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Se tudi vam zdi, da je jesen prehitro odpihnilo mimo? Čas
resnično hitro beži in narava je povečini že zamenjala svojo
čarobno obarvano jesensko preobleko. V času od našega
zadnjega izida smo v tej številki znova skušali zaobjeti
številne dogodke in aktivnosti, ki so se to jesen zvrstile v
naši sicer po obsegu dokaj majhni, a še kako prepoznavni,
odmevni in bogati Pivki, ki prednjači na mnogih področjih
(gospodarstvo, šport, kultura …).
Ker vstopamo v mesec december, zadnji mesec tega leta,
ki prevladuje v svojem blišču in prazničnem vzdušju, vam
tudi uredništvo Pivškega lista izreka lepe želje v smislu
mirno preživetih dni, predvsem z obilico časa za svoje
najdražje. Lepo prihodnost ne obetajo izdatna obdarovanja
in prazničen blišč, ki nas že obdaja na vsakem koraku, zato si
raje podarimo čas in ljubezen, ki jo premoremo v neizmernih
količinah, le zavedati se je moramo.
Naj bo torej december praznično bogat z lepimi
mislimi in iskrenimi občutki ter radostjo, ki jo
prinašajo skromne pozornosti!
Doris Komen Horvat,
glavna in odgovorna urednica
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NA 18. REDNI SEJI SO SVETNIKI SOGLASNO POTRDILI
OSNUTEK PRORAČUNA ZA LETO 2018

Prispevki iz občinske hiše

16. novembra so se pivški občinski svetniki sestali na 18. redni seji.
Osnutek proračuna Občine Pivka za leto 2018 temelji na dejanskih
potrebah neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, zajema
projekte, ki so vezani na sofinancerska sredstva in na že začete
investicije. Prihodki proračuna za leto 2018 so načrtovani v višini
9.664.272,68 €, odhodki pa v višini 9.699.029,76 €. Odhodkovna
stran proračuna zajema vse nujne in obvezne odhodke, ki jih je
Občina Pivka dolžna zagotavljati ter sredstva za investicije, ki so
v večini sofinancirane še iz drugih virov (državni proračun, EU
sredstva, koncesija …) V računu finančnih terjatev in naložb imamo
predvideno prodajo kapitalskih deležev v višini 270,38 €, v računu
financiranja pa načrtujemo najem dolgoročnega brezobrestnega
kredita pri državnem proračunu v višini 254.451,00 € ter odplačila
kreditov poslovnim bankam in državni zakladnici v višini
219.964,30 €.

4

Med večje investicije, ki so načrtovane v osnutku proračuna
za leto 2018, sodi dokončanje operacije Oskrba s pitno vodo
v porečju Ljubljanice-1.sklop (Občini Postojna in Pivka),
nadaljevanje investicije Rekonstrukcija državne ceste Zagorje
Pivka na Snežniški cesti v Pivki, pričeli bomo z obnovo mostu na
Suhorje ter z izgradnjo večnamenskega prizidka k OŠ Šmihel. Z
Občino Postojna bomo sofinancirali obnovo prostorov za nujno
medicinsko pomoč v prostorih ZD Postojna, nadaljevali bomo z
izgradnjo kanalizacije v Selcah in izdelali projektno dokumentacijo
za izgradnjo kanalizacije v Pivki (Radohova vas) ter preplastili
nujno potrebne odseke občinskih cest. Nadaljevalo se bo delo pri
pripravi Celostne prometne strategije v občini Pivka ter s projekti
CLLD, ki so sofinancirani iz programa Razvoj podeželja. Na podlagi
že odobrenih vlog po razpisih bomo izvajali projekta Culturecovery
ter Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov KPPPJ. V
letu 2017 smo kandidirali na več razpisov iz programa Intereeg,
in sicer za projekte; SU-TRA, Giganti, Carnivora Dinarica in
Nature&Wildlive ter na razpise iz razvoja podeželja za projekta
Užitni, čutni parki in Razvoj trajnostnega turizma v zavarovanih
območjih. V kolikor bomo na razpisih uspeli, bomo z izvedbo
projektov začeli v prihodnjem letu. Kot do sedaj, so tudi v prihodnjem
letu načrtovana sredstva po razpisih za programe športa, kulturne
dediščine in ljubiteljske kulturne dejavnosti, objavljen bo razpis za
subvencije v kmetijstvu, načrtujemo sredstva za podporne aktivnosti
podjetništvu, kot tudi za sofinanciranje programov turističnih
društev in drugih prireditev. V letu 2018 je načrtovana tudi izvedba
nadgradnje gasilskega vozila PGD Palčje.
Osnutek proračuna je bil javno objavljen tudi na spletni strani s
pozivom vaškim skupnostim in zainteresirani javnosti, da podajo
predloge k osnutku proračuna. Nekatere vaške skupnosti in društva

so se na poziv odzvali in bomo njihove predloge preučili ter glede
na izvedljivost predloga, prioritete in finančne zmožnosti uvrstili
v predlog proračuna Občine Pivka za leto 2018 oziroma v Načrt
razvojnih programov za obdobje 2018-2021.
Občinski svet je sprejel tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o predkupni pravici Občine Pivka po skrajšanem postopku,
s katerim bo omogočeno lažje odkupovanje zemljišč za realizacijo
prometnih površin v javnem interesu. Dodatna območja predkupne
pravice so opredeljena za načrtovano 1. fazo obvoznice Pivke ter za
prometno ureditev v občinskem središču.
Občinski svet je potrdil prvo branje Odloka o kategorizaciji
občinskih javnih cest.
Občina Pivka je v letu 2017 aktivno pristopila k prenovi veljavnega
Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest. Osnova za to je
izvedena terenska izmera vseh veljavno kategoriziranih občinskih
cest in zbranih predlogov za novo kategorizacijo cest, ki jo je izvedlo
podjetje DFG Consulting d. o. o. marca in maja 2017. Na ta način
so se pridobili aktualni podatki iz terena, na podlagi katerih se je
pripravil predlog novega Odloka o kategorizaciji občinskih cest, ki
je sledil cilju, da so kategorizirane ceste, ki izpolnjujejo javni interes,
v naravi obstajajo v ustreznih elementih za kategorizacijo in se
uporabljajo za javni promet. Istočasno se je izločilo dele cest, ki teh
pogojev ne izpolnjujejo, predstavljajo zatečeno stanje, zasebni hišni
priključek, potekajo čez zasebna zemljišča in se z izločitvijo ceste iz
kategorizacije pri tem ne ukinejo pravice uporabnikov, ki preko njih
dostopajo do svojih bivališč.
Občina Pivka je za mnenje k osnutku odloka zaprosila trško in vaške
skupnosti. S strani nekaterih vaških skupnosti smo prejeli dodatne
predloge za dokategorizacijo, ki jih je potrebno predhodno proučiti.
V kolikor bodo predlogi ustrezali merilom za kategorizacijo na
podlagi Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list
RS, št. 49/97 in 113/09), se bodo predlogi upoštevali v Odloku o
kategorizaciji občinskih cest v Občini Pivka v drugem branju.
Občinski svet je sprejel tudi Sklep o dodatnem financiranju otrok s
posebnimi potrebami, s katerim vrtcem v primeru vključitve otroka
s posebnimi potrebami s stalnim prebivališčem v občini omogoči, da
se sredstva v obsegu zneska znižanega normativa namenijo za stroške
spremljevalca (delna zaposlitev oziroma pomoč v obliki študentskega
dela). Sklep ne prinaša dodatnih finančnih posledic, saj se znižanje
normativa na podlagi zakonodaje že izvaja.
Občina Pivka

V OBČINI PIVKA SE IZDELUJE CELOSTNA
PROMETNA STRATEGIJA
»Občina Pivka je bila uspešna na razpisu Ministrstva za okolje in prostor in v okviru sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti
2017 in 2018 dobila odobreno sofinanciranje za izdelavo celostne prometne strategije«.
Namen javnega razpisa je vzpostavitev trajnostnega načrtovanja
prometa v slovenskih občinah s pomočjo izdelanih strateških
dokumentov – celostnih prometnih strategij. Gre za nov pristop k
načrtovanju prometa, ki temelji na obstoječih metodah načrtovanja
in jih dopolnjuje z ustreznimi načeli vključevanja, sodelovanja in
vrednotenja tako, da z njimi izpolni potrebe po boljši kakovosti
bivanja v mestih in regijah za sedanje in prihodnje generacije. Cilj
trajnostnega načrtovanja prometa je zagotavljanje učinkovite in
enakopravne dostopnosti za vse pri čemer je poudarek na omejevanju
osebnega motornega prometa in porabe energije ter na spodbujanju
alternativnih načinov potovanj kot so hoja, kolesarjenje in uporaba
javnega potniškega prometa ter na učinkovitem upravljanju z javnimi
parkirnimi površinami.

• Javne razprave z občani.
• Ogledi stanja na terenu z lokalnimi deležniki.
• Izvedba anketiranj in intervjujev med lokalnimi deležniki.
• Kvantificiranje današnjih trendov na področju potovalnih navad
prebivalcev.
FOTOUTRINKI IZVEDENEGA PRVEGA OGLEDA STANJA
NA TERENU Z LOKALNIMI DELEŽNIKI IN OPRAVLJENE
ZAKLJUČNE RAZPRAVE PO SAMEM OGLEDU
(PIVKA, 17. 10. 2017)

Celostna prometna strategija bo izdelana v skladu s Smernicami za
pripravo celostne prometne strategije, ki jih je izdalo Ministrstvo za
infrastrukturo in prostor. V 12-mesečnem procesu bo izveden širok
nabor aktivnosti, razdeljenih v tri ključne faze (1. faza: zagon procesa;
2. faza: racionalno zastavljanje ciljev; 3. faza priprava strategije).
Končni rezultat bo predstavljala na občinskem svetu sprejeta celostna
prometna strategija.
20. septembra 2017 se je z uvodnim sestankom delovne skupine
za izvedbo Celostne prometne strategije Občine Pivka pričel
12-mesečni proces priprave strategije razvoja trajnostnega
prometa v Občini Pivka. Na občinskem svetu sprejet strateški
dokument bo podlaga za dolgoročni proces trajnostnega
načrtovanja prometa in pridobivanja sredstev za izvedbo
posameznih ukrepov prometnih ureditev v Občini Pivka.
Celostno prometno strategijo za Občino Pivka izdeluje podjetje
Lineal d. o. o. Maribor v sodelovanju s Prometnim inštitutom
Ljubljana d. o. o.

AKTIVNOSTI IZDELAVE CELOSTNE PROMETNE
STRATEGIJE ZA OBČINO PIVKA V POLNEM
TEKU

Načrtovane aktivnosti v okviru prve faze priprave celostne prometne
strategije:
• Analiziranje ključnih obstoječih dokumentov, postopkov in politik
s področja urejanja prometa in okolja.

Številne aktivnosti v sklopu prve faze bodo izvedene v sodelovanju
z vami, drage občanke, dragi občani, zato vas že sedaj pozivamo
k aktivnemu sodelovanju in s tem h soustvarjanju kvalitetnejših
pogojev za bivanje v Občini Pivka. Podprite izdelavo celostne
prometne strategije ter spremljate njen napredek na spletni strani
Občine Pivka, pod zavihkom CPS Pivka.
Več informacij:
Občina Pivka
Kolodvorska cesta 5
6257 Pivka
Tel: Sprejemna pisarna, 05 72 10 100
Elektronska pošta: cps@pivka.si
Lineal d. o. o., Svetovalni inženiring in načrtovanje
Jezdarska ulica 3
2000 Maribor
Spletna stran: http://www.lineal.si/
Tel: Matej Dobovšek, vodja projekta izdelave CPS za Občino Pivka,
02 429 27 07
Elektronska pošta: matej.dobovsek@lineal.si

Prispevki iz občinske hiše

V okviru prve faze izdelave Celostne prometne strategije Občine
Pivka, ki traja od septembra 2017 do februarja 2018, bo opravljena
temeljita analiza stanja na področju prometa, ki bo služila za
oblikovanje različnih scenarijev, ki bodo v pomoč pri razumevanju
potencialov pomembnih za nadaljnji razvoj občine na področju
trajnostne in zelene mobilnosti. Analiza stanja predstavlja izhodiščni
korak pri prepoznavanju ključnih izzivov in priložnosti, katere bo
celostna prometna strategija prednostno obravnavala. Priprava
analize stanja temelji na aktivnem vključevanju različnih skupin
prebivalcev, lokalnih deležnikov in ostalih zainteresiranih skupin.
Po temeljito opravljenem kvantitativnem pregledu trenutnih razmer
na pomembnih razvojnih področjih (stanje prometa, dostopnost
storitev in infrastrukture, prometna varnost, storitve javnega
potniškega prometa, …) bo pripravljen seznam pomanjkljivosti,
izzivov in priložnosti v prometu, ki bo služil za pripravo analize
izhodiščnega stanja.

5

MOBILNOST V OBČINI PIVKA
Občina Pivka je tudi letos skupaj z Osnovno šolo Pivka, Osnovno
šolo Košana, Krajinskim parkom Pivška presihajoča jezera in Europe
Direct Primorsko-notranjske regije, pristopila k projektu Evropski
teden mobilnosti.

Zaključek Evropskega tedna mobilnosti je dan brez avtomobila, ki
je bil v petek 22. septembra. V občini Pivka smo zaprli cesti mimo
obeh šol in tako otrokom omogočili brezskrbno igranje in risanje
po cestišču. KPPPJ in Europe Direct Primorsko-notranjske regije
sta skupaj s turističnim vodnikom Tomažem Penkom organizirala
kolesarjenje med Pivškimi presihajočimi jezeri. Zbirno mesto je bil

Foto: Katarina Česnik

Letošnji slogan je bil ZDRUŽIMO MOČI, DELIMO SI PREVOZ. Z
deljenjem prevoza zmanjšamo lastne transportne stroške in ogljični
odtis, za nameček pa naša dnevna potovanja postanejo še zabaven
družabni dogodek. Organiziranje deljenja prevoza je enostavno – pri
tem nam lahko pomagajo številne aplikacije in spletne platforme – in
ima izjemno pozitiven učinek na življenje v lokalni skupnosti. Študije
so namreč pokazale, da vsak deljeni avto s cest in ulic spravi kar 15
zasebnih avtomobilov, s čimer v mestih ostane na voljo več prostora
za pešce, kolesarje, javni prevoz in življenje na sploh.
Ekomuzej v Slovenski vasi, od koder so se kolesarji odpravili najprej
do Petelinjskega jezera nato pa pot nadaljevali še proti Palškemu
jezeru. Ob povratku na izhodiščno točko so si udeleženci lahko
ogledali Ekomuzej Pivških presihajočih jezer ter ob skodelici toplega
čaja podoživeli čudovito popoldne.

UREDITVI POTOKA STRŽEN
V NARINU SLEDI GRADITEV
PODPORNEGA ZIDU
V Narinu nadaljujemo z urejanjem struge potoka Stržen nizvodno
od izliva potoka Supat v potok Stržen.
Izvajalci gradbenih del vršijo dela na območju, kjer struga potoka
Stržen poteka v neposredni bližini občinske ceste, ki ji domačini
pravijo »cesta v Orešje«. Del te ceste se že daljše obdobje vedno bolj
poseda, zato je promet po njej otežen in ni varen. Ker je višinska
razlika med nivojem ceste in dnom struge potoka velika, je na več
kot 30 metrih nujna izvedba ustreznega podpornega zidu.

Prispevki iz občinske hiše

Občina Pivka je letos pridobila projekt in soglasje Direkcije za vode
ter odkupila zemljišče za izvedbo podpornega zidu. Pred kratkim je
izdala naročilo podjetju VGP DRAVA d. o. o. iz Ptuja v znesku 33.800
evrov za zgraditev tega zidu. Predvidevamo, da bo gradnja zidu
potekala do konca januarja 2018. Pričakujemo tudi, da promet po
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omenjeni cesti zaradi gradnje zidu promet določeno obdobje ne bo
mogoč. Zato vse uporabnike naprošamo za strpnost in razumevanje.
Obvoz bo mogoč iz središča vasi.

NOVA ASFALTNA PREVLEKA NA CESTI V GORNJI KOŠANI
V sklopu obnavljanja občinskih cest v
občini Pivka v letošnjem letu smo na novo
preplastili tudi najbolj poškodovane odseke
ceste v Gornji Košani.
Obenem smo iz občinskega proračuna
financirali zamenjavo pokrovov na obstoječi
kanalizaciji in uredili odvodnjavanje.
Izvajalec del je bil CPK d. d. iz Kopra,
podizvajalec za gradbena dela pa KOPKO d.
o. o. iz Pivke.
Vrednost izvedenih del je znašala 35.000
evrov.
Občina Pivka

NAŠ VODOVOD ŽE SKORAJ V CELOTI
POSODOBLJEN
S skorajšnjim zaključkom leta se bliža tudi zaključek projekta
obnove vodovnega sistema na območju občin Postojna in Pivka.
Vsa predvidena dela potekajo v skladu z načrti in bodo v kratkem
zaključena, zaključek vseh del, s pridobitvijo uporabnega dovoljenja,
pa bo v prvih mesecih leta 2018.

Na območju občine Pivka so dela po več kot letu dni izvedb

v zaključnih fazah. Dela na cevovodih so zaključena in potekajo že
prvi pregledi izvedenih del. Gradbena dela so zaključena tudi že na
nekaterih objektih, in sicer Vodohranoma Pivka in Neverke ter na
črpališčih Neverke, Valilnica in Zagorje. Trenutno potekajo zaključna
dela še na VH Kal in Zagorje. Na ostalih objektih bodo sledila le še
manjša dela, ki ne vplivajo na delovanje sistema.

Vodarni Malni in Korotan

Konec meseca septembra 2017 je bila poskusna doba obratovanja
vodarne Korotan zaključena in upravljalec je že pričel z distribucijo
vode v omrežje. Na vodarni Malni dela potekajo z veliko intenziteto.
Dela aktivno potekajo na sanaciji strehe, zaključevanju fasade ter
kompletni obnovi notranjih prostorov vodarne. Sanacija zajetja 2 je
zaključena, sanacija pregrade in zunanja ureditev pa sta v zaključni
fazi.

Konec novembra vodarna Malni pričenja s poskusnim obratovanjem
Občini Postojna in Pivka sta v okviru izvedbe projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 1. sklop«, prejeli odločbo o poskusnem
obratovanju vodarne Malni z ultrafiltracijsko napravo.
Skladno z zakonodajno določenimi roki, vodarna s poskusnim obratovanjem pričenja konec meseca novembra 2017. Kot že ves čas gradnje,
v dobi poskusnega obratovanja aktivno sodeluje tudi upravljalec vodarne in omrežja, Kovod Postojna, d. o. o.
Kovod Postojna, d. o. o.

ZAKLJUČENA PRVA FAZA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
V SELCAH

Letos je Občina Pivka v Selcah pričela
z izgradnjo prve faze komunalne
infrastrukture, ki se je izvajala hkrati z
obnovo magistralnega vodovoda. V sklopu
teh del sta bili zgrajeni fekalna in meteorna
kanalizacija. Ta je nadomestila prejšnjo
mešano kanalizacijo ter razdelilni vodovod.
Ob lokalni cesti proti Slavini smo zgradili
pločnik ter nove prehode za pešce, s čimer
smo povečali predvsem njihovo prometno
varnost. Uredili smo tudi avtobusno
postajališče ob igrišču. V prihodnjem letu
nameravamo izvesti še 2. fazo izgradnje, in
sicer proti notranjosti naselja. Z izgradnjo 2.

