je društvo ob praznovanju visokega 
jubileja na slavnostni prireditvi v prostorih galerije Doma 
na Vidmu zaznamovalo pomemben jubilej, 40 let obstoja. 
Zbralo se je številno občinstvo domačih ljubiteljev 
numizmatike, prijateljev iz drugih društev in predsednika 
Numizmatične ter filatelistične zveze Slovenije. Prisoten 
je bil tudi starosta slovenske numizmatike dr. Albin 
Pogačnik, pisec strokovne literature in dolgoletni 
predsednik zveze, ki bo v januarju 2014 praznoval 
častitljiv jubilej, 100. rojstni dan. 

Društvo je aktivno predvsem 
na področju numizmatike in 
še posebej filatelije. V zadnjih 
letih je ob različnih priložnostih 
izdalo večje število društvenih 
dopisnic, poštnih žigov in znamk 
pomembnih osebnosti, ki so 
zaznamovale Bistrico in okolico. 

Jubilej so počastili z 
numizmatično, filatelistično in 
kartofilsko razstavo osemnajstih 
članov društva. Izdali so 
spominsko medaljo »Bistriški 
TOLAR« in spominski srebrnik 
»Bistriški BELIČ«, na katerem je 
upodobljen domači ljubiteljski 
arheolog Josip Nadoslav Potepan 
iz Dolnjega Zemona. Ob tej 
priložnosti je izšla tudi 20. 
številka društvenega glasila 

Numizmatični list. 
Na prireditvi je društvo zaslužnima članoma, g. 

Francu Poklarju in g. Vojku Čeligoju, za njun prispevek 
k delovanju društva in delo na področju raziskovanja 
zgodovine in kulture na Bistriškem podelilo priznanji 
»Častni član društva«. Priznanje za prispevek in 
življenjsko delo na področju numizmatike na Slovenskem 
pa je prejel g Albin Pogačnik.
•Petar Nikolić

40 let Primorskega 
Numizmatičnega društva

FOTO: PETAR NIKOlIČ 

Priznanje za 40 let dela je prejel Vojko Čeligoj.

Območje Kolombana v Slovenski 
Istri po krčitvi gozda