Prispevki iz občinske hiše

Tik pred prvim novembrskim snegom so
izvajalci z novim asfaltom preplastili ulice v
Selcah, v sklopu izgradnje 1. faze komunalne
infrastrukture ter obnove magistralnega
vodovoda v okviru projekta Oskrba s pitno
vodo v porečju Ljubljanice – 1. sklop.

faze bo možno tudi priključevanje objektov na fekalno kanalizacijo ter s tem omogočeno
čiščenje odpadnih voda naselja Selce na čistilni napravi Pivka.
Občina Pivka
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DELA NA SNEŽNIŠKI CESTI V
PIVKI
V začetku oktobra so se pričela dela na Snežniški cesti v Pivki v sklopu
rekonstrukcije državne ceste R2-404/1380 Ilirska Bistrica – Pivka.
Naročnik del je Direkcija RS za infrastrukturo, Občina Pivka pa pri
tej izvedbi nastopa kot sofinancer. Izvajalec del je podjetje PRENOVA
Gradbenik d. o. o. iz Ljubljane, nadzorni organ pa Projekt Nova
Gorica d. d. Pogodbena vrednost znaša nekaj več kot 550.000 evrov
(z DDV), od tega Občina Pivka prispeva približno 180.000 evrov. V
1.a fazi je predvidena rekonstrukcija ceste od križišča Radohovske
poti do konca naselja Pivka. V sklopu teh del je predvidena zgraditev
zavijalnih pasov za naselje Klenik, dvosmerne kolesarske poti in
pločnika, meteorne kanalizacije za odvodnjavanje ceste, fekalne
kanalizacije, ureditev javne razsvetljave ter cevne kanalizacije za
potrebe zemeljskega voda nizke napetosti. Rekonstrukcija ne zajema
ureditve ovinka na najožjemu delu Snežniške ceste, prav tako na tem

delu ne zajema zgraditve kolesarske poti ter pločnika. Trenutno bodo
kolesarji in pešci vodeni po javnih poteh znotraj Radohove vasi.
Dela naj bi se po pogodbi zaključila do 15. junija 2018.
Občina Pivka

OBREZOVANJE NAJDEBELEJŠE LIPE NA
PIVŠKEM
Najdebelejša lipa na Pivškem stoji v Zagorju tik ob župnijski cerkvi sv. Helene. Veličastna
lipa, ki je v Atlasu okolja vodena kot naravna vrednota državnega pomena z identifikacijsko
številko 661, je dejansko votla in potrebuje posebno strokovno nego oziroma obrezovanje.
Naš cilj namreč je, da lipo ohranjamo pri življenju in da obenem poskrbimo za varnost, da
odmrli deli lipe ne bi povzročili škode na bližnji cerkvi in na bližnji državni cesti, po kateri
poteka gost promet.
Občina Pivka je zato v sodelovanju z Zavodom za varstvo narave OE Nova Gorica naročila
in pridobila strokovno mnenje arborista, torej strokovnjaka za zaščitena drevesa, ki je podal
napotke kako lipo v nadalje oblikovati. Upoštevaje navodila je podjetje Tisa d. o. o. iz
Ljubljane v novembru lipo ustrezno obrezalo. Tako lahko pričakujemo, da bo mogočna lipa
uspešno kljubovala tudi prihajajoči zimi, vetru in mrazu.
Občina Pivka

Prispevki iz občinske hiše

V NARAVI JE ZIMA ČAS POČITKA, V
POLITIKI PA …
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Tedni, ki so pred nami, prinašajo za mnoge čas radosti, druženja in
dobrih dejanj. Narava se umiri, da se lahko človek posveti samemu sebi
in tega se veselim, četudi že zdaj vem, da bo zadnja zima pred novimi
parlamentarnimi volitvami polna nepredvidenih dogodkov in daleč od
umirjenosti.
V državnem zboru v dneh, ko vam pišem to »pismo«, sprejemamo
proračun za prihodnji dve leti. Neverjetno je, in to počasi priznavajo
tudi vztrajni kritiki, kako hitro je uspelo vladi doseči tektonske premike
na področju javnih financ. Slovenija bo v 2018 po desetih letih dobila
proračun z načrtovanim presežkom. Še pred nekaj leti so nas za skupno
mizo klicali iz zloglasne evropske »trojke«, danes na naša vrata trkajo tuji
investitorji. Na to smo lahko upravičeno ponosni. Tudi zato, ker vemo,
kako zelo globoko smo se pogreznili v času svetovne finančne krize in
kako težko je bilo po številnih napačnih odločitvah preteklih vladnih
garnitur, povrniti naše lastno zaupanje v to, da smo lahko spet v družbi
najobetavnejših evropskih držav.
Danes smo znova tam, kjer smo bili pred letom 2008, z nekaj razlikami,
ki zame, ki ste mi zaupali odločanje v vašem imenu, pomenijo glas vesti
in klic razuma. V mislih imam odrinjene, po krivem izobčene iz družbe,
zatirane, lačne pravih priložnosti. Teh je pri nas še vedno preveč. Preveč,
da bi lahko mi, ki ste nam zaupali najodgovornejše odločitve, v prihodnost
gledali povsem pomirjeni. Kljub temu pa – če se na naše kraje ozrem
iskreno in kritično – me iztek letošnjega leta navdaja z zadovoljstvom;
v največji meri zato, ker se posledice oživljenih gospodarskih tokov

v Sloveniji kažejo tudi
v naših krajih. Ne le
skozi delovna mesta,
tudi skozi naložbe, ki
pomenijo
priložnost
za mlade. Postojnski
Izobraževalni
center
sodobnih tehnologij za
mlade orodjarje vrača
tukajšnje srednješolsko
izobraževanje na seznam najzanimivejših v Sloveniji in ob gozdarski
in lesarski šoli, ki slovi po svoji naprednosti, ustvarja v našem okolju
zanimivo odskočno desko za mlade iz vse Slovenije. Regija, ki se ponaša
z zame najlepšimi gozdovi, čudovito pokrajino in najatraktivnejšim
podzemljem, se tudi po zaslugi prizadevanj poslancev, ki nam je mar
zanjo, prebuja iz predolgega spanca. Želim si, da bi jo čakalo vznemirljivo,
ustvarjalno in bogato življenje.
Kot vam, drage bralke in bralci, želim, da bi zadnje tedne v letošnjem letu
preživeli v miru in radosti ter da bi vam bilo prihodnje leto naklonjeno.
Srečno!
Erika Dekleva, poslanka v Državnem zboru RS

DOM STAREJŠIH V PIVKI – PRILOŽNOST ZA DVIG KVALITETE
ŽIVLJENJA VSEH GENERACIJ
Ideja o gradnji doma starejših v Pivki je stara
dobro desetletje in pol, vzniknila je kmalu
po ustanovitvi samostojne občine. Večje
težnje pa so pojavile v letih 2002 in 2003,
ko je začelo primanjkovati prostih mest v
domovih sosednjih občin, kjer je nastanjena
večina občanov Občine Pivka.
Mrežo domov za starejše določa država,
bodisi z ustanavljanjem javnih zavodov
bodisi z podeljevanjem koncesij. Občine pa
doplačujemo varstva občanov, v primerih
kadar le ti nimajo zadostnih dohodkov za
pokritje svoje oskrbe. Država novih javnih
zavodov ne ustanavlja več, v zadnjih letih
pa tudi razpisov za podelitev koncesij
za domsko varstvo ni bilo. Statistični
podatki v občini Pivka kažejo na sodoben
prebivalstveni problem razvitih družb,
na hitro staranje prebivalstva, ki ima
vzrok v izrazitem upadanju rodnosti in
daljšanju pričakovanega trajanja življenja
ob rojstvu. Tako se mora vsaka sodobna
slovenska občina proaktivno odzivati na
staranje svojega prebivalstva. Na globalni
demografski trend se je odzvala tudi država
in konec meseca junija 2017 objavila
razpis za podelitev koncesij za opravljanje
institucionalnega varstva v domovih za
starejše. Na razpis za podelitev koncesije
se je odzvala tudi Občina Pivka in skupaj
z slovenskim partnerjem Seniorprojekt
d. o. o. našla zasebnega investitorja v
francoskem partnerju ORPEA, ki ima 798
socialnih in zdravstvenih ustanov v Franciji,
Belgiji, Nemčiji, Avstriji, Španiji, Italiji, na
Portugalskem, v Švici, na Poljskem, Češkem,
na Kitajskem in v Braziliji. Poleg najvišjih
standardov socialne in zdravstvene oskrbe
je osebje v njihovih domovih usposobljeno
za odlično oskrbo za ljudi z demenco in
invalidne osebe. Dom starejših v Pivki bo

lociran na hribu Bedink, ob nakupovalnem središču Spar. Predvideno je, da se hrib ob gradnji
v celoti zniža za cca 2 m, tako da se pridobi izravnan plato, ki omogoča enostavno dostopnost
z vseh smeri, hkrati pa omogoča neposredno navezavo na zaščitena naravna območja proti
vzhodu ter odprte poglede na vse strani. Glavna orientacija doma je predvidena proti jugu,
tako da se zagotavlja neposredna osončenost osrednje zelene površine in osvetljenost objekta.
Ob domu je predviden manjši park in otroško igrišče. Kapaciteta doma je 64 oskrbovancev, in
sicer v dveh enotah po 12 stanovalcev v II. in III. stadiju demence, ena enota hišnih skupnosti
tipa ”oaza” z 12 stanovalci v IV. stadiju demence in stanovalce v paliativni oskrbi ter dve
bivalni enoti z apartmaji. Gre za t.i. domove pete generacije, ki se oddaljujejo od koncepta
domov bolnišničnega tipa in so ljudem bolj prijazni. Ideja sodobnega doma za starejše temelji
na celovitem krajevnem reševanju dolgotrajne oskrbe, povezuje se z lokalnim okoljem v
skupno skrb za kakovostno in dostojanstveno staranje. Poudarek je na medgeneracijskem
sodelovanju s šolami in vrtci, zato tudi otroško igrišče ob samem objektu. Na drugi strani
bo dom ponudil kar nekaj novih delovnih mest s področja sociale in zdravstva. Rezultati
razpisa za koncesijo bodo znani v pomladnih mesecih leta 2018, pričakujemo ugodno rešitev
in izgradnjo doma za starejše do konca leta 2020.
Občina Pivka

Stanovanjski sklad RS je objavil besedilo elektronske javne dražbe za prodajo treh vrstnih hiš v
Pivki.
Besedilo elektronske javne dražbe je objavljeno na spletni povezavi: http://ssrs.si/javne-drazbe.
Rok za prijavo (dostavo obrazca in kopije potrdila o vplačani varščini) je

do torka, dne 9. januarja 2018 do 12.00 ure.

Dodatne informacije:
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana
tel.: 01 471 05 73

Prispevki iz občinske hiše

STANOVANJSKI SKLAD
PRODAJA TRI VRSTNE HIŠE
V PIVKI
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PIVŠKI SITOR LETOŠNJA SREBRNA SLOVENSKA GAZELA
Konec oktobra je družba Dnevnik, d. d., v Linhartovi dvorani
Cankarjevega doma pripravila zaključni dogodek projekta Gazela,
Slovensko gazelo 2017.

Foto: Bojan Velikonja, Dnevnik

V okviru projekta Gazela se vsakoletno oblikuje seznam najhitreje
rastočih in uspešnih podjetij. Na letošnji lestvici je bilo 500 podjetij,

med njimi 60 podjetij iz Primorsko-notranjske regije. Primorskonotranjska gazela za letošnje leto je postala družba Sitor stiskalnice
iz Pivke, ki se je na vseslovenski podelitvi uvrstila med tri najboljše
finaliste ter bila imenovana za srebrno Slovensko Gazelo 2017.
Prejemnik priznanja je bil na podelitvi direktor Rudi Tomšič.

SiTOR stiskalnice, d. o. o.
Pivški Sitor stiskalnice je največji proizvajalec hidravličnih stiskalnic za plošče iz umetne mase v Evropi in
Ameriki. Podjetje, ki ga vodi Rudi Tomšič, je nastalo sredi sedemdesetih let preteklega stoletja na temeljih
podjetja Javor, v industrijo umetnih mas pa so stopili sredi devetdesetih. Podjetje, ki zaposluje 45 sodelavcev,
je lani ustvarilo 9,7 milijona evrov prihodkov. S svojimi stiskalnicami oskrbujejo vse proizvajalce plastičnih
plošč v Nemčiji in ZDA, nekaj stiskalnic pa so prodali tudi na domačem trgu in v druge države po svetu.

Čestitke za poslovne uspehe!

NOV KATALOG REGIJSKIH IZDELKOV
ZELENEGA KRASA 2018 (Izdelki z dušo in okusom)
Izbrati in kupiti kakovosten lokalni izdelek zdaj ni več težava, si
moramo priznati ob prebiranju letošnjega prodajnega kataloga
ponudbe Zelenega krasa.

Gospodarstvo

V njem se predstavlja 28 lokalnih proizvajalcev in ustvarjalcev
z izdelki, ki so narejeni s skrbnostjo, trudom, veseljem in
zavedanjem, da je domače in lokalno vredno ohranjati.
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S tem zavedanjem smo se tudi letos, že deveto leto zapored, na
RRA Zeleni kras lotili priprave kataloga, s katerim dvigujemo
prepoznavnost lokalnih izdelkov in pospešujemo prodajo le-teh
ter krepimo našo identiteto. Pomembno mesto v katalogu imajo
letos izdelki domače in umetnostne obrti, ki navdušujejo s svojo
izvirnostjo, lepoto in kakovostjo ter domiselno ohranjajo vez med
tradicijo, izročilom in sodobnostjo. Veseli in ponosni smo, da postaja
lokalna ponudba na Zelenem krasu iz leta v leto ne le večja temveč
tudi bolj raznolika. In da imamo izdelke z dušo in okusom.
Za naročila izdelkov se obrnite neposredno na prodajalce. Večino
izdelkov domače in umetnostne obrti si lahko ogledate v TIC Galerija
Postojna.
RRA Zeleni kras

DKH

BISTVENE NOVOSTI V NOVIH RAZPISIH EKO SKLADA
Sredi meseca oktobra je EKO sklad objavil nove javne pozive s spodbudami
za naložbe v stanovanjskih stavbah in električna vozila namenjene občanom.
Spodbude za naložbe učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije
v eno in dvostanovanjskih stavbah (ter nekatere v stanovanjih) bodo za
določene ukrepe višje, obsežnejši pa je tudi nabor ukrepov.

V novem razpisu za stanovanjske stavbe 54SUB-OB17 so nepovratne
finančne spodbude namenjene za izvedbo enega ali več navedenih
ukrepov:

A - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi
B - vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje
stanovanjske stavbe
C - vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
D - priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na sistem daljinskega
ogrevanja
E - vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stanovanjski stavbi
F - toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe
G - toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši
eno- ali dvostanovanjski stavbi
H - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v
stanovanjski stavbi
I - vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje starejše
stanovanjske stavbe
J - gradnja ali nakup skoraj nič-energijske nove eno- ali dvostanovanjske
stavbe
K - celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe
L - nakup stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj nič-energijski tri- in
večstanovanjski stavbi.

Bistvene novosti letošnjega razpisa (od predhodnega) so predvsem
te:
1a.- Znatno višja nepovratna sredstva za zamenjavo starih kurilnih
naprav z novo kurilno napravo na lesno biomaso:

- 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2.000 EUR za kurilno
napravo na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe pri prvi
vgradnji ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi oziroma če nova kurilna
naprava ne bo zamenjala stare kurilne naprave, in sicer na celotnem območju
Republike Slovenije;
- 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 4.000 EUR za kurilno
napravo na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe pri
zamenjavi stare kurilne naprave z novo kurilno napravo na lesno biomaso na
območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka;
- 60 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 5.000 EUR za kurilno
napravo na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe pri
zamenjavi stare kurilne naprave z novo kurilno napravo na lesno biomaso na
območjih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

In za zamenjavo starih kurilnih naprav s toplotno črpalko:

1b.- Nepovratna sredstva za ogrevanje na plin v občinah,
degradiranih zaradi onesnaženosti zraka

Nepovratna finančna spodbuda za naložbo vgradnje plinskega
kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe
je lahko dodeljena le na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za
kakovost zraka, in sicer zgolj na tistih območjih teh občin, kjer je skladno z
občinskim aktom ali lokalnim energetskim konceptom kot prednostni način
ogrevanja določena uporaba zemeljskega plina, ob hkratni priključitvi na
sistem distribucije zemeljskega plina.

1c.- Pri ukrepih menjave oken, izolaciji ovoja ter izolaciji strehe
oz. stropa proti neogrevanem podstrešju ni več omejitev glede
površine
Seveda vse namene, pogoje, zahteve in višine spodbud dobite v samih
razpisih, objavljenih na spletnih straneh EKO sklada in svetovalnih pisarnah,
kjer vam bomo nudili tudi dodatna pojasnila na vsa vaša vprašanja.

JAVNI POZIV 57SUB-EVOB17 za nepovratne
finančne spodbude občanom za električna vozila
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za
naložbe v nakup ali predelavo okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki
bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji, in
sicer za naslednje ukrepe:
- nakup novega vozila na električni pogon;
- nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na
električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender);
- predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na
notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem.
Nepovratna finančna spodbuda ne sme preseči 50 % vrednosti priznanih
stroškov naložbe, s predpisanim limitom za posamezne kategorije vozil.

Tudi tu so novosti, predvsem sledeče:
2a. Nepovratna sredstva tudi za električna motorna kolesa in
mopede:
- trikolesna vozila
- motorna kolesa
- mopedi, kolesa z motorjem.

Kolesa s pedali z dodatnim pogonom, niso predmet nepovratnih finančnih
spodbud.

2b. Postopkovne spremembe
Občani bodo namreč vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev za električna
vozila lahko oddali po izvedbi naložbe. Vlogi mora vlagatelj poleg ostalega
zahtevanega v razpisu predložiti tudi račun za nakup vozila, ki je predmet
nepovratne finančne spodbude in dokazilo o plačilu celotnega računa.

Zmanjšujmo rabo energije v naših bivalnih okoljih in koristimo
nepovratne finančne spodbude EKO sklada. Investicija bo s tem
nižja (in tako sprejemljivejša), saj so višine spodbud vedno večje,
nabor pa vse obsežnejši. Kot sami opažate v zadnjih letih poteka
subvencioniranje kontinuirano – sredstva so vedno na voljo!
Več informacij glede vseh razpisov pa:
- v vaši svetovalni pisarni (vsak torek, najava na tel.: 05721 01 01),
ali po mailu: spe.pivka@gmail.com
- na Eko skladu: ekosklad.si, ekosklad@ekosklad.si: informacije na
tel.:01 241 48 20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30
uro ali na brezplačnem telefonu 0801669.
Svetovalna pisarna ENSVET Pivka
Lucjan Batista energetski svetovalec mreže ENSVET

Gospodarstvo

- 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
- 2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali
slanica (kot npr. zemlja)/voda;
- 1.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda,
pri prvi vgradnji ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi
oziroma če toplotna črpalka ne bo zamenjala stare kurilne
naprave, in sicer na celotnem območju Republike Slovenije.
- 40 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
- 4.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali
slanica (kot npr. zemlja)/voda;
- 2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda,
pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko na
območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost
zraka.
- 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
- 5.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali
slanica (kot npr. zemlja)/voda;
- 3.200 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda,
pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko na
območjih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost
zraka.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 % priznanih stroškov
naložbe, vendar ne več kot 2.000 EUR na vgrajeno napravo.
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FESTIVAL VOJAŠKE ZGODOVINE TUDI LETOS V
PIVKO PRIVABIL ŠTEVILNE OBISKOVALCE
V nedeljo, 17. septembra 2017, se je s ponazoritvijo spopada na
Labi leta 1945 v velikem slogu zaključil letošnji že XI. Festival
vojaške zgodovine. Prijazno jesensko sonce, ki je po dopoldanskem
dežju posijalo nad Parkom vojaške zgodovine, je razveselilo
tako organizatorje kot kakšnih 5.000 obiskovalcev, ki so se
udeležili nedeljskega dogajanja v Pivki. To je bilo res pestro, saj
so se obiskovalcem ponujali na ogled vojaški tabori iz različnih
zgodovinskih obdobij, sejem militarij in domačih izdelkov, vožnje
oklepnih vozil iz muzejske zbirke in predstavitev vozil Slovenske
vojske, postojnski gasilci so predstavili novo gasilsko lestev,
organizirane so bile otroške delavnice …
Odločitvi za ponazoritev enega izmed zadnjih spopadov med II.
svetovno vojno v Evropi, pri katerem sta se pri reki Labi srečali
ameriška in sovjetska vojska, je botrovalo dejstvo, da so lahko na ta
način v Parku vojaške zgodovine v aktivni vlogi prikazali kar največ
vojaške tehnike, poleg tega pa je bilo ravno srečanje zaveznikov na
Labi idiličen trenutek, ko je bilo jasno, da je nacistična Nemčija
poražena, in se je zdelo, da je zavladalo obdobje miru in svetovnega
sodelovanja.
Nedeljsko dogajanje je bilo krona celotedenskega festivala, v okviru
katerega so v Parku obeležili tudi zaključek obnove železniške
kompozicije iz II. svetovne vojne in tudi odprtje muzejskih depojev
treh nacionalnih muzejev: Narodnega muzeja Slovenije, Muzeja
novejše zgodovine Slovenije in Tehniškega muzeja Slovenije v
kompleksu Parka.

SLOVESNOST OB ZAKLJUČKU OBNOVE ŽELEZNIŠKE KOMPOZICIJE
11. aprila 1978 s posebno slavnostno vožnjo od Ljubljane do Postojne
sklenila obdobje parne vleke v ljubljanskem vozlišču. Pridobitev
muzejskega eksponata s tako velikim pomenom predstavlja
pomembno prelomnico v razvoju Parka vojaške zgodovine in
ga uvršča ob bok svetovnim vojaškim muzejem. Projekt obnove
kompozicije so v Parku vojaške zgodovine izvedli v sodelovanju z
Železniškim muzejem SŽ ter ob pomoči sponzorjev, zlasti skupine
Helios in podjetij CEM-TIR, Dvig in Granos; Vojaški muzej SV pa
je za dopolnitev celotne kompozicije zagotovil še protiletalski top iz
obdobja II. svetovne vojne. Obnovljena železniška kompozicija je
bila muzejskemu namenu slavnostno predana s krajšo slovesnostjo,
na kateri je bila slavnostna govornica ministrica za obrambo Andreja
Katič.

Turizem in narava

V Parku vojaške zgodovine so septembra zaključili z zadnjimi deli
restavracije nekdanje nemške parne vojne lokomotive vrste 52
iz obdobja II. svetovne vojne in k lokomotivi v stalno muzejsko
postavitev umestili še dva obnovljena tovorna vagona s protiletalskim
topom. Ljubitelje vojaške, tehnične in železniške dediščine tako
ob prihodu na zgornjo ploščad Parka vojaške zgodovine pričaka
mogočna železniška kompozicija na železniških tirih, ki ima s skoraj
28 m dolžine in skoraj 121 t mase sloves največjega in najtežjega
muzejskega eksponata v Parku. Železniška kompozicija ima za
našo nacionalno zgodovino še posebej velik pomen, saj so ravno te
lokomotive po koncu II. svetovne vojne v okviru vojnih reparacij
pomagale pri odpravi vojne škode in uničenja ter s tem delovale v
službi miru in napredka. Poleg tega pa je ravno »pivška« lokomotiva
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V PARKU VOJAŠKE ZGODOVINE NA OGLED
SVETOVNA ZNAMENITOST

V Parku vojaške zgodovine so pred kratkim razstavili neprecenljivo
svetovno znamenitost – najstarejše ohranjeno leseno kolo na svetu,
staro 5200 let. Gre za edinstveno odkritje, ki je korenito zaznamovalo
razvoj človeštva in ki zaradi svoje starosti, pomena in tehnološke
dovršenosti sodi v sam vrh svetovne kulturne dediščine.

Razstavo je v okviru partnerstva z muzejem in galerijami mesta
Ljubljane pripravila avtorica Irena Šinkovec, kustosinja Mestnega
muzeja v Ljubljani in skrbnica najstarejšega kolesa. Zgodbo kolesa
dopolnjujeta še razstava o koliščih na Ljubljanskem barju in zbirka
miniatur lesenih vozov avtorja Janka Samse.

Na to izjemno prazgodovinsko najdbo so arheologi naleteli pred
15 leti med izkopavanji na območju nekdanje koliščarske naselbine
Stare gmajne v okolici današnjega Verda pri Vrhniki. Najdeno leseno
kolo je bilo izdelano iz dveh jesenovih plošč, povezanih s hrastovimi
zagozdami, in je bilo pred 5200 leti del dvokolesnega voza – cize. V
Parku vojaške zgodovine je originalno kolo z osjo na ogled v okviru
gostujoče razstave Kolo, 5200 let, s katero se Park vojaške zgodovine
na nek način že vključuje v Evropsko leto kulturne dediščine 2018.

Gostujoča razstava Kolo, 5200 let je obiskovalcem na ogled že od
konca oktobra 2017, ko je bila s krajšo otvoritveno slovesnostjo
uradno odprta za javnost. Razstavo je odprla Eva Štravs Podlogar,
državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in
tehnologijo. V Parku vojaške zgodovine bo razstava gostovala vse do
konca januarja 2018, nato pa bo umeščena v stalno razstavo Muzeja
in galerij mesta Ljubljana.

Turizem in narava
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JESENSKI POHOD PO KROŽNI POTI VOJAŠKE
ZGODOVINE
V Parku vojaške zgodovine so konec oktobra zaradi vse večjega
povpraševanja obiskovalcev že drugič v letošnjem letu pripravili
tradicionalni Pohod po Krožni poti vojaške zgodovine, ki je sicer
običajno potekal enkrat letno v spomladanskem času. Podobno kot
pri spomladanski izvedbi je tudi tokratni jesenski pohod sprožil
širok odziv in množično udeležbo, saj se je na pot kljub oblačnemu
in vetrovnemu vremenu podalo preko 200 pohodnikov. Udeleženci
dogodka so imeli z udeležbo na pohodu priložnost združiti
rekreacijo v naravi s poučnim seznanjanjem z bogato lokalno
vojaškozgodovinsko dediščino. Slabih 15 km dolga Krožna pot
vojaške zgodovine je pohodnike iz Parka vojaške zgodovine najprej
vodila do kaverne iz 1. sv. v. na vojaškem poligonu Kota 110, ki je
bil nekdaj prizorišče priprav vojaških enot za boj na soškem bojišču.
Sledil je vzpon do hriba Primož, kjer so si lahko pohodniki ogledali
notranjost nekoč mogočne utrdbe Alpskega zidu in se sprehodili
skozi 500 m dolg kompleks podzemnih rovov. Naslednjo strateško
točko pohoda je predstavljal vrh Šilentabra. Ob koncu srednjega
veka je tu stal največji utrdbeni sistem na Slovenskem, tokrat pa je
pohodnike na vrhu pričakal lokalni junak Martin Krpan. Pohodnike
je čakalo še okrepčilo na turistični kmetiji Andrejevi v Narinu,
4-urni pohod pa so zaključili nazaj v Parku vojaške zgodovine, kjer si
je večina ogledala še muzejske zbirke in razstave.

Turizem in narava

USPEŠNO OTVORILI SEZONO
MUZEJSKIH VEČEROV
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V Parku vojaške zgodovine bodo tudi letos dolge večere v jesenskozimskem času popestrili s serijo muzejskih večerov, v okviru
katerih bodo lahko udeleženci prisluhnili zanimivim in poučnim
predavanjem z raznoliko tematiko. Sezono muzejskih večerov so v
sredini novembra uspešno otvorili s predavanjem Nastanek, obstoj
in ukinitev rapalske meje (1920–1947), na katerem je predavatelj
Grega Žorž zbranim predstavil okoliščine nastanka rapalske meje
in življenje med rapalskim obdobjem. Predavatelj je začel tematiko
oblikovanja rapalske meje v času med obema svetovnima vojnama
raziskovati za potrebe svojega magistrskega dela, v zadnjem
času pa se s preučevanjem tega obdobja ukvarja tudi v okviru
Društva Rapalska meja. Udeleženci predavanja so imeli na podlagi
predstavljenih izsledkov slovenskih in italijanskih arhivskih virov
ter posnetkov laserskih skeniranj priložnost podrobneje spoznati
širši kontekst vzpostavljanja rapalske meje med Italijo in Jugoslavijo.
Poleg osvetlitve zgodovinskih dogodkov, ki so privedli do oblikovanja
meje, so se lahko seznanili tudi z njenim natančnim potekom, načini

upravljanja, življenjem prebivalstva na obmejnem območju ter z
njeno neposredno snovno zapuščino – ostanki v naravi v okviru
utrjevanja in obrambe meje. Zaradi tematike, ki je močno povezava
z lokalno zgodovino, se je na predavanju zbralo veliko število
udeležencev, ki so z zanimanjem prisluhnili razlagi.
Park vojaške zgodovine

PARKU VOJAŠKE ZGODOVINE PODELJEN
SPOMINSKI KOVANEC ENOTE PEST S
PLAKETO
Park vojaške zgodovine je v novembru prejel spominski kovanec »PEST – 10 let« s plaketo, s
čimer je enota PEST Specializirane enote Vojaške policije SV obeležila zgledno sodelovanje
obeh organizacij in prispevek Parka vojaške zgodovine pri krepitvi in višanju ugleda enote
PEST.
Enota PEST se je v Parku vojaške zgodovine predstavljala lani v okviru Festivala vojaške
zgodovine, kjer so skupaj s helikoptersko enoto Slovenske vojske izvedli dinamično uprizoritev
helikopterske akcije. Ekipa Parka vojaške zgodovine se enoti PEST Specializirane enote vojaške
policije iskreno zahvaljuje za podeljen spominski kovanec in plaketo.

Zimski urnik

Parka vojaške zgodovine
Park vojaške zgodovine bo v času
jesensko-zimske sezone (november–
februar) odprt

VSAK DAN
• med tednom: 11h - 14h
• ob vikendih, praznikih in v času
šolskih počitnic: 10h - 16h
Vabljeni!

Turizem in narava

Naj bo leto 2018 mozaik uresničenih načrtov in želja, naj bo v
njem čim več dobrega in lepega.
Vesele božične praznike in srečno novo leto!
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Ekipa Parka vojaške zgodovine

Park vojaške zgodovine

PONUDBA ZA
ORGANIZIRANE SKUPINE

Prednovoletno srečanje
v Parku vojaške zgodovine

Bliža se praznični december, mesec prijetnih druženj z družino, prijatelji, sodelavci in
poslovnimi partnerji. Vabimo Vas, da letos zaključek leta preživite pri nas.
Po ogledu razstav in zbirk Parka se poveselite v muzejski restavraciji Kantini Pivka.
Za vas pripravljamo posebne akcije.
OGLED RAZSTAV
IN ZBIRK PARKA

7,00 €/osebo

OGLED RAZSTAV
IN ZBIRK PARKA
+
OGLED NOTRANJOSTI
PODMORNICE

GOBOVA ali GOVEJA JUHA

10,50 €/osebo

KMEČKI KROŽNIK
(PEČENICA, POHANA
PIŠČANČJA PRSA, SVINJSKA
PEČENKA, KISLO ZELJE,
REPA, PRAŽEN KROMPIR)

NAREZEK MEŠANIH MESNIN
IN PIVŠKI SIR

JABOLČNA PITA S
SLADOLEDOM

14 €/osebo

TELEČJA PEČENKA Z JURČKI
SKUTNI ŠTRUKLJI

OGLED RAZSTAV IN
ZBIRK PARKA
+
OGLED NOTRANJOSTI
PODMORNICE
+
OGLED EKOMUZEJA
PIVŠKIH PRESIHAJOČIH
JEZER

12,50 €/osebo

SEZONSKA SOLATA

RIŽOTA Z JURČKI IN
PANCETO

GIBANICA S PIVŠKIM
MEDOM

OCVRTI KALAMARI S
FRANCOSKO SOLATO

16 €/osebo

SLADICA

Turizem in narava

14 €/osebo
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Vabljeni!
Park vojaške zgodovine in Kantina Pivka
Več informacij na 031 775 002 ali na info@parkvojaskezgodovine.si.

FOTOUTRINKI
Park vojaške zgodovine na kulinarični prireditvi Obmejni okusi
2017 (Gusti di frontiera)

Park vojaške zgodovine na Festivalu za tretje življenjsko obdobje
2017

Park vojaške zgodovine na prireditvi Barcolana 2017

Park vojaške zgodovine na sejmu militarij v Šempetru pri Gorici

Teambuilding v Parku vojaške zgodovine

Turizem in narava

Praznovanje otroškega rojstnega dne v Parku vojaške zgodovine

17
Park vojaške zgodovine

OKUSI PIVŠKIH JEZER
Okusi Pivških jezer, letos prvič pred Krpanovim domom, so postregli
z res pestro izbiro okusov, domačimi mojstrovinami kuharic in
kuharjev iz krajev na Pivškem. Prav vsaka stojnica je bila vredna
ogleda, poizkušanja in kramljanja z ljudmi dobre volje na drugi
strani mize.

Letošnji Okusi so bili nekaj posebnega tudi zaradi gostov, pihalnega
orkestra pobratenega bavarskega mesta Durach. Oblečeni v noše,
z mogočno glasbo pihalnega orkestra in izvrstno pivo so dogodek
še obogatili. Za muziko in dobro vzdušje so poskrbeli tudi suhorski
domači godci in godci skupine Melodikum.
Organizatorji, ekipa Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera in
Občine Pivka, se za dober odziv zahvaljujemo tako predstavnikom
vaških skupnosti in ostalih sodelujočih na strani ponudbe kot zelo
številnim obiskovalcem.

Turizem in narava

Lahko smo poskusili belo polento, joto, štruklje, starošiške šturkeljce,
slano pecivo s konopljinimi semeni, koprivov zavitek, štrudlje,
šarklje, potice, krompir v zevnici, ovčjo, gobovo in bučno župo,
piščančjo obaro, palačinke, kavro, žličnike s cvebami, segedin in
divjačinski golaž, njoke, frtaljo, miške, rižoto s piro in bučami, pasulj,
belo kavo, čaj in ponekod tudi kaj »kratkega«, žganega …
Z območja krajinskega parka so kuhali v Selcah, Petelinjah, Pivki,
Trnju, Kleniku, Palčju, na Jurščah, v Parjah, Drskovčah in Zagorju.
Letos so se dogodku pridružile tudi nekatere druge vasi iz občine
Pivka, tako so kuhali tudi v vaseh Stara Sušica, Suhorje, Narin in Kal.
Poleg smo bili tudi kuharji in kuharice iz Parka vojaške zgodovine,
Parka Pivška presihajoča jezera in občinske uprave Pivka.

Vse stojnice so bile polne domačih dobrot, ki so hitro zamamile
številne obiskovalce, ki so prihajali od blizu in daleč ter tako
preizkušali tradicijo v naših koncih. Trg pred Krpanovim domom
je bil pisan tudi po zaslugi številnih rokodelcev in prodajalcev
drugačnih okrasnih ter uporabnih izdelkov, polne roke dela pa so
imeli tudi taborniki, pri katerih so se zadrževali in ustvarjali najmlajši
udeleženci Okusov.
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POHOD MED PIVŠKIMI PRESIHAJOČIMI JEZERI
Pivško kotlino je narava še posebej lepo obdarila. Kraška polja so
polna bruhalnikov, ki ob večjih deževjih napolnijo jezera in tam
ostanejo le del leta. Poleti, ko vode ni, postanejo jezera pisani travniki
z bogatim rastlinjem. Jeseni pa narava na Pivškem zaživi v povsem
drugačni podobi.

»Veseli smo, da nam je bilo vreme naklonjeno. Na samem pohodu
smo imeli več kot 200 zadovoljnih pohodnikov, tako iz domače kot iz
sosednjih občin, celotne Slovenije in sosednje Hrvaške.

Foto: Katarina Česnik

V nedeljo, 15. oktobra, sta Krajinski park Pivških presihajočih jezer
ter Turistično društvo Pivka povabila na voden pohod med jezeri.
Pot je bila krožna, nezahtevna, dolga približno 15 kilometrov. Pri
ruševinah cerkvice sv. Marjete nad Palškim jezerom je bil postanek,
kjer so članice TD Pivka vsem udeležencem postregle s čajem in
pecivom. Po končanem pohodu pa so vsem ponudili že zelo znano
pivško jed – krompir v zjvnici.
Hvala vsem, ki ste pripomogli k izvedbi pohoda. Se vidimo naslednjo
leto.«

Turistično društvo Pivka

NA OGLED POSTAVLJENE FOTOGRAFIJE NATEČAJA PIVŠKIH
PRESIHAJOČIH JEZER
fotografij in podelitvijo nagrad pa je potekala 6 oktobra. Na dogodku
so se zbrali vsi sodelujoči fotografi in člani strokovne žirije ter se
skupaj sprehodili po razstavi. Razstavo, ki je bila odprta do konca
oktobra, je obiskalo precej obiskovalcev.

Krajinski park Pivska presihajoca jezera

Turizem in narava

Foto: Stojan Spetič

Že v prejšnji številki občinskega glasila smo vam razkrili nagrajence
letošnjega fotografskega natečaja z naslovom Krajinski park Pivška
presihajoča jezera, ki sta ga v soorganizaciji izvedla KPPPJ in
Fotoklub Sušec iz Ilirske Bistrice. Fotografski natečaj se je zaključil
konec junija, sklepna prireditev, z otvoritvijo razstave izbranih
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Društvo Drobnovratnik je v sodelovanju s Knjižnico Bena Zupančiča
Postojna sredi novembra pripravilo zanimivo predavanje »Tujerodne
vrste na pragu slovenskih gozdov«. Ob tej priložnosti je bilo v
postojnski knjižnici tudi priložnostno odprtje fotografske razstave
Očarljivi svet Pivških travnikov. Na sprehodih po okoliških gozdovih
se srečujemo s tujerodnimi vrstami, med katerimi so mnoge
invazivne. Le-te izrinjajo, preraščajo ali uničujejo naše domorodne
vrste ter s tem spreminjajo podobo in naravne procese v našem
naravnem okolju. Povzročajo tudi veliko gospodarsko škodo. V
projektu LIFE ARTEMIS si strokovnjaki prizadevajo zmanjšati
škodljive vplive tujerodnih invazivnih vrst v slovenskih gozdovih.
Biologinja in specialistka za tujerodne vrste, Jana Kus Veenvliet, je
na predavanju pojasnila kako lahko vsak od nas, ljubiteljev narave,
sodeluje v boju za ohranitev zdravih, vitalnih in vrstno pestrih
gozdov. Pravo nasprotje nezaželenim vsiljivcem predstavljajo lepote
vrstno pestrih travnikov v dolini Pivke. Posebno naravovarstveno

Foto: Društvo Drobnovratnik

OČARLJIVOST PIVŠKIH
TRAVNIKOV NA OGLED V
POSTOJNSKI KNJIŽNICI

vrednost pivškim travnikom dajejo rastlinske in živalske vrste, ki so iz
drugih območij že izginile in jih zato uvrščamo na t.i. rdeče sezname
ogroženih vrst. Očarljivost pivških travnikov so v fotografski objektiv
lovile udeleženke tečaja naravoslovne fotografije v organizaciji
Društva Drobnovratnik pod vodstvom dr. Petre in Staneta Draškovič
Pelc na pragu letošnjega poletja.
DKH

NASTOP NA DNEVU ODPRTIH VRAT V NARAVNEM REZERVATU
ŠKOCJANSKI ZATOK

Turizem in narava

V organizaciji Naravnega rezervata Škocjanski zatok je v soboto,
30. 9. 2017, potekal jesenski dan odprtih vrat. Organizatorji k
sodelovanju vsako leto povabijo enega izmed zavarovanih območij v
Sloveniji, ki se na dogodku predstavi s stojnico. Ves dan je bil KPPPJ
na dobro obiskanem dogodku prisoten s stojnico. Obiskovalci so se
tako seznanili z osnovnimi informacijami o parku in posebnostmi,
spoznavali so tudi druge turistične zanimivosti v občini ter okolici in
se preizkusili v prepoznavanju odtisov gozdnih živali. Na stojnici so
tudi okušali dobrote iz parka, štruklje in sladek kruh, ki ga je spekla
prebivalka parka. Za KPPPJ je med obiskovalci dogodka bilo veliko
zanimanja in le redki so naš fenomen Pivških presihajočih jezer
ter krajinski park poznali. Kar nekaj se jih je v naš park odpravilo
že naslednji dan in tako so poleg jezer obiskali še prireditev Okusi
Pivških jezer. Jesensko druženje v NR Škocjanski zatok bomo
nadaljevali v zimskih mesecih, ko bo organizirano predavanje o
Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera.

V novem letu vam
voščimo ljubezni
do narave, strpnosti,
doživetih sprehodov
in spoštovanja do
vsega in vsakega
okrog nas …

SEJEM NARAVAZDRAVJE
Med 12. in 15. oktobrom je v Ljubljani
potekal že 48. sejem Narava-zdravje. Kot
vsako leto je tudi letos sodeloval KPPPJ in
skupaj z drugimi zavarovanimi območji
so na skupni stojnici Skupnosti naravnih
parkov Slovenije predstavljali zavarovana
območja in pomen varstva narave.

Ekipa Krajinskega parka Pivška
presihajoča jezera
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PROJEKT ISKANJA LOKACIJE
ZA NOVI VODNI VIR JE NA
POLOVICI SVOJEGA IZVAJANJA

Strokovnjaki so v zadnjem letu in pol prišli do nekaterih konkretnih
dognanj, ki usmerjajo tudi vse nadaljnje aktivnosti. V tem času se je
na širšem območju notranjskega krasa vzpostavilo preko 30 merilnih
mest na ponorih, podzemnih tokovih in izvirih. Ta so opremljena
z avtomatskimi merilniki, ki merijo in beležijo izbrane parametre
v kratkih časovnih intervalih. Zanima jih predvsem dinamika
pretakanja voda v različnih hidroloških stanjih. V septembru, z
začetkom obilnejših padavin, so raziskovalci največ pozornosti
namenili vzorčenju in kemijskim ter mikrobiološkim analizam vode
na različnih vzorčevalnih mestih.
Vzporedno se urejajo in obdelujejo pridobljeni podatki. Pripravlja
se simulacija obnašanja vodonosnika s pomočjo numeričnega

Foto: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU

Projekt iskanja potencialne lokacije dodatnega vodnega vira na
območju občin Postojna in Pivka, ki se je začel izvajati v začetku leta
2016 in bo trajal vse do februarja 2019, je raziskovalni projekt, ki si
prizadeva za razvoj in uporabo metode za količinsko in kakovostno
ovrednotenje vodnih virov na krasu. V primeru območij občin
Postojne in Pivke bodo raziskovalci določili nove standarde iskanja,
varovanja in uporabe vodnih virov na krasu. Projekt vodi Inštitut
za raziskovanje krasa ZRC SAZU, saj gre za edinstveno kraško
območje z veliko posebnostmi pretakanja voda, zaradi česar so
kraški vodonosniki tudi bolj ranljivi za onesnaženje. V projektu
sodelujeta tudi občini Postojna in Pivka, podjetje Kovod Postojna
ter podjetje HGEM d. o. o. Hidrogeologija, geotehnologija,
ekologija in monitoring.
modeliranja. V prihodnjem obdobju sledi preverjanje delovanja
modela in njegova izboljšava, ocena vodnih rezerv in drenažnih poti
znotraj vodonosnega sistema ter določitev najbolj perspektivnega
območja za nadaljnje raziskave. Za izbrano območje bodo
krasoslovci nadalje opravili podrobno geološko, geomorfološko,
speleološko in hidrogeološko kartiranje. Rezultati projekta bodo
dopolnili obstoječo strategijo vodooskrbe v občinah. Obenem bo
razvoj metodološkega pristopa za karakterizacijo kraških vodnih
virov pomenil ključno podlago za nadaljnji prenos in razširjanje
krasoslovnega znanja ter raziskav v prakso na območjih s sorodno
problematiko v Sloveniji in širše.
DKH

USTREZNO POSKRBITE IN ZAŠČITITE
VODOVODNE INSTALACIJE PRED ZMRZALJO
in vodovodnega priključka, zato poskrbite za ustrezno toplotno
zaščito in občasen pretok vode.
Svetujemo vam, posebej vsem uporabnikom, ki nimate stalnega
prebivališča v objektih, v katerih imate vodovodne inštalacije (npr.
počitniške hišice, vikendi ipd.), da občasno preverite stanje vašega
vodomera in vodomerni jašek, v katerem je vgrajen vodomer. V
primeru, da v zimskih mesecih vodo zaprete, pa je potrebno po zaprtju
ventila vodo obvezno spustiti iz vodovodnih cevi in vodomera.

Svoje uporabnike obveščamo, da ustrezno poskrbite in zaščitite
vodovodne instalacije pred zmrzaljo. Potrebna je preventivna
zaščita vgrajenih vodomerov, to je toplotna izolacija vodomerov
oz. vodomernih jaškov, ki so last uporabnikov in Kovod Postojna,
d. o. o. kot upravljavec vodovodnega sistema ne prevzema
odgovornosti za tovrstne poškodbe vodomerov.
Uporabnike posebej opozarjamo na možnost zmrzali vodomera

Izolacija vodomera mora biti urejena na način, da je omogočen
enostaven dostop do vodomera in se z izolacijo ne poškoduje
elektronski modem za oddajanje stanja vodomera.
Če pride do kakršnihkoli poškodb na vodomeru, nas obvestite na tel.
št.: 05/7000-780 ali 041/310-070 oz. na info@kovodpostojna.si.
Skladno z določili odloka o oskrbi s pitno vodo, sme poškodovani
vodomer, na stroške uporabnika, zamenjati le upravljavec javnega
vodovoda.
Kovod Postojna, d. o. o.

Turizem in narava

Posledice zimskih temperatur se kažejo tudi na pogosto poškodovanih
vodomerih zaradi zmrzali, ki je najpogostejši krivec, da se vodomer
pokvari – poči. Zato ga je pred vremenskimi dejavniki potrebno
zaščititi.

Kako zaščitimo vodomer in instalacijo pred zmrzaljo?
• z dovolj globokim vodomernim jaškom z izoliranim pokrovom;
• z dodatno toplotno zaščito nad vodomerom z izolacijskimi
materiali;
• preprečimo kroženje hladnega zraka v vodomernem jašku oz.
okrog instalacij;
• ob pojavu zmrzali zagotovimo kroženje vode po instalaciji. Manj
stane kubični meter vode kot drago popravilo vodovodne instalacije.
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DAN SLOVENSKE HRANE
Dan slovenske hrane obeležujemo od leta 2012, in sicer vsak tretji
petek v novembru.

prepoznani projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki je bil uspešno
izveden že šest let zapored.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je skupaj z
ministrstvi za zdravje, za izobraževanje, znanost in šport, za kulturo
ter za okolje in prostor tudi letos z ostalimi partnerji (Čebelarsko
zvezo Slovenije, Zavodom RS za šolstvo, Kmetijsko gozdarsko
zbornico Slovenije, GZS-Zbornico kmetijskih in živilskih podjetij,
Zvezo sadjarskih društev Slovenije, Nacionalnim inštitutom za javno
zdravje, Zadružno zvezo Slovenije ter Obrtno-podjetniško zbornico
Slovenije) ta dan obeležilo z aktivnostmi, ki spodbujajo delovanje
vsakega posameznika, da še bolj posega po lokalno pridelani hrani
ter se zdravo prehranjuje. Med te aktivnosti sodi zdaj že dobro

Tudi v pivškem in košanskem vrtcu ter obeh osnovnih šolah so
se na petkov šolski dan otroci in učenci, v družbi vodstva šole,
župana Roberta Smrdelja, podžupana Borisa Rebca, predsednika
čebelarskega društva Franka Dolgana in predstavnika društva
Egona Česnika okrepčali s Tradicionalnim slovenskim zajtrkom
ter se ob tem spomnili pomena domače, slovensko pridelane
hrane. Predstavnika Občine Pivka sta ob tej priložnosti otrokom
in zaposlenim podarila čebelarski monografiji Brez čebel ne bo
življenja.
DKH

Tradicionalni slovenski zajtrk na Osnovni šoli in vrtcu Košana

Foto: Občina Pivka

»Privoščili smo si BIO pirin kruh, ajdov kruh, maslo, med, mleko
ter jabolka. Vsa živila so bila pridelana v Sloveniji. Tudi sicer si
preko šolskega leta, večkrat privoščimo zajtrk z omenjenimi živili, in
vsakokrat otrokom zelo tekne. Slastna živila je prispevalo Čebelarsko
društvo Pivka, Kmetija Štefetovi iz Petelinj, Kmetija Kroželj iz Zgornje
Pohance ter pridne roke kuharic naše šole.« (mentorica Antonija Tomšič)
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»Letos smo dan slovenske hrane obeležili z naravoslovnim dnevom
za celo šolo. Glavna tema je bila zdrava, doma pridelana hrana in
njene prednosti. Poudarili smo tudi pomen zdrave prehrane in gibanja
za razvoj mladostnikov. Mlajši učenci pa so med drugim spoznavali
pomen čebel. Preko celega dopoldneva so v obeh telovadnicah potekale
razgibalne vaje za vse učence. Oglasil se je tudi šolski radio, med glavnim

odmorom pa so nas razveselili naši harmonikarji s pesmijo Čebelar. Za
zajtrk smo postregli črni kruh, namazan z bio maslom in domačim
medom. Poleg smo pili domače mleko, na koncu pa smo si privoščili še
domača jabolka. Dobrote so prispevali pivški čebelarji, kmetija Perenič
iz Selc in sadjarska kmetija Lenarčič iz Čelj. Tradicionalne slovenske
dobrote smo imeli tudi pri kosilu.« (Nada Bubnič)

Foto: Občina Pivka

Turizem in narava

Tradicionalni slovenski zajtrk na Osnovni šoli in vrtcu Pivka

20 LET PIVŠKEGA ČEBELARSKEGA DRUŠTVA
Čebelarsko društvo pivka je nastalo 20. decembra 1997 z odcepitvijo
čebelarske družine Košana (ustanovljena 1952) in čebelarske družine
Pivka (ustanovljene 1964) od čebelarskega društva Postojna. Letos
obeležujemo 20. obletnico.

V naše čebelarsko društvo je včlanjenih 81 čebelarjev. Društvo
ozavešča javnost o pomenu čebel in čebeljih pridelkov. Čebelji
pridelki kot so med, cvetni prah, propolis, matični mleček … imajo
veliko gospodarsko vrednost. Medonosne čebele so najpomembnejše
opraševalke žužkocvetnih rastlin ter nam preko opraševanja
zagotovijo kar tretjino svetovne hrane. Na pivškem so čebele
enakomerno nastanjene, tako so žužkocvetne rastline oprašene.
Večino naših čebelarjev čebelari v listovnih panjih AŽ (Alberti
– Žnideršič). Panj je poimenovan po konstruktorjih Albertiju in
Žnideršiču. Anton Žnideršič je bil podjetnik in čebelar doma iz
Ilirske bistrice. Javnost ozaveščamo tudi z “Ambroževo mašo” na god
zavetnika čebelarjev svetega Ambrozija, 7. decembra. Na to nedeljo
čebelarji predstavimo naše delo, čebelje pridelke in izdelke ter
pripravimo zakusko iz čebeljih pridelkov. Zanimivost te maše je tudi
ta, da jo imamo vsako leto v drugi župniji. V Pivki imamo namreč pet
župnij, in sicer Pivka, Košana, Šmihel, Trnje in Zagorje. Letos bo sv.
maša že sedmo leto in bo v Košani, 10. decembra.

Društvo vsako leto predstavi svoje poslanstvo tudi na dnevu odprtih
vrat čebelarjev. Dan organiziramo pred vrtcem Vetrnica v Pivki. Dan
se izpelje v prvi polovici junija in se predstavi tudi čebeljo družino
v panju s steklenimi stranicami. Člani društva vsako jesen (letos že
enajsto leto) nesebično donirajo med za izpeljavo tradicionalnega
slovenskega zajtrka v šolah občine Pivka. Nekaj medu doniramo tudi
Župnijskemu karitas. Društvo vodi dva čebelarska krožka, enega
na OŠ Pivka in enega na OŠ Košana. Krožkarji se udeležujejo tudi
državnega tekmovanja v čebelarstvu in dosegajo visoke uvrstitve. Za
člane društva in posredno za naše potrošnike pa je prioriteta nenehna
skrb za zdrave čebele in neoporečnost čebeljih pridelkov in izdelkov,
zato organiziramo izobraževanja, kot so zdravstveno varstvo čebel,
apitehnični ukrepi, smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu
(HACCP). Organiziramo vsakoletno strokovno ekskurzijo na dneve
čebelarstva Apislovenija v Celje, ter eno ekskurzijo po Sloveniji ali
tujini, kjer obiščemo vsaj enega uspešnega čebelarja. Čebelarsko
društvo Pivka upravlja tudi s pašnim katastrom čebelje paše v občini
Pivka in tako poskrbi, da se ne vozi “na črno” čebel na naše območje.
Večji projekt, ki smo si ga zadali, je postavitev učnega čebelnjaka pri
OŠ Pivka. Tako bi naši krožkarji imeli tudi več praktičnega pouka ter
si tudi sami pridelali nekaj čebeljih pridelkov.
Zahvaljujem se občini Pivka za finančno podporo društvu ter Parku
vajaške zgodovine za brezplačno uporabo dvorane za izobraževanje
čebelarjev. Zahvaljujem se tudi članom društva ter še posebej
upravnemu odboru društva, brez katerih bi bilo nemogoče izpeljati
vse naloge in projekte, ki si jih zadamo, in smo tako zelo uspešno
društvo.

Ob tej priložnosti Vas vabim na slavnostno prireditev
ob 20. obletnici ustanovitve čebelarskaga društva
Pivka v Krpanov dom, 23. decembra 2017, ob 17. uri.
Franko Dolgan
predsednik ČD Pivka

IZBERITE MED VIŠJE KAKOVOSTI
Danes imamo potrošniki možnost nakupa različnih živil. Bodimo
pozorni na način pridelave in kakovost živil, ki jih uživamo. V
Sloveniji poznamo tri zaščite geografskega poimenovanja medu
priznane na evropskem nivoju, in sicer Slovenski med z zaščiteno
geografsko označbo, Kočevski gozdni med in Kraški med, ki nosita
zaščiteno označbo porekla. Nekateri čebelarji pa se vključujejo tudi
v ekološko pridelavo medu.

Kočevski gozdni med z zaščiteno označbo
porekla se prideluje na širšem območju
Kočevske. Pod tem imenom najdete gozdni,
smrekov, hojev in lipov med. Kočevski gozdni
med prepoznate po enotni nalepki in prelepki,
logotipu Združenja Kočevski med ter po
nacionalnem in evropskem simbolu kakovosti.

Z nakupom medu, ki je vključen v shemo kakovosti, je
potrošniku zagotovljena višja kakovost medu in natančno
znano poreklo pridelave. Ves med, ki je vključen v katero
izmed zaščitenih geografskih poimenovanj, je 100 %
proizveden v Sloveniji oz. na določenih geografskih območjih
znotraj Republike Slovenije. Zagotovljena je sledljivost, med
pa je izpostavljen še dodatnemu nadzoru kakovosti.
Med višje kakovosti lahko kupite pri čebelarjih, ki so vključeni
v kakovostne sheme. Najdete jih na seznamu, ki je vsem prosto
dostopen na novi spletni strani www.okusi-med.si.
Čebelarska zveza Slovenije

Turizem in narava

Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo
se prideluje na območju celotne države Slovenije.
Pod tem imenom najdete akacijev, cvetlični, lipov,
kostanjev, smrekov, hojev in gozdni med. Je eden
od redkih zaščitenih kmetijskih pridelkov, ki ima
v svojem imenu ime naše države. Prepoznate
ga po prelepki na pokrovu kozarca, ki vključuje
evropski simbol kakovosti in serijsko številko, ki
zagotavlja sledljivost takšnega medu.

Kraški med z zaščiteno označbo porekla
se pridobiva na območju Krasa v Republiki
Sloveniji. Pod zaščitenim imenom Kraški med
najdete akacijev, cvetlični, gozdni, lipov in
kostanjev med ter med divje češnje, rešeljike
in žepka. Kraški med prepoznate po nalepki
s serijsko številko in nacionalnim zaščitnim
znakom ter po prelepki, na kateri je označen
evropski simbol kakovosti.
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URINKI Z VRTCA
VRTEC PIVKA
IZLET V TOPLE KRAJE
Na sončno torkovo jutro smo se otroci in strokovne delavke skupin
Sončki in Gumbki odpravili v naše največje obmorsko mesto Koper. Čeprav smo vožnje z avtobusom že vajeni, še vedno uživamo
v njej. Zanimivo nam je bilo opazovati vetrnico, kraje ob poti,
vozila na avtocesti ... Najbolj pa smo se razveselili, ko smo zagledali
... morjeeeeeee! Komaj smo dočakali, da nas je šofer odložil na
avtobusni postaji. Krenili smo proti obali, kjer smo najprej pojedli
sendviče. Kmalu so začeli otroci spraševat, kdaj bomo odšli na igrala.
Bili so v velikem pričakovanju. Sprehodili smo se ob obali, opazovali
čolne, jadrnice, policijski vodni vozni park ... In smo prispeli. Na
pričakovano mega igralo. Otroci so si dali duška. Ni jih motilo, če so
se umazali. Koliko izzivov je bilo pred njimi ... In prav vsak je našel
svojo rešitev za izziv. Užitek jih je bilo opazovati, kako se spodbujajo
med seboj in si na nek, otroški način, pomagajo. Kmalu so nas
zamikali kamenčki ob obali. Otroci so dobili nalogo, da morajo
vse zmetati v vodo. Koliko dela so imeli ... Ampak, bili so vztrajni.
Drugi so iz kamenčkov zidali bazene, gradove ... Za konec smo se

sprehodili po starem mestnem jedru. Dogodivščina se je bližala
koncu. Še vožnja proti vrtcu, odhod na kosilo. Po kosilu so otroci
sladko zaspali. Le kdo ve, kaj se jim je sanjalo ...

SIMBIOZA GIBA SPODBUJA DRUŽENJE OTROK IN STARIH STARŠEV
V sredo, 18. oktobra 2017, so bili vabljeni stari starši, da se nam
pridružijo in z nami potelovadijo.
Odšli smo najprej na en dolg sprehod v okolico vrtca, se ustavili na
mestnem stadionu, kjer smo poskrbeli za skupen tek, raztezne vaje
in gibalne igre. Nato smo se odpravili nazaj v vrtec in se s sladkim
presenečenjem posladkali.
Hvala Vam za druženje, imeli smo se zelo lepo.

V OBJEMU BESED

Izobraževanje

V minulem šolskem letu smo se v Vrtcu Pivka priključili
nacionalnemu projektu z naslovom V objemu besed, ki je nastajal v
sodelovanju Pedagoške in Filozofske fakultete Univerze
v Mariboru. K sodelovanju nas je povabilo Društvo Bralna značka
Slovenije.
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V duhu nenehnih sprememb, ki smo jim priča v zadnjih letih, so se
snovalci projekta odločili, da pripravijo strategije in vsebine, ki bi
bile strokovnim delavcem v vrtcih v pomoč pri delu z otroki družin
priseljencev in v podporo vsem otrokom, s poudarkom na delu z
otroki iz socialno manj spodbudnih okolij. Univerza je za sodelujoče
strokovne delavke pripravila obširno izobraževanje o spodbujanju
sporazumevalnih zmožnosti otrok ter krepitvi porajajoče se
pismenosti pri najmlajših. Vrtec se je s sodelovanjem obvezal, da bo
izpeljal deset vsebinsko raznovrstnih srečanj za otroke in starše. V
projekt so se aktivno vključile strokovne delavke skupin Medvedki
in Žogice. Na uvodnem roditeljskem sestanku so staršem na kratko
predstavile izhodišča ter jih povabile k sodelovanju. Predvidevali
smo, da se povabilu ne bodo odzvali vsi starši, zato smo se odločili,
da preko oglasnih desk k sodelovanju pritegnemo vse zainteresirane.
Sodelavke so poskrbele za pestro ponudbo vsebin in dinamično
izpeljavo. Njihovo navdušenje in ljubezen do knjig je vplivalo na
to, da se nam je iz srečanja v srečanje pridružilo vse več staršev z
otroki. Otroci so bili za sodelovanje v projektu bogato nagrajeni.
Poleg številnih prijetnih izkušenj, ki so jih doživeli v svetu pravljic,

so snovalci projekta s pomočjo sponzorjev otrokom podarili knjige
in didaktična sredstva. Tako so otrokom ponudili raznovrstne
možnosti, da bodo deležni še več spodbud v objemu najdražjih na
svojem domu.
Številne pohvale in priznanja smo prejele tudi s strani staršev. V
velikem številu so izrazili željo po nadaljnjem sodelovanju, zato
bomo projekt popeljali tudi v to šolsko leto v nekoliko okrnjeni
obliki. S sodelavkami ugotavljamo, da smo se »v objemu besed« vsi
obogatili, tudi me smo pridobile veliko novih izkušenj in spretnosti.
Iz srca se zahvaljujem vsem, ki ste nas spremljali na poti rasti.
Vrtec Pivka

IZLET V NADANJE SELO

V sredo, 4. oktobra, smo se z otroki iz skupin Čebelice in Miške
podali na izlet v Nadanje selo. Najprej smo se razveselili vožnje z
avtobusom, ki je bila za mnoge posebno doživetje. Po poti smo se
navduševali nad razstavljenimi tanki, gradbeno mehanizacijo na
cestišču pri Kalu, kravami, ki so se mirno pasle …
Skratka nič ni ušlo radovednim otroškim očem. V Nadanjem selu
smo si ogledali vaške znamenitosti kot so kapelica Marije Pomočnice,
kamnita vodna korita, kamen z lipo sredi vasi, najstarejšo hišo z
dvema kolonoma, Jakličev studenec … Potem pa je sledil prijazen
sprejem na kmetiji pri Sedmakovih. Tam smo videli vzrejo puranov,
kokoši, pujsov in si v sadovnjaku sami utrgali jabolko. Posebno
doživetje za otroke je bila tudi njiva z bučami velikankami. Na koncu
smo se posladkali še z doma spečenim »štrudelnom«, jabolčnim
kompotom in okusnimi jabolki. Vsi skupaj se zahvaljujemo družini
Sedmak-Šonc za izkazano gostoljubje in nepozabno dopoldne na
kmetiji.
Vrtec Pivka

VRTEC KOŠANA
KOLESARSKI DOPOLDAN PRI
MEDVEDKIH IN ŽABICAH
Medvedko Telovadko in Žabica Poskokica sta v oktobru za nas
organizirala kolesarki dopoldan. Otroci smo se v štirih skupinah urili
kolesarske veščine. Na dveh kolesarskih poligonih smo premagovali
ovire na kolesih, poganjalcih in skirojih. Kolesarske spretnosti smo
razvijali še z dvema igrama, s katerima smo utrjevali znanje o prometu
in se hkrati odlično zabavali. Kot pravi bodoči udeleženci prometa,
smo upoštevali sva pravila in prometne zanke, zato smo dopoldan
zaključili z nasmehom na obrazu in brez kakršnihkoli zapletov.

OBISK ŠKRATKA NAGAJIVČKA PRI
BIBAH IN SLONČKIH
V skupini Bibe in Slončki nas je obiskal škratek nagajivček v
telovadnici. Pomagali smo mu pri nabiranju jabolk, pot do tja nas je
vodila skozi različne gibalne ovire. Škratka smo razveselili, saj smo
nalogo opravili zelo dobro. Skupaj smo se poveselili in škratku zapeli
pesmico Enkrat je bil en majhen škrat.

Izobraževanje

NA KMETIJI BIŠČAK NA BUJAH
V sredo, 11. 10. 2017, smo Pikapolonice odšle na kmetijo Biščak na
Bujah, kjer smo sodelovali pri pobiranju in stiskanju jabolk, ter tako
spoznali, kako nastane jabolčni sok. Po zajtrku smo se z avtobusom
odpeljali na Buje, si najprej ogledali vas, ribnik in nekaj domačih
živali, potrem pa nas je gospodar Biščak odpeljal v svoj sadovnjak.
Tam smo najprej pobrali vsa jabolka in jih znosili v zaboje, si nato od
daleč, da nas ne bi pošpricalo ogledali, kako se jabolka opere, kako se
jih da v mlin in zmelje ter kako nato priteče sok. Vsak si je na koncu
lahko postregel s kozarcem svežega, sladkega soka. Mmmm, kako je
bil dober!
Zahvaljujemo se vsem na kmetiji Biščak, da so nam dovolili
sodelovati!
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OSNOVNA ŠOLA PIVKA
OBISK UČITELJEV IZ ŠPANIJE
Od 22. do 26. oktobra smo na Osnovni šoli Pivka gostili tri učitelje
šole CEIP Miguel de Cervantes iz Španije, iz kraja Navalmanzano,
in sicer učiteljico angleščine, knjižničarko in učitelja športne vzgoje.
Obiskali so nas v okviru projekta Erasmus+ KA1, ki omogoča
strokovnemu osebju v vzgoji in izobraževanju pridobiti učno izkušnjo
v tujini ter s tem razviti osebni in strokovni razvoj posameznika.
Poleg neposrednih vplivov na udeležence pa naj bi aktivnosti znotraj
projektov prinesle pozitivne spremembe in razvojne premike tudi
znotraj sodelujoče šole gostiteljice.
Tako so španski učitelji pri nas prisostvovali opazovanju pouka in
učne prakse na šoli, imenovane job shadowing. Učitelji OŠ Pivka so
jim predstavili bralne učne strategije in druge učne metode, ki jih
uporabljajo pri pouku. Naši učenci pa so prisluhnili predstavitvam
šole, kraja in same Španije, ki sta jih pripravili Lidia in Raquel. Učili
so se tudi španskega jezika.
Učitelj športne vzgoje Viktor pa je učence obogatil z učenjem
športnih iger, ki jih uporabljajo na šoli v Španiji. Tuji učitelji so
obiskali tudi otroke v Vrtcu, kjer so prisostvovali učni uri. Zelo so
bili navdušeni nad urejenostjo šole in vrtca. V popoldanskem času so
si ogledali nekatere bližnje kraje in znamenitosti. Veseli so bili, da so
obiskali našo šolo in Slovenijo, saj je bilo to njihovo prvo sodelovanje
v mednarodnih projektih.

MEDNARODNA IZMENJAVA
UČENCEV V VIŠNJANU
Od 17. do 23. septembra 2017 so se štirje učenci 9. razreda Erazem
Derenčin, Vanja Ivačič, Matija Maver in Tine Sotlar s spremljevalko
Matejo Mezgec Pirjevec udeležili izmenjave Erasmus+, Mobiliti to
Višnjan. Učenci so z ostalimi udeleženci iz šestih držav pridno delali
na delavnicah. Razdeljeni so bili v štiri skupine in v štiri delavnice.
Tako so sodelovali pri izdelavi magnetometra, teleskopa, merili so
zaščito pred UV žarki različnih sončnih krem in določali različne
vrste bakterij in obrambo pred njimi.

DELUJ EKO - OHRANI ČEBELO IN
SMREKO!

Na osnovni šoli Pivka smo se z veseljem odzvali na Hoferjev
in Medexov natečaj »Deluj eko - ohrani čebelo in smreko!«. V
podaljšanem bivanju smo se s tem projektom res veliko naučili
in predvsem se ob tem zelo zabavali. Naučili smo se, kako zelo so
pomembne čebele za človeka in naravo in da moramo skrbeti za naše
gozdove. Izdelali pa smo tudi smrečico, ki je res preprost, a lep in
varčen okras ter dobra ideja za pričaranje prazničnega vzdušja, ki
nas bo kmalu prevzelo.

Izobraževanje

Poslušali smo predavanje Claudia Battellija o morski biologiji, na
obali pred Červarjem poiskali prej predstavljene morske živali in
se o njih pogovarjali. Udeleženci so izkoristili čas za spoznavanje
zgodovinske in kulturne dediščine okoliških krajev. Ogledali so si
Pazin, sv. Lovreč in Kaštel ter izvedli avanturistični spust in vzpon do
Limskega kanala, kjer so iskali skriti zaklad križarskih vitezov, ampak
žal neuspešno. Teden, ki smo ga preživeli je bil naporen, vendar
poučen in zanimiv. Učenci so z zanimanjem spremljali in opravljali
raziskave in se tudi veliko novega naučili.

26
Osnovna šola Pivka

TEKMOVANJE MLADINA IN GORE
V soboto, 11. novembra 2017, je na naši šoli potekalo 29. regijsko
tekmovanje Mladina in gore za Primorsko, Notranjsko in Posočje,
ki se ga je udeležilo 11 ekip. Kulturni program se je začel s planinsko
himno, ki jo je zapela pevska skupina OŠ Pivka pod vodstvom
zborovodkinje Damjane Morel. Tekmovalce so pozdravili in
jim zaželeli uspešno tekmovanje ravnateljica OŠ Pivka Alenka
Tomšič, predsednica PD Postojna Neva Šemrov in predstavnik
Občine Pivka Ernest Margon. Za sproščeno vzdušje sta poskrbeli
povezovalki programa Lara in Lana ter člani dramskega krožka z
veselo in hudomušno Piko Nogavičko. Med družabnim delom so se
tekmovalci in njihovi mentorji v spremstvu vodnikov PD Postojna
povzpeli tudi na Primož in si ogledali rove iz prve svetovne vojne.
Mladi tekmovalci so v učilnicah pisali test in pokazali svoje gorniško
znanje. Na državno tekmovanje so se uvrstile ekipe, ki so dosegle vsaj
65 točk. Vodja tekmovanja Brigita Čeh je pohvalila vse tekmovalce.
Šest ekip se bo udeležilo državnega tekmovanja, ki bo 20. januarja
2017 v Trzinu. Med njimi bo tudi ekipa naše šole – Planinski

avstrolopitki. V ekipi so tekmovali: Jakob Marcel Del Piero, Žan
Fatur, Jan Janjić in Domen Požar.
Vsem tekmovalcem čestitamo.

JESENSKA RAZSTAVA V KRPANOVEM
DOMU
Učenci 1. in 2. razreda podaljšanega bivanja OŠ Pivka so z
mentoricama Nadjo Slavec in Polonco Šeško pripravili jesensko
razstavo v Krpanovem domu. Pri likovnem ustvarjanju so uporabili
različne tehnike in materiale.

UČITELJSKI PEVSKI ZBOR V ODLIČNI PEVSKI DRUŽBI

Izobraževanje

V četrtek, 28. septembra, se je v avli OŠ
Pivka odvijal prisrčen češko-slovenski
večer, ki so ga oblikovali štirje zbori. Kot
prve so se predstavile pevke Učiteljskega
pevskega zbora iz Pivke z zborovodkinjo
Damjano Morel in pianistko Katjo Smrdel
Zafred. Občinstvu so obudile spomin na
zlate čase slovenske popevke. Sledil je
nastop mešanega pevskega zbora K dur iz
Kurima, ki ima že obilo glasbenih izkušenj
in ga pogosto vabijo na koncertne odre.
Repertoar zbora K dur obsega vse od
duhovne in klasične glasbe, pa do ljudskih
pesmi in popularnih songov. V nadaljevanju
večera je na oder stopila Pevska skupina
Studenec iz Pivke, ki je bila organizatorica
glasbenega večera. Pod taktirko umetniške
vodje Irene Rep so pevci omenjene
pevske skupine ljubiteljem zborovske
glasbe postregli z bogatim glasbenim
repertoarjem. Za prijeten zaključek večera
je poskrbel Vachov zbor moravskih učiteljic
iz Brna. Poslušalcem je ponudil izbor pesmi
znanih čeških skladateljev. Učiteljski pevski
zbor pa je na glasbenem odru stal tudi 5.
oktobra, ob svetovnem dnevu učiteljev. V
Zavodu sv. Stanislava v Ljubljani je potekalo
2. srečanje učiteljskih zborov Slovenije pod
naslovom Potepanje med melodijami doma

in po svetu. V družbi šestih učiteljskih zborov iz različnih slovenskih krajev je pivški zbor za
svoje petje požel veliko navdušenje, prejel številne pohvale poslušalcev ter kar nekaj vabil za
gostovanja pri ostalih učiteljskih zborih.
Osnovna šola Pivka
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KULTURNI DAN: MIROSLAV VILHAR V OČEH OTROK IN MLADOSTNIKOV
Leto 2018 posvečamo 200-letnici rojstva pesnika, skladatelja ter
narodnega buditelja Miroslava Vilharja. Župani Občin Ilirska
Bistrica, Pivka in Postojna so podprli delovanje Organizacijskega
odbora za pripravo dogodkov ob praznovanju 200-letnice rojstva
Miroslava Vilharja, ki organizira tudi natečaj. Naša šola je v ta namen
pripravila kulturni dan za učence od 6. do 9. razreda. Na različnih
delavnicah so ustvarjali vsi učenci. Preizkusili so se lahko v kiparskolončarski, lesni, likovni, fotografski, novinarski, prevajalski, literarni,
dramski, kuharski in zgodovinski delavnici. Učenci mladinskega
zbora so se naučili pesem Triglav Jakoba Aljaža, ki je živel in ustvarjal
v istem času kot Miroslav Vilhar. Učenci, ki so se za ta dan prelevili v
kuharje, pa so pripravili jedi, značilne za drugo polovico 19. stoletja.
Vilharjeva najbolj znana ponarodela pesem Lipa zelenela je dobila
nova prevoda v italijanščino in angleščino, v lesni delavnici so
nastajale vžgane podobe Miroslava Vilharja in grada Kalec. Kiparska
delavnica se lahko ponaša s čudovitimi kipi omenjenega narodnega
buditelja in z glinenimi skodelicami.

EVROPSKI DAN JEZIKOV IN NOVA HIŠA EU V LJUBLJANI
Kot vsako leto so tudi letos evropske države
beležile evropski dan jezikov z razno raznimi
jezikovnimi in drugimi aktivnostmi, ki
so jih pripravili izobraževalni zavodi,
veleposlaništva in druge mednarodne
inštitucije. Poleg obiska na francoskem in
italijanskem inštitutu v Ljubljani, kjer je
skupina 16 učencev angleško-dopisniškega
in zgodovinskega krožka preizkusila svoje
znanje francoske in italijanske zgodovine,
kulture in kulinarike, smo se napotili
proti novi HIŠI EVROPSKE UNIJE, ki je
marca letos slavnostno odprla svoja vrata v
prisotnosti predsednika Evropske komisije
Jean-Clauda
Junckerja,predsednika
Evropskega parlamenta, Antonia Tajania,
evropske komisarke za promet, Violete
Bulc in premiera Mira Cerarja. Po
kratki predstavitvi ustanove so bili učenci
razdeljeni v štiri skupine. Vsaka skupina je
dobila vprašalnik in s pomočjo moderne
tehnologije in interaktivnimi pripomočki
so učenci samostojno iskali odgovore na
postavljena vprašanja v zvezi z Evropsko

unijo. Čas za reševanje so štopali in s tem se je še bolj dvignil adrenalin. Sledilo je individualno
in skupno slikanje. Mnogim učencem je bil obisk tako všeč, da so izjavili, da bodo HIŠO EU
ponovno obiskali.

Izobraževanje

EVAKUACIJA 2017
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V petek, 20. 10. 2017, je zagorelo v kotlovnici v kletnih prostorih pod
šolo. Poklicali smo gasilce in le-ti so zaradi večje količine dima izdali
ukaz o evakuaciji otrok in vseh zaposlenih iz stavbe.
Zaradi hitrega širjenja dima sta v kotlovnici ostala dva učenca in
hišnik, iz nadstropja pa so bili pogrešani še štirje učenci in učiteljica.
Gasilcem je kmalu uspela reševalna akcija iz kotlovnice, s pomočjo
lestve za reševanje pa so iz nadstropja rešili še preostale učence in
učiteljico.
Na srečo je bila to le vaja, ki smo jo uspešno izvedli s pomočjo PGD
Pivka v mesecu požarne varnosti, in s tem preizkusili evakuacijske
poti v primeru elementarnih nesreč.Po izvedeni vaji so učenci imeli
možnost spoznati še delo vodnikov reševalnih psov in postopke
oživljanja. Učenci razredne stopnje pa so si v prejšnjih dnevih
ogledali gasilski dom in tako pobliže spoznali delo gasilcev.
Osnovna šola Pivka

OSNOVNA ŠOLA KOŠANA
DAN POSKUSOV
Na šoli smo v sredini novembra cel dopoldan gostili mentorje iz
e-Hiše, novogoriške hiše poskusov, ki so nam pripravili dejavnosti
v dveh učilnicah. V eni so učenci iz papirja izdelovali lonček za
svinčnike in odkrivali fizikalne zakonitosti skozi opravljanje različnih
poskusov.
Odkrivali so vpliv svetlobe na delovanje vetrnice na sončne celice,
moč hidravlike, kaj se dogaja z zvokom in zrakom v vakuumu, kako
vidi naše oko in kaj se zgodi z lasersko svetlobo, ko jo pošljemo skozi
vodo. Druga učilnica je bila sodobno opremljena z računalniki in
sestavljankami, s pomočjo katerih so učenci naredili preprostega
robotka in ga s pomočjo računalnika programirali. Tehniški dan je
bil produktiven in poln novih odkritij, zato nam je čas hitro in lepo
minil.

NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU ZLATA KUHALNICA 2018
18. oktobra 2017 je v Kranjski Gori potekalo že 8. državno tekmovanje
za Zlato kuhalnico, v sklopu 64. Gostinsko turističnega zbora
Slovenije. Na tekmovanju je svoje kuharske spretnosti v pripravi
kranjske klobase s prilogo in sladkih skutinih štrukljev predstavljalo
šestnajst osnovnih šol iz vse Slovenije. Med njimi je bila tudi ekipa
OŠ Košana, ki jo so sestavljali učenci 8. razreda: Lana Biščak, Neli
Morelj in Anže Fidelj.
Zlato kuhalnico so domov odnesli učenci OŠ Železniki, srebrno
kuhalnico so prejeli učenci OŠ Ljubno ob Savinji, bronasto pa učenci
OŠ Jožeta Krajca Rakek. Sami smo nad našim kuharskimi veščinami
zadovoljni, saj smo se bolje odrezali na državnem kot na regijskem
tekmovanju. Tako je naša šola zbrala skupno 84,6 točk od 100 in
končala na 12. mestu.

JESENSKA TRŽNICA

RASTEM S KNJIGO

19. oktobra je na Osnovni šoli Košana zadišalo po jeseni, odvijala
se je namreč tradicionalna Jesenska tržnica. Dogodek smo otvorili
z nastopi harmonikašev Tiana in Klemna ter otroškim pevskim
zborom. Na tržnici so si lahko otroci ter učitelji in starši izmenjevali
različne plodove, zelenjavo, sadje, zelišča ter preizkušali sadne
dobrote. Dogodek je minil hitro. Bili smo uspešni tako pri izmenjavi
kot pri degustaciji, tako da smo dogodek zaključili zadovoljni in siti
z recitacijo in petjem našega učenca Iana.

V okviru nacionalnega projekta Rastem s knjigo smo v petek,
13. 10. 2017, s sedmošolci obiskali Knjižnico Bena Zupančiča,
izposojevališče v Pivki. Prijazna knjižničarka nas je sprejela v
prenovljenih prostorih in nam predstavila zgodovino ter dejavnosti
knjižnice. Učence je povabila k vpisu in redni izposoji. Ogledali
smo si tudi predstavitev projekta Rastem s knjigo, vsi učenci pa so
v dar dobili zanimivo knjigo Zvezde vabijo avtorja Mihe Mazzinija.
Knjižničarka je knjigo predstavila na zanimiv način in naše učence
pritegnila k branju.

Izobraževanje
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EVAKUACIJSKA VAJA
Na OŠ Košana je bila v sredo, 4. 10. 2017, izpeljana evakuacijska vaja.
Vzgojiteljice in otroci iz vrtca so gasilce že pričakali na športnem
igrišču. Ogledali so si demonstracijo gašenja ter dvigovanje reševalne
ekipe z dvižno lestvijo, nato so se po varni poti umaknili. Učitelje
in učence šole je poziv k evakuaciji presenetil pri pouku v razredih.
Hitro, a mirno so zapustili šolo in se umaknili na športno igrišče za
ograjo. Od tam so opazovali dogajanje.
Gasilci so se na prizorišče pripeljali z dvema gasilskima kamionoma
ter gasilskim terenskim avtom. Pogasili so požar in demonstrirali
dvig gasilske reševalne ekipe z lestvijo. Gasilci so uresničili željo
učencev in jih peljali s kamionom po naravnem terenu za šolo.
Nekateri so se peljali tudi z gasilskim terenskim avtom. Zvrstili so se
vsi učenci, ki so to želeli.

KAKŠNO VESELJE V POSTOJNSKI JAMI
Učenci in zaposleni na Osnovni šoli Košana so bili konec septembra
gostje Postojnske jame d. d. Upravni odbor družbe je namreč šolo
nagradil za trud in sodelovanje v projektu Postojnska jama v tujih
rokah, šola pa je lani s pravljico Rojstni dan človeških ribic prejela
tudi mednarodno nagrado.
Avtorje, letošnje četrtošolce, je vodstvo, navdušeno nad zgodbo o
zmajčkih, povabilo, naj postanejo ambasadorji Postojnske jame.
Skupaj so se lotili projekta Postojnska jama v tujih rokah in ga
javnosti predstavili takole: »Medtem ko je vodstvo Postojnske jame,
d. d. sredi prevzema cerkljanske družbe Certa holding, se nam je
zgodil tihi prevzem Postojnske jame. Nepričakovano in nenadoma je
devet otrok zasedlo funkcije v celotnem podjetju. Takoj so nastavili
svojega direktorja, vodnika po jami, voznika, kuharja, biologa, celo
sobarice in tajnega agenta, ki prisluškuje zaposlenim, saj ocenjujejo,
da je tradicijo iz prisluškovalne sobe potrebno obnoviti s sodobnimi
metodami. Pohani kapniki na jedilniku, komunikacija o jami, ki
je večja kot hiša in sadna kupa ob prihodu na delovno mesto, so le
nekatere od novosti, ki so jih uvedli novi prevzemniki.«
Učiteljica Cecilija in sodelavka kolektiva v Postojnski jami Iva Lačan
sta pripravili zgodbo in nastopajoče, ki so nato vso sredo pred
tednom dni v vlogi različnih poklicev v Postojnski jami preživeli
pred filmskimi kamerami v jami, upravnih in hotelskih prostorih
tega podjetja.
Predsednik upravnega odbora Postojnske jame d. d. Marjan Batagelj
se je zahvalil košanski šoli za njihovo prizadevnost in sodelovanje,
srčnost in domišljijo, ki veje iz knjižice pa tudi iz filma.

Izobraževanje

TABOR ZA NADARJENE V DEŽELI ŽLIKROFOV
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V petek, 20. 10. 2017, se je štirinajst učencev Osnovne šole Košana
in svetovalna delavka odpravilo skupaj z učenci Osnovne šole
Dragomirja Benčiča-Brkina Hrpelje na tabor za nadarjene v CŠOD
Vojsko nad Idrijo.
Aktivnosti tabora so bile zasnovane zanimivo in zelo poučno.
Sodelovali smo v socialnih igrah, na delavnici robotike, matematični
delavnici, delavnici čuječnosti, čokoladni delavnici, sodelovalnih
igrah, delavnici o odnosu do sebe in drugih ljudi, lokostrelskem
tekmovanju …
Tabor smo zaključili utrujeni, vendar polni novih prijateljstev, znanj
in doživetij. Za nekatere je bil to zadnji tabor, saj odhajajo na srednjo
šolo, ostali pa komaj čakamo na naslednje leto.
Osnovna šola Košana

VGC TOČKA MOČI KRPANOV DOM PIVKA
Jesen nas je obdala s pisanimi barvami in v VGC Točka moči Krpanov
dom Pivka smo se ji pridružili s svojimi dejavnostmi. Oktobra
smo pričeli z delavnicami risanja in slikanja, pod mentorstvom
akademskega slikarja Erika Dovgana. Udeleženci delavnic so
se preizkusili v slikanju tihožitja. Pod njihovimi spretnimi prsti
nastajajo zavidanja vredna likovna dela, na katera bi bili ponosni tudi
izkušenejši slikarji.
Agronomka Suzana Poharič nam je podrobneje predstavila virusno
bolezen »šarko«, ki počasi a vztrajno redči brkinske slive. Izvedeli smo
vse o sami bolezni, njenih posledicah ter se podučili o nadomestnih
drevesnih vrstah sliv, ki nam lahko nadomestijo izpad pridelka.
Predvsem ženski del populacije se je udeležil predavanja »Rak na
dojki skozi osebno izkušnjo«. Na poučnem predavanju smo se
seznanili z osebno izkušnjo predavateljice ob spoznanju, da bo zaradi
genske okvare zbolela za omenjeno boleznijo. Kako huda je stiska
človeka, ki ve, da se podaja v izgubljeni boj, in je primoran sprejeti
težko ozdravljivo bolezen in njene posledice?
12. decembra nas bo obiskala Elida Džanič, predsednica Društva
TVOJ telefon, katerega osnovna dejavnost je program Klic v
stiski. Društvo deluje v javnem interesu na področju socialnega
varstva. Prostovoljci društva niso svetovalci, temveč predvsem
dobri poslušalci. Vsakemu posamezniku, ki se je znašel v takšni ali
drugačni osebni stiski, stojijo ob strani.

Ker pa je december mesec obdarovanj in dobrih želja, se bomo
temu pridružili tudi mi.
V torek, 5. 12. 2017, od 15.30 do 18.00 in v petek, 15. 12. 2017,
od 8.30 do 11.00 ste vabljeni, da se nam pridružite pri izdelavi
voščilnic in novoletnih okraskov.

Za vas smo odprti trikrat tedensko v dopoldanskem in
popoldanskem času, in sicer:
v torek od 15.30 do 18.00
v sredo od 15.30 do 18.00
v petek od 8.30 do 11.00.
Čas delovanja centra se bo podaljševal v skladu z interesi
občanov in članov društev.
Obiščite nas, delite z nami vaša zanimanja in izkušnje. Skupaj
z nami oblikujte podobo Vašega centra, v katerem se bomo
vsi počutili dobrodošle.
Spremljajte nas med dogodki na spletni strani občine Pivka, na
oglasnih deskah po mestu, spletni strani www.tockemoci.si in
facebook strani Ljudske univerze Ilirska Bistrica.
VGC Točka moči Krpanov dom Pivka

Univerza za tretje življenjsko obdobje Pivka

V NOVO ŠTUDIJSKO LETO Z
NOVIMI ZNANJI

Vsako jesen z veliko vnemo in pričakovanji Univerza za tretje
življenjsko obdobje razpisuje študijski program z upanjem, da se bo
nanj odzvalo čim več slušateljev. In prav to se je zgodilo tudi letos. 16.
oktobra se je tako pričelo že četrto študijsko leto po vrsti.

Ker se leto 2017 počasi izteka, želimo vsem občanom, predvsem pa
našim slušateljem in mentorjem vesele decembrske praznike in vse
dobro v letu 2018.
Društvo UTŽO Pivka

Izobraževanje

Foto: Ernest Margon

Vse tiste, ki bi se radi naučili več vrst »starih« pisav, pa vabimo k vpisu
na tečaj kaligrafije, ki se bo zaradi prezasedenosti mentorice začel
predvidoma v januarju 2018. Prijave zbiramo do konca decembra
meseca. Prijavite se lahko na naši spletni strani www.u3pivka.si, kjer
boste izvedeli tudi vse o kaligrafiji.

Foto: Sabina Karajković

Od 11 razpisanih izobraževalnih skupin se je največ slušateljev
odločilo za naslednjih 9: angleški jezik (3 skupine), po 1 skupina za
italijanski jezik, digitalno fotografijo, zelišča, ples, plesno aerobiko
in vaje za gibljivost sklepov. Žal pa je bilo premalo prijav za tečaj
nemškega jezika. Slušatelji se že dobro spopadajo z novimi znanji –
pravijo pa, da ni hudo, saj je vmes veliko smeha in dobre volje, pa tudi
novi prijatelji nekaj štejejo.
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BRALNA ZNAČKA ZA UPOKOJENCE OBČINE PIVKA
Društvo upokojencev Pivka je letošnjo jesen začelo s projektom, v
katerega želijo vključiti vse upokojence v občini Pivka. Marsikdo
se spomni bralne značke še iz osnovnošolskih dni. Bralna značka
za upokojence Občine Pivka ni namenjena samo članom Društva
upokojencev, temveč vsem upokojencem in njihovim odraslim
družinskim članom. Dolgi jesenski in zimski večeri so kot nalašč
za prebiranje knjig. Marsikdo je nanje že pozabil, z bralno značko
želimo spodbuditi zanimanje za pisano besedo. V ta namen smo
izdali zloženko, ki vsebuje seznam knjig, prijavnico in poročilo o
prebranih delih.
Vse knjige si lahko izposodite v knjižnici v Pivki ali na Bibliobusu,
za lažjo prijavo imajo oboji tudi zloženke. Bralna promenada bo
potekala od 1. oktobra 2017 do 11. aprila 2018, izpolnjene zloženke
boste lahko oddali ali poslali na sedež Društva upokojencev na
Kolodvorski 3 v Pivki . Zaključili jo bomo 23. aprila 2018, ko
bomo ob mednarodnem prazniku knjige povabili vse bralce na
zaključno prireditev.
Pravila so podobna kot v šoli, želimo, da bi vsak udeleženec prebral
štiri knjige s ponujenega seznama, ena knjiga je prepuščena lastni
izbiri bralca. Na zloženki so označeni prostori, kjer naj bralec vpiše
naslov knjige, ki jo je prebral in misel, ki se ga je v knjigi najbolj
dotaknila. Upamo, da boste prebrali čim več knjig iz izbora,
prosimo pa vas, da označite z zvezdicami tista dela, ki so vam bila
všeč, in da nas opozorite na dela, ki vam niso šla v branje. Seznam
so oblikovali člani krožka Beremo skupaj, končno obliko pa je
zaokrožila knjižničarka Dartaniela Stegel. Z izborom del smo želeli
zajeti različne žanre, da bi vsak bralec našel nekaj zase in spoznal
nove zvrsti literarnih del. Veseli bomo novih predlogov za branje v
naslednjem letu, saj želimo da bi bralna značka postala tradicionalna.
Branje nam odpira nove svetove in širi obzorja, zato vas vabimo, da
se nam na tem potovanju pridružite v čim večjem številu. Želimo,
da vam knjiga postane prijateljica in da z njo stkete nove vezi med
ljudmi okrog vas.

Naslovi izbranih knjig:
• Vladimir Bartol: Alamut
• Ciril Zlobec: Biti človek
• Jasna Š. Pupis: Katarinin hrib
• Janez Klemenc: Fant nikoli več ne boš hodil
• Jasmina K. Praprotnik: Bela dama
• Feri Lainšček: Orkester za poljube
• Boris Pahor : Knjiga o Radi
• ali katero drugo od njegovih del
• Andrej Morovič : Seks, ljubezen in to
• Vladimir Kavčič: Pustota
• Ilka Vašte : Vražje dekle
• Ivan Sivec: Izgubljen na Aljaski
• Karel Mavsar: Kaplan Klemen
• Igor Škamperle: Sneg na zlati veji
• Mate Dolenc: Mali princ z otoka
• Rachel Joyce : Nenavadno romanje Harolda Fryja
• Miller Santo: Korenine oljčnega drevesa
• Hendrik Groen : Skrivni dnevnik H.Groena, starega 83 let in1/4
• Nina George: Svetloba v Provansi
• Jojo Mojes: Ob tebi
• Pichler: Speči tiger
• Khaled Hoseini: Tek za zmajem
• Orhan Pamuk: Ime mi je rdeča
• Jean Giono: Mož ki je sadil drevesa
• Tim Guenard: Močnejši od sovraštva
• Arto Paasilinna: Na lovu za spomini
• J.Palacio: Čudo
• Dan Brown: Inferno
• De Bernieres: Corellijeva mandolina
• Camilla Laëckberg: Neznanka
• Peter Wohlleben: Skrivno življenje živali
• Peter Wohlleben: Skrivno življenje dreves
• Knjiga po lastni izbiri

Jožica Knafelc

VZGOJA OTROK V DIGITALNI DOBI

Izobraževanje

Društvo Projekt Človek, sprejemni center Piran, je v sodelovanju
s Knjižnico Bena Zupančiča Postojna v novembru organiziralo
izjemno zanimivo predavanje Vzgoja otrok v digitalni dobi.
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Izkušena predavateljica Dora Pal, strokovna vodja programov
v Društvu Projekt Človek; izkustvena družinska gestalt
psihoterapevtka, ki že več kot 20 let neposredno terapevtsko dela z
zasvojenimi in njihovimi svojci ter izobražuje tako starše kot stroko
s področja urejanja zasvojenosti, je udeležencem prikazala, katere so
pasti odraščanja in kako lahko starši, šola in družba pomagajo graditi
zdrav in prijeten svet, tako zase kot za otroke.

predavanja kot kasneje individualno, sem videla, da se ljudje zavedajo,
da prekomerna raba novodobnih tehnologij in drsenje v zasvojenost,
ni le stvar naših otrok in mladine, pač pa se zlorabe dogajajo pri nas
odraslih in da tovrstna zasvojenska dinamika ruši pristne odnose
med partnerjema in v družini. V vseh primerih si želim, da si poiščejo
ustrezno pomoč, tudi partnersko ali družinsko terapijo.«

Dora Pal, družinska terapevtka

Otroci in mladostniki so v sodobnem času izpostavljeni številnim
vplivom; tistim, zaradi katerih se lahko že zgodaj pojavljajo zametki
zasvojenosti, kot tudi vsem možnostim, ki nudijo zdravo odraščanje.
Novodobne tehnologije, hitenje, pomanjkanje časa, vrednot in
velikokrat neosebni odnosi niso dobra popotnica današnji mladini.
Pomembna je primerna vzgoja, ustrezna starševska pozornost,
morebiti tudi strokovna podpora.
»Nad odzivom slušateljev v knjižnici sem bila navdušena, tudi zato,
ker je bila publika mešana, tako po spolu kot starosti.
To kaže na zainteresiranost ljudi, da nekaj naredijo zase in za
svoje bližnje. Kajti po vprašanjih, ki so jih zastavljali tako ob koncu

DKH

SLOVENSKI KNJIŽNIČNO-MUZEJSKI

MEGA KVIZ 2017/2018
KRAS = KAMEN + VODA

S ciljem spoznavanja naravne in kulturne dediščine pritegne
kviz k reševanju karseda široko populacijo otrok, se vključuje v
medpredmetno povezovanje ter spodbuja branje poučnih knjig in
obisk kulturnih ustanov. Projekt poteka v šolskem letu, od oktobra
do maja, učence Občine Pivka pa vabimo k reševanju kviza, saj
kviz vključuje tudi pojave na Pivškem. Kras skriva na površju in v
podzemlju neprecenljive dragocenosti, ki sodijo v zakladnico naše
naravne in kulturne dediščine. V letošnjem ciklu bomo izvedeli, kako
je slovenski kras zaslovel po vsem svetu in postal – Kras.

MEGA kviz lahko rešujete od 25. oktobra 2017 do 15.
maja 2018 na www.megakviz.si.

DKH

Izobraževanje

V postojnskem šolskem centru so sredi septembra odprli nov
Izobraževalni center sodobnih tehnologij. Gre za izjemno
pomemben projekt, ki bo dal mladim v našem lokalnem okolju
možnost, da se skozi praktična znanja izšolajo za tiste poklice, ki
nam jih danes primanjkuje in ki nas delajo konkurenčne. Uspešna
zasnova in realizacija izobraževalnega centra je posledica zelo
širokega sodelovanja med lokalnim okoljem, gospodarstvom, samim
poklicnim centrom in pristojnimi ministrstvi, zaradi česar ga je
predsednik vlade Miro Cerar, ki je skupaj z direktorico Šolskega
centra Postojna Heleno Posega Dolenc tudi slovesno odprl omenjeni
center, ocenil za zgodbo o sodelovanju. Po besedah osrednjega gosta
je cilj projekta zmanjšati razkorak med izobraževalnim sistemom in
dejanskimi potrebami gospodarstva v Notranjsko-primorski regiji.
Celotna vrednost projekta je znašala okoli 1,5 milijona evrov. Več kot
polovica sredstev je bila namenjenih opremi izobraževalnega centra.
Sredstva za izvedbo projekta so iz razpisa evropskih sredstev v okviru
gospodarskega ministrstva in ministrstva za šolstvo, izobraževanje in
šport. Del neupravičenih stroškov je zagotovila lokalna skupnost in
lokalno gospodarstvo.

Foto: Šolski center Postojna

NOV IZOBRAŽEVALNI CENTER
SODOBNIH TEHNOLOGIJ
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RADI IMAMO ŽIVALI
Letošnji svetovni dan živali (4.oktober) je Turistično društvo Pivka
že tradicionalno obeležilo z odprtjem dobrodelne likovne razstave v
septembru ter zbiralno akcijo hrane, odej in ostalih pripomočkov za
živali. V septembru je Turistično društvo Pivka odprlo dobrodelno
likovno razstavo, s katero so želeli, da likovna dela Miloša Jordana
iz Postojne dobijo nove lastnike, zbrana sredstva pa namenijo za
pomoč Društvu za zaščito živali.

Na svetovni dan živali, pa so na stojnici pred trgovskim centrom Spar
v Pivki zbirali hrano, odeje in ostale pripomočke, ki so jih namenili
zavetišču v Pazinu ter Društvu za zaščito živali Postojna.
Hvaležni smo vsem obiskovalcem, saj smo z njihovo pomočjo
izbrali skoraj 300 kg konzervirane in suhe hrane. Odeje in ostale
pripomočke za živali. Zbrano smo z veseljem predali zavetišču v
Pazinu ter Društvu za zaščito živali Postojna.
Hvala vsem, saj so vam živali zelo hvaležne.

Turistično društvo Pivka

DAN ODPRTIH VRAT DRUŠTVA POT

Zdravstvo, prva pomoč in prostovoljstvo

Opis programa dnevnega centra Pivka
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Osnovna naloga programa našega društva je zmanjševanje škode,
kar pomeni preprečevanje negativnih posledic jemanja drog –
zdravstvenih in socialnih. V zdravstvenem pogledu izvajamo
preventivo širjenja HIV in virusov hepatitisa, bakterijskih okužb,
predoziranj ter ostalih poškodb zdravja, v socialnem pogledu pa
omogočamo realizacijo stikov s skrito populacijo tistih, ki jemljejo
droge, z nudenjem različnih vidikov pomoči v smeri socialne
vključenosti. Program omogoča tudi možnost vključevanja
uporabnikov drog v druge programe višjega praga (zdravljenje,
terapevtske obravnave). Temeljno izhodišče delovanja našega
programa je praktičen odziv na potrebe uporabnikov drog. Naša
ciljna skupina so predvsem tisti, ki droge injicirajo.

Čistilna akcija pobiranja odvrženih (rabljenih) igel na
javnih krajih
V društvu POT uporabnike drog spodbujamo k vračanju rabljenega
pribora v čim večjem številu. Zavedamo se, da vsega ne vrnejo, in to
je problematično. Predvsem tisti, ki injicirajo droge na javnih krajih,
rabljenih igel ne vračajo. Na lokacijah, ki so nam znane in za katere
izvemo od naših uporabnikov, izvajamo kontinuirano čistilne akcije.
Tako smo tudi v torek, 7. 11. 2017 izvedli čistilno akcijo zaposleni in
uporabniki dnevnega centra Pivka, v Občini Pivka in Občini Postojna.
Našli in pobrali smo manjše število igel, kar je odraz ozaveščenosti
uporabnikov in našega dobrega dela. Zavedamo se, da je poškodba

z injekcijsko iglo vedno zaskrbljujoča, saj se lahko poškodovanec
okuži s krvno prenosljivimi patogeni (virusi, bakterijami, glivami in
drugimi mikroorganizmi). Najpogostejši tveganji sta virus človeške
imunske pomanjkljivosti (HIV) in hepatitis B (HBV) ali C (HCV),
obstaja pa več kot 20 krvno prenosljivih bolezni, s katerimi se je
mogoče okužiti.

Kaj storiti, če pride do poškodbe z injekcijsko iglo?
Če že pride do poškodbe z injekcijsko iglo, je izjemno pomembna
prva pomoč: mesto poškodbe iztisnemo, da kri teče (največkrat so te
poškodbe na rokah), potem pa rano spiramo pod tekočo vodo vsaj 10
minut, nato razkužimo z alkoholnim razkužilom za kožo, učinkuje
naj vsaj 2–3 minute (dokler se ne posuši), potem rano oskrbimo.
Nevarnost okužbe je največja, če gre za svežo iglo ali če je v njej celo
še kri. A virusi imajo na srečo kratko življenjsko dobo, če so zunaj
gostitelja. Virus hepatitisa pogine v pol ure, virus HIV pa že po petih
minutah.

Dan odprtih vrat
V petek, 10. 11. 2017 smo izvedli v dnevnem centru Pivka dan
odprtih vrat za vse zainteresirane občane občine Pivka in širšo
javnost. Ob tej priliki si je vsak lahko razgledal prostore društva,
se družil in pogovarjal z uporabniki in dobil željene informacije od
strokovnega osebja.
Zadovoljni in veseli smo bili vsakega obiskovalca našega dnevnega
centra, njihovih vprašanj, predlogov, pripomb …
Zavedamo se, da lahko le vsi skupaj ustvarimo varno iz zdravo okolje
tako za otroke in vse ostale.
Vsi, ki želite stopiti v stik z nami, nas lahko pokličete na telefonsko
številko: 05-710-0625, nam pišete na e-mail: pot@kabelnet.net ali
obiščete našo spletno stran http://drustvo-pot.si/, kjer so vam na
voljo podrobnejše informacije.
Društvo Pot

NISTE SAME!
Ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami
(P)Ostanete SOLidarni.
V kolikor želite prispevati kulturne urice in polepšati večer ali
popoldan nekomu, ki si tega ne more privoščiti, lahko to storite odslej tudi pri nas.
V sodelovanju z Regijsko varno hišo Kras Centra za socialno
delo Sežana bomo namreč vsak mesec pripravili po potrebah
manjše ali večje 'pakete' vstopnic, ki jih lahko podarite ženskam in otrokom varne hiše. Poskrbeli bomo, da bodo vstopnice prišle v prave roke, prav tako jamčimo zaupnost podatkov za vse udeležene.

Oglasite se pri naši blagajni, kjer vam bomo nudili več informacij.
Lahko pa nas tudi pokličete na 05 731 20 10.

To je zgodba mame, ki se je zaradi nasilja partnerja odločila, da se
umakne in poišče pomoč zase in za otroka. Vsaka zgodba je zgodba
zase, hkrati različna in svoja, pa vendar podobna drugim zgodbam, ki
jih je zaznamovalo nasilje v družini. Največkrat je povzročitelj nasilja
partner, za katerega so ženske, žrtve nasilja v družini, na začetku
zveze verjele, da je njihova prava ljubezen. Prva dejanja nasilja, ki
so jih zabolela in ponižala, so pogosto opravičevale s povzročiteljevo
utrujenostjo, jezo … Čeprav je za nasilje vedno odgovoren tisti, ki
nasilje povzroča, so postopoma začele verjeti, da so krive same, ker
se niso dovolj potrudile, ker niso dovolj dobre, pozorne … Nasilje
v družini pa se ponavlja in praviloma stopnjuje. Povzročitelj nasilja
namreč želi z nasilnim vedenjem drugega nadzirati, podrediti in
ponižati.
Ob Mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami, ki ga
obeležujemo 25. novembra, nas zgodba spomni na to, da so ženske
še vedno najpogosteje žrtve nasilja prav doma, s strani oseb, ki so
jim najbližje. Največkrat je to partner, lahko pa so povzročitelji
nasilja tudi starši, odrasli otroci ali drugi člani družine. To
potrjujejo podatki policije, ki kažejo, da so ženske, ki so bile žrtve
prijavljenih nasilnih kaznivih dejanj, največkrat prav žrtve nasilja
v družini. V povprečju je takih žrtev v Sloveniji vsako leto okoli
1.600. Zaradi umora, kot skrajne oblike nasilja v družini, jih vsako
leto umre od 5 do 10.
Kljub temu ženske o nasilju v družini težko spregovorijo. Menijo, da
jih ne bi nihče razumel, da ne more biti boljše … Počutijo so se same
in osramočene. Če imajo otroke, pogosto razmišljajo, da morajo vse
potrpeti in zaradi otrok ohraniti družino. Toda prav otroci so najbolj
nemočne žrtve nasilja v družini, ki hudo trpijo, tudi kadar nasilje ni
neposredno usmerjeno na njih. Želijo si in imajo pravico živeti varno
in brez strahu zaradi nasilja v družini.
Pomoč v primerih nasilja v družini nudijo policija, centri za socialno
delo in nevladne organizacije. Varen umik in podporo zagotavljajo
krizni centri za žrtve nasilja, nadaljnjo pomoč in bivanje pa tudi
varne hiše.
Takšna je bila tudi pot iz nasilja za gospo, ki je zapisala svojo izkušnjo
v času, ko je bivala v Regijski varni hiši Kras, programu Centra za
socialno delo Sežana. Spregovorila je zase, za svojega otroka in za vse
žrtve nasilja v družini.
Regijska varna hiša Kras nudi varen začasen dom ženskam in
otrokom, žrtvam nasilja v družini. Če potrebujete pomoč in
pogovor pokličite na številko 070 754 530 ali pišite na e-naslov
vhkras@gmail.com. Že to je lahko prvi korak k bolj varnemu in
lepšemu življenju.
V kolikor želite prispevati kulturne urice in polepšati večer ali
popoldan ženskam in otrokom iz Regijske varne hiše Kras, lahko
to storite tudi v okviru akcije (P)Ostanite SOLidarni Kosovelovega
doma Sežana.
Regijska varna hiša Kras
CSD Sežana

Zdravstvo, prva pomoč in prostovoljstvo

»Na začetku se mi je zdelo, da je on tisti pravi, moški s širokim
pogledom na svet, pripravljen na kompromise, dokler niso zrušena
njegova moralna načela, z nadpovprečno visokim IQ, skladnega telesa,
lepega obraza … Dnevi so minevali in vse manj je bilo dolgih večernih
pogovorov s smehom, ki pripelje do solz, počasi so se ti večeri spreminjali
v večere s solzami … Morala sem se obnašati, kakor je zahteval on.
Prepričeval me je, da je to edina prava pot v življenju in da mi nihče
ne bo tako pomagal kot on, predvsem v najtežjih trenutkih. Vsakršna
komunikacija z mojimi ali njegovimi moškimi prijatelji mi je bila
prepovedana. V njegovi družbi nisem smela izraziti svojega mnenja,
zmeraj je rekel: »Varujem te pred vsemi pokvarjenimi in hudobnimi
ljudmi, nimajo se kaj pogovarjati s tabo.«
Dokler sem se držala njegovih življenjskih pravil, ki so bila z vsakim
dnem bolj zahtevna in po mojem skromnem mnenju vsak dan bolj
neumna, je bilo vse v redu, jaz pa sem izgubljala samo sebe. Nehala
sem se smejati, zaprla sem se vase. Jutra zame niso imela več smisla,
s prebujanjem sem pravzaprav odšla v temačne in depresivne »sanje«.
Postala sem nekdo drug, obraz v ogledalu mi je kazal popolno tujko.
Šlo je za moje življenje, moje že davno porušeno psihično stanje.
Tako nisem mogla več dalje. Korak za korakom je prihajalo nazaj vse
izgubljeno in uničeno. Nisem več molčala, povedala sem mu, kar sem
mislila in obnašala sem se tako, kakor sem mislila, da je normalno, ne
pa tako, kot je od mene pričakoval. Prepiri, psihično in fizično nasilje
so se stopnjevali, klical me je neštetokrat na dan. Vsak pogovor z njim
me je pripeljal v stanje, ko nisem več mogla normalno funkcionirati,
vse, kar sem lahko počela, je bilo sedeti na kavču in jokati. Vsakokrat
sem se morala jaz opravičiti, ne glede na to, kdo je bil odgovoren za
posamična dejanja in obljubiti, da česa takega ne bom več ponovila.
To sem storila, da me je nehal mučiti. To nisem bila jaz. Hotel me je
za vsako ceno spremeniti in imeti samo za sebe. Verjel je, da strah dela
čudeže in da bom ostala z njim. Vendar je prav ta strah pospešil mojo
odločitev, da ga zapustim. Dan, ko sem mu rekla, da ga zapuščam, ker
ne želim več biti z njim, sem morala preživeti v poslušanju njegovih

psovk, v zmerjanju, poslušala sem grožnje, da me bo ubil, še prej pa
popolnoma uničil življenje. Med svojim govorjenjem me je klofutal,
butnil me je z glavo v zid … Pomiril se je šele naslednji dan, popolnoma
obrnil ploščo, opravičeval se je, moledoval, naj ostanem z njim. Ko je
videl, da sem neomajna v svoji odločitvi, da ga zapustim, mi je ponovno
pričel groziti, tokrat tudi s tem, da mu moram vrniti denar, dolg, ki ga
seveda ni bilo. Zahteval je, da mu denar osebno prinesem, če želim
živeti. Uporabil je vsa mogoča sredstva, da bi bila z njim, vsakokrat
sem morala biti prijazna z njim, ga objemati in poljubljati, da se je
umiril … Nekega dne sem odšla brez pozdrava. Imela sem izbiro.«
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DRUŠTVA NA OBISKU V DOMU STAREJŠIH OBČANOV
Dom starejših občanov v Ilirski Bistrici je ob svojem 26-letnem
delovanju pripravil praznovanje z dnevom odprtih vrat. V domu
so se letos odločili, da povabijo v svojo sredo predstavnike društev,
organizacij in Občino Pivka, saj pri njih živi tudi enajst pivških
občank in občanov.
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Foto: Ernest Margon

Na obisku pri stanovalcih doma smo imeli priložnost spoznati
utrinke njihovega vsakdana. Ogledali smo si video posnetek, kjer so
prikazovali različne dejavnosti in prireditve, s katerimi si popestrijo
življenje. Zelo prijetno in zanimivo je bilo, ko smo imeli možnost
od blizu pogledati, kako so v različnih skupinah stanovalci ustvarjali
kar pred našimi očmi. Skupina »pekov in slaščičark« je pripravila
okusne piškote, stanovalec Stanko je brusil lesene odrezke za izdelavo
sovic, ki so jih izdelovale in krasile spretne gospe, ena skupina pa je
obvladala šivanje na šivalnem stroju, kjer so izdelovali predpasnike,
blazine in še marsikaj. Nekaj stanovalcev je sedelo za mizo in igralo
družabno igro Človek ne jezi se in pokazali, da se osamljenosti da
rešiti tudi ob skupnih igrah.

Vse skupaj je pozdravila direktorica doma Jasmina Tomažič, ki
nam je prijazno razložila, kako delajo in živijo v njihovi skupnosti.
Poudarila je, da je njihov moto ohranitev dostojanstva in dobro
počutje stanovalcev. Skupno druženje je bilo prijetno, še posebej
so bili zadovoljni obiska Pivčani, saj so dobili tudi kakšno
informacijo o svojih krajih in ljudeh. Na koncu smo se za slovo še
skupaj fotografirali, stanovalci - občani Pivke, vodstvo zavoda in
predstavniki pivških društev. Ernest Margon pa jim je obljubil, da bo
poskrbel, da bodo v zavodu dobivali izvod Pivškega lista ter se tudi
tako seznanjali z novicami iz domačih krajev.

ZA VEČJO VARNOST PEŠCEV

OB DNEVU SPOMINA NA ŽRTVE
PROMETNIH NESREČ

V sredo, 4. oktobra, je v Sloveniji potekala nacionalna akcija za večjo
varnost pešcev. Organizirala jo je Javna agencija Republike Slovenije
za varnost prometa. Tudi v Pivki smo se pridružili tej akciji, in
sicer v sodelovanju z Društvom upokojencev Pivka. Tako so člani
društva razdelili starejšim udeležencem v prometu večje število
odsevnih teles (kresničk in odsevnih trakov), ki prispevajo k boljši
vidnosti in s tem varnosti pešcev. Razdelili so tudi letake, ki nazorno
prikazujejo pomen ustrezne vidnosti pešcev v prometu. Jesensko in
zimsko obdobje, ko je dan vse krajši, je za varnost pešcev še posebno
pomembno. Tudi na obeh osnovnih šolah, Pivki in Košani, je bila
izvedena akcija pisanja pisem. V Pivki so bili letaki in odsevna telesa
razdeljeni na avtobusnem postajališču in v bližini Spara, nekaj pa
smo jih razdelili tudi šolarjem, ki se vozijo z avtobusi do šole. V
pogovoru smo pešce opozorili na pomembnost nošenja svetlejših
oblačil in uporabo odsevnih trakov. Le tako sami dovolj poskrbimo
za lastno varnost v prometu. Nekaj naključnim voznikom smo tudi
predstavili namen preventivne akcije in razdelili odsevna telesa ter
letake. Le v pravilnem ravnanju v prometu in skrbi voznikov za pešce
kot najbolj ranljive udeležence v prometu in seveda skrbi pešcev za
primerno vidnost v prometu bo dosežen cilj, ki je visoka stopnja
prometne varnosti.
Ernest Margon

Irena Margon

Foto: Občina Pivka

Zdravstvo, prva pomoč in prostovoljstvo

V domu so bili veseli obiska dveh delegacij iz Pivke; članic Društva
upokojencev Pivka in KD Lipa Pivka. Ob tej priložnosti smo jim za
njihove stanovalce in knjižnico podarili štiri knjige, ki jih je izdalo
Kulturno društvo Lipa, saj želimo, da knjige pridejo tudi do njih.
Morda jih bo kakšna knjiga še posebej zanimala, saj je v njej opisana
krajevna zgodovina, katere del so živeli tudi stanovalci, ki sedaj
preživljajo večer svojega življenja v domu v Ilirski Bistrici.

Letošnji svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč, ki ga
obeležujemo 19. novembra, poteka pod sloganom V poklon življenju.
Priložnostno dejanje je bilo tudi letos obeleženo v Pivki, in sicer so
vrtčevski otroci na svoji zelenici pri vrtcu Mavrica pripravili krajši
kulturni program. V spomin in opomin vsem, da je varnost v prometu
del našega vsakdana, na katero moramo biti še kako pozorni.
Otroci so ponosno zasadili tri nova drevesa, ki simbolizirajo nova
življenja ter simbolično prižgali svečko. Zgled in pomoč so bili
otrokom vzgojiteljice, podžupan Boris Rebec, predsednik Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Ernest Margon, predstavnik
socialnega podjetja Karso in ostali odrasli.
DKH

Mesec oktober je že tradicionalno posvečen varstvu pred požarom
ter naravnimi in drugimi nesrečami. Namen tega je aktivno
ozaveščati občane o preventivnih ukrepih, s katerimi preprečujemo
različne nesreče, v kolikor pa do njih pride, kako se pravilno odzvati
na nastalo situacijo. Geslo letošnjega meseca požarne varnosti se je
glasil »KO SE NESREČA ZGODI, NAJ BODO PROSTE POTI«, ki
je tako oznanjalo temo intervencijske poti in površine za gasilce.
Velikokrat se gasilci srečamo z različnimi ovirami ali preprekami
na intervencijah, velik del tega pa predstavljajo napačno parkirani
avtomobili, ki otežujejo dostop do mesta nesreče. Zato tukaj
apeliramo na občane, da ne parkirajo na uvozih/izvozih različnih
parkirišč, pred pomembnimi stavbami (zdravstveni dom, šola,
vrtec, muzej), ozkih cestah … ter naj nikoli ne puščajo svojih vozil
na mestih, kjer je izrecno označeno in namenjeno intervencijskim
vozilom. Pivški gasilci smo tudi letos v sklopu meseca požarne
varnosti izvedli različne aktivnosti. Za vrtec, šolo in občane smo 18.
in 19. oktobra izvedli dneve odprtih vrat. Predstavili smo društvo,
naše delo, ter pokazali zaščitno opremo in vozila. 20. oktobra smo v
sodelovanju z OŠ Pivka izvedli vajo evakuacije. Predpostavka vaje je
bila, da se je v kurilnici šole začelo kaditi, dim pa se je razširil po šoli,
zaradi gostega dima pa je 6 otrok ostalo ujetih v objektu. Zaposleni
so izvedli evakuacijo učencev. Gasilci PGD Pivka smo vstopili v
objekt z uporabo izolirnih dihalnih aparatov ter pričeli z reševanjem
pogrešanih otrok. Na vaji so sodelovali tudi gasilci iz PGD Postojna z
vozilom ALK, ki je namenjeno reševanju in gašenju z višin. Iz višjega
nadstropja smo tako rešili dva otroka, ostale štiri pa so notranji
napadalci prinesli na varno. Nobeden od otrok ni bil poškodovan.
Komisija za delo z mladino pri GZ Postojna je 21. oktobra za mladino
organizirala ogled poklicnih gasilcev iz ZGRS Sežana. Ogleda so
se udeležili tudi mladi iz našega društva. Poklicni gasilci so jim
predstavili njihov način dela, razkazali prostore, opremo in vozila.
Drugo soboto v mesecu smo imeli vpis za nove člane s poudarkom
na mladih. Seveda pa so v naše vrste vabljeni vsi, ki bi želeli pomagati

Foto: PGD Pivka

AKTIVNOSTI V MESECU
POŽARNE VARNOSTI

sočloveku in ohranjanju ter razvoju gasilstva v Pivki. Starši, ki bi
radi svoje otroke vpisali k gasilcem, se lahko kadar koli oglasite v
gasilskem domu, ko potekajo delavnosti z mladimi (praviloma
v sobotah popoldan) ali pa nas kontaktirate. Vse informacije so
objavljene tudi na spletni strani našega društva. V soboto, 28.
oktobra, je potekalo še zadnje dejanje v sklopu meseca požarne
varnosti, vaja operativne enote. Scenarij vaje je bil, da je v podjetju
Enerles v Pivki, v silosu za žaganje, prišlo do prašne eksplozije, moč
eksplozije pa je poškodovala gasilce, ki so takrat gasili silos. Prvi
so na kraj dogodka prihiteli gasilci iz Pivke in pričeli z gašenjem in
reševanjem ter zavarovanjem kraja dogodka. Zaradi obsežnosti akcije
je vodja intervencije nemudoma zaprosil za pomoč še PGD Zagorje
in PGD Košana ter aktiviral vozilo za reševanje in gašenje z višin iz
Postojne. Napadalci so s pomočjo izolirnih dihalnih aparatov vstopili
v objekt in pričeli z gašenjem. Zunanji napadalci so izvajali gašenje
objekta z zunanje strani in varovali sosednje objekte v primeru
požarnega preskoka. S pomočjo avto lestve so na varno prenesli dva
poškodovana gasilca, ki sta bila v času eksplozije na silosu. Namen
vaje je dvig usposobljenosti gasilcev ob takih nesrečah, preverjanje
delovanja zvez in krepitev medsebojnega odnosa med društvi. Na vaji
se je pokazalo tudi, da v PGD Pivka manjka sodobno kombinirano
vozilo, namenjeno gašenju in reševanju v urbanem okolju, ki ga bo
treba v prihodnjih letih kupiti in opremiti.

Mladinci in pripravniki PGD Palčje so se letos preko celega leta
pripravljali na več tekmovanj v gasilski orientaciji. Tekmovanja
v okviru Gasilske zveze Postojna, ki je potekalo v mesecu aprilu v
okolici Šmihela pod Nanosom, so se udeležile dve ekipi mladincev in
ena ekipa pripravnikov. Dosegli so dve tretji mesti in se tako uvrstili
na regijsko tekmovanje, ki je potekalo v mesecu maju v okolici
Pobegov. Tretja ekipa pa je dosegla deveto mesto. Tudi na regijskem
tekmovanju sta se obe ekipi odlično odrezali, saj so pripravniki
zmagali v svoji kategoriji, mladinci pa so dosegli osmo mesto. S
tem dosežkom so se pripravniki uvrstili na državno tekmovanje, ki
je potekalo v mesecu septembru in je bilo organizirano v Gorici pri
Slivnici. Na državnem tekmovanju pa so dosegli dobro devetnajsto
mesto.
Vsem ekipam čestitamo za dosežene rezultate.

PGD Palčje

Zdravstvo, prva pomoč in prostovoljstvo

TEKMOVANJA V GASILSKI ORIENTACIJI 2017

PGD Pivka
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POSVET ČLANIC OBALNO-KRAŠKE REGIJE 2017
Organizatorka letošnjega posveta članic Obalno-kraške regije je
bila komisija za delo s članicami pri Gasilski zvezi Postojna. Posvet
se je odvil v čudovitem ambientu Parka vojaške zgodovine Pivka,
ki je poln skrivnosti in domačnosti. 74 gasilk Obalno-kraške regije
je po jutranjem pozdravu gostiteljice in funkcionarjev, najprej
prisluhnilo dvema predavanjema. Gregor Vidrih, zaposlen na NMP
Postojna, diplomirani zdravstvenik in licenciran predavatelj Rdečega
križa Slovenije ter tudi nosilec mednarodne licence za MRMI, je
zbranim predstavil dogajanje na masovnih nesrečah na avtocesti pri
Postojni. Vladka Bučevec, predsednica komisije za članice pri GZS,
je predavala o etiki in uniformiranosti v gasilstvu, nato pa so prisotne
obiskale delavnico temeljnih postopkov oživljanja s Stojanom
Boličem in Eriko Žalik – oba zdravstvenika, zaposlena na NMP
Postojna, gasilska kolega, Bolič tudi predavatelj Rdečega križa, ter
delavnico hitrega iznosa ponesrečenca iz avtomobila, ki sta jo vodila
gasilca PGD Postojna Luka Bubnič in Anže Čigon. Po aktivnem
delu se je prileglo pravo pivško kosilo – krompir v zjvnci z ocvirki
in klobaso izpod kuhalnice TD Pivka. Da je bilo kosilo bolj pristno,
pa je poskrbel tudi Martin Krpan. Zadnji del posveta je bil namenjen
turistično-rekreativnim aktivnostim in udeleženske posveta so se

podale na pohod s Krpanom po vojaških utrdbah na Primožu ter
voden ogled Parka vojaške zgodovine.
Za pomoč pri izvedbi posveta se zahvaljujemo osebju Parka vojaške
zgodovine, predavateljem, Občinama Postojna in Pivka ter podjetju
Delamaris Kal d. o. o.
Za GZ Postojna, Petra Žele Šajn – predsednica komisije za delo s članicami

SODELOVANJE JE KLJUČ DO USPEHA
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Mnogi naši mentorji, inštruktorji in predavatelji so aktivni gasilci,
reševalci, zdravstveni delavci, svetovalci … Tako sta naša vodja
programa POMAGAJMO (sebi in drugim) Lili Primc in Duško
Gojić, tokrat kot gasilca, v oktobru učila gasilce-pripravnike z
območja Gasilske zveze Postojna prvo pomoč.
Ekipa PSD

Na povabilo Gasilske zveze Šaleška dolina smo za članice izvedli predavanje in delavnico z naslovom »Stres in jaz in prva pomoč malo
drugače«. Pokazali smo tudi vaje za sklepe in ravnotežje ter spregovorili o prehrani v današnjem času. Kot pa je v naši navadi že od začetka
delovanja programa POMAGAJMO (sebi in drugim), smo tudi v Šaleški dolini pričeli s spletanjem podporne in socialne mreže, kar je naša
posebnost.

OB SVETOVNEM DNEVU SLADKORNE BOLEZNI

Društvo diabetikov Postojna je tudi na letošnji svetovni dan
sladkorne bolezni, ki ga obeležujemo 14. novembra, med občani
širilo svoje poslanstvo ozaveščanja ter v ta namen skupaj z OZRK
Postojna-Pivka izvedlo številne preventivne aktivnosti (kontrola
krvnega sladkorja in meritev tlaka) kot povod za vsakodnevno skrb
za zdravje.
Na pobudo Društva diabetikov Postojna, v katerega so včlanjeni tudi
Pivčani, se je v znak podpore, 14. novembra, pridružila tudi Občina
Pivka in Krpanov dom v središču Pivke osvetlila z modro lučjo.

Modri krog – univerzalni simbol
sladkorne bolezni namreč predstavlja
skupno identiteto bolezni, s katerim
želijo povezati svet in prepoznavnost
le-te.

DKH

Foto: Društvo diabetikov Postojna

Zdravstvo, prva pomoč in prostovoljstvo

V septembru je Društvo Vita Pivka s svojo ekipo POMAGAJMO
(sebi in drugim) – PSD, v kateri so sodelovali mladi iz občin Pivka
in Postojna, z gasilci in vodniki reševalnih psov Kluba vodnikov
reševalnih psov Postojna že tradicionalno sodelovalo na dnevu
odprtih vrat vojašnice Pivka. Sodelujoči smo, tako kot vedno, tudi
tokrat lahko potrdili tisto, kar je bistvo programa POMAGAJMO
(sebi in drugim): ključ do ustrezne pomoči pomoči potrebnim
je sodelovanje, srčnost in znanje, ki ga je potrebno obnavljati in
nadgrajevati.

November v znamenju številnih dobrodelnosti
»KJE SEM DOMA«
November je v znamenju tedna Karitas, katerega geslo je »Kje sem
doma«. Današnji hiter način življenja nas sili, da smo veliko na poti
in malo doma. Dom je kraj topline in ljubezni, daje nam zavetje
in občutek varnosti. Mnogi izmed nas so takšen dom iz različnih
razlogov izgubili. Taki trkajo na naša vrata, da bi v nas, Kristijanih in
sodelavcih Karitas, srečali čuteče srce, razumevanje in pomoč, kako
zopet najti izgubljeni dom. Od 26. 11. do 3. 12. 2017 so se oziroma se
bodo zvrstile različne prireditve in aktivnosti v okviru tedna Karitas.
Vsi sodelavci Karitas smo se v postojnski cerkvi zbrali pri zahvalni
maši, romali smo na Ponikvo, se udeležili generalke dobrodelnega
koncerta v dvorani Golovec v Celju … 30. november kot običajno
praznujemo v svojem okolišu, med svojimi občani, prostovoljci
in aktivisti. V skladišču pivške Karitas je namreč vsako leto dan
odprtih vrat. Na ogled so izdelki otrok, ki obiskujejo učno pomoč,
dela veroučencev in predstavljeno delo Karitas, ki ga izvajamo med
letom. Pri razstavi s svojimi izdelki sodelujejo tudi učenci OŠ Pivka
in otroci iz pivškega vrtca.

V novembru je potekala tudi akcija zbiranja poljskih pridelkov.
Zbrali smo več kot tono poljskih pridelkov (župnijska Karitas
Zagorje in Trnje je zbrala 490 kg, župnijska Karitas Šmihel 320 kg
in župnijska Karitas Pivka 336 kg ter 20 eur). Še vedno zbiramo
tudi knjige, oblačila, obutev, pohištvo in drugo opremo. Posojamo
negovalne in bolniške postelje ter druge ortopedske pripomočke.

Vsem darovalcem iskrena hvala.
Kako poiskati odgovor na letošnje geslo »Kje sem doma?« Verni
verujemo, da nam Jezus vsem pripravlja pravi, resničen dom v
večnosti. Tako nam Jezus pravi: »V hiši mojega očeta je veliko
bivališč.« V tem smislu nam zgovorno prepeva blaženi A. M.
Slomšek: »V nebesih sem doma.«
Župnijska Karitas Pivka

Tudi mesec december bodo zaznamovali različni dogodki:
6. 12. 2017 nas bo obiskal dobri mož sv. Miklavž. Vsem pridnim
otrokom bo svoja darila delil v prostorih Karitas, kjer poteka učna
pomoč .

V adventu bomo obiskali ostarele in bolne na njihovih domovih.

12. 12. bomo obiskali oskrbovance obeh domov za starejše v
Postojni. Obdarili jih bomo skromno, z voščilnico Škofijske Karitas
in priložnostnem darilcem.

26. 12., na god sv. Štefana bomo imeli sv. mašo za starejše občane.

Z našim obiskom in skromnim darilom bomo poskusili pričarati
božično vzdušje.

Po maši se bomo ustavili v župnišču ob jaslicah, ki jih pripravijo
mladi. Pogreli se bomo tudi s čajem in kavo.

ODSLEJ DEFIBRILATOR TUDI NA ČEPNEM
Konec oktobra je mrežo avtomatskih zunanjih defibrilatorjev (AED) v občini Pivka dopolnil
nov avtomatski defibrilator z zunanjo omarico, in sicer je nameščen v vasi Čepno.
AED je elektronska naprava, ki je sposobna zaznati zastoj srca pri človeku. Uporaba je
varna in enostavna in napravo lahko uporablja prav vsak.

Občina Pivka

V oktobru, rožnato obarvanem mesecu ozaveščanja o raku dojk,
je bila Pivka ena izmed več kot 60 mest v Sloveniji, ki so izkazale
podporo akciji organizacije Europa Donna. Lipa pred Občino Pivka
in platane pred Krpanovim domom so dobile v ta namen posebno
lepo in pomenljivo okrasitev - ovite so bile s kvačkanimi in pletenimi
rožnatimi šali, pentljami in srčki, ki so jih izdelale članice, podpornice,
otroci in številni drugi, ki podpirajo akcijo. Domačinke in članice
združenja iz Postojne, oblečene v prepoznavno roza barvo, je sprejel
župan Robert Smrdelj, ki je skupaj s svojimi sodelavkami občinske
uprave sodeloval pri simbolični preobleki dreves ter podeljevanju
rožnatih pentljic. Europa Donna torej deluje tudi v Pivki. Članice
obiskujejo skupino v Postojni, tovrstna, strokovno podprta druženja
pa jim pomenijo dragoceno pomoč pri lajšanju stiske, svoje ali
obolelih članov družine. Organizirajo in vabijo tudi k udeležbi
izletov, pohodov, sprehodov pa seveda predavanj in izobraževanj.
Ženskam z izkušnjo raka na dojki skušajo na prijazen način povedati,
da niso same niti edine in da bolezen ne izbira samo starih ali samo

Foto: Občina Pivka

ROŽNATI OKTOBER
OBELEŽILI TUDI V PIVKI

mladih, samo revnih ali samo bogatih. Europa Donna, njene članice
v Pivki, vabijo obolele in zdrave, naj se jim priključijo, si tako delijo
izkušnje, čustva in znanja ali pa samo izrazijo podporo rožnatim
»bojevnicam«. Včlanitev je mogoča prek prijave neposredno v
združenje Europa Donna, zainteresirane pa se lahko oglasijo tudi
osebno Vidi Tofil (031 381 877 ali vida.tofil@gmail.com) ali kateri
izmed ostalih članic iz Pivke in Postojne.
DKH

Zdravstvo, prva pomoč in prostovoljstvo

Občina Pivka je za omenjeni AED uspešno kandidirala na Javnem razpisu za prijavo predlogov
investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti
v Republiki Sloveniji za leto 2017, ki ga je objavilo Ministrstvo za zdravje. Naložbo, vredno
2.100,00 evrov, sofinancirata Ministrstvo za zdravje in občina Pivka.
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USPEŠNA AKCIJA

DROBTINICA 2017

16. oktober je svetovni dan hrane. Nacionalno društvo Rdečega
križa Slovenije je že pred več kot desetletjem kot eno od svojih
najodmevnejših akcij, uvedlo akcijo Drobtinica, ki poteka po
celi Sloveniji. Območno združenje Postojna-Pivka akcijo izvaja s
pomočjo štirih sodelujočih šol iz obeh občin. Učenci osnovnih šol
Košana, Pivka, Antona Globočnika in Miroslava Vilharja običajno
pripravijo domače dobrote (kompote, sokove, vloženo zelenjavo,
marmelade, piškote, pridelke, peciva …), nato pa skupaj s prostovoljci
postavijo stojnice na lokacijah v šolskem okolišu, kjer vse skupaj
menjujejo za prostovoljne prispevke. Izkupiček posamezne stojnice
je v celoti namenjen šoli, ki na stojnici sodeluje. Denar je predan v
šolske sklade in namenjen pomoči šolskim otrokom. V letošnji akciji
Drobtinica smo na štirih stojnicah zopet presegli znesek 2.000,00 €,
kar je približno enako kot zadnjih nekaj let.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki so na stojnicah sodelovali in vsem,
ki so otrokom osnovnih šol Košana, Pivka, Antona Globočnika in
Miroslava Vilharja namenili svoj prispevek.

RKS-OZ POSTOJNA-PIVKA OBVEŠČA …

Vse prebivalce, ki bi želeli donirati za socialno ogrožene občane obveščamo, da sta naši skladišči oblačil v Pivki in Postojni dodobra
zapolnjeni, zato trenutno NE sprejemamo oblačil. Izjema so moške in ženske zimske bunde ter zimska obutev.
Stalno pa sprejemamo hrano z daljšim rokom uporabe (konzerve, moka, sol, sladkor, testenine, kis, olje) in higienske pripomočke. Z
veseljem in hvaležnostjo sprejmemo krompir in jabolka.
Vse vljudno naprošamo, da pomoči ne odlagajo na hodnik v naši krajevni organizaciji (Kolodvorska cesta 11, Pivka), saj so vhodna vrata
vedno odklenjena.

Pomoč lahko oddate v času uradnih ur Krajevne organizacije Pivka – vsaka prva in
tretja sreda v mesecu, od 8.30 do 11.30 ali po dogovoru z nami.
V trgovini Spar imamo nameščeno tudi košarico, v katero lahko oddate kupljene izdelke.

Zdravstvo, prva pomoč in prostovoljstvo

Za informacije smo dosegljivi na sedežu območnega združenja v Postojni na
05/726 48 35 ali postojna.ozrk@ozrks.si
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Hvala, dobri ljudje!

EVROPSKI DAN SRČNEGA ZASTOJA
16. oktobra vsako leto obeležujemo evropski dan srčnega zastoja.
Na ta dan pripadniki Rdečega križa Slovenije, prebivalstvo še
posebej osveščajo o nujnosti znanja prve pomoči oziroma temeljnih
postopkov oživljanja in uporabe defibrilatorja. Člani ekip prve
pomoči Območnega združenja Postojna-Pivka so dan obeležili s
prikazi, ki so jih izvajali v nakupovalnih središčih v Postojni in Pivki.
Sobotni nakupovalci so tako opravilo združili tudi s priložnostjo
naučiti se nekaj novega, s čimer lahko pomagamo bližnjemu. Namreč
največ srčnih zastojev se zgodi ravno v domačem okolju. Da je znanje

temeljnih postopkov oživljanja izjemno pomembno, pa se zavedajo
tudi v šolah. Tako so se veščine 14. oktobra učili tudi učenci Osnovne
šole Pivka. Tudi sicer člani ekip prve pomoči RKS-OZ PostojnaPivka kot eno od svojih aktivnosti redno izvajajo veliko brezplačnih
prikazov in delavnic temeljnih postopkov oživljanja in uporabe AED,
ki so predhodno najavljeni v lokalnih medijih.
RKS-OZ Postojna-Pivka

LETOŠNJA OSREDNJA SLOVENSKA SLOVESNOST OB DNEVU
SUVERENOSTI JE POTEKALA V PIVKI
Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Zveza policijskih veteranskih
društev Sever sta letošnji državni praznik – dan suverenosti (25.
oktober) obeležili v polni športni dvorani Skala v Pivki.

sredi mirnega mednarodnega okolja, medtem ko se bo morala zdaj
znati umestiti kot država s svojimi voljo, karakterjem in cilji sredi
zelo spremenljivega evropskega in širšega prostora.

Praznik obeležujemo od leta 2015 in to na dan, ko je zadnji vojak
JLA zapusti ozemlje države Slovenije, in na dan, ki simbolizira enega
zadnjih in ključnih korakov pri uresničevanju pravice slovenskega
naroda do samoodločbe, o čemer je na dogodku spregovoril slavnosti
govorec, predsednik državnega zbora Milan Brglez. Dan suverenosti
je tudi spomin na dogajanje, ki je sledilo osamosvojitveni vojni in
pogajanjem na Brionih, kjer je bila tudi sprejeta odločitev o odhodu
JLA iz Slovenije.

Zelo številne spomine na odhajanje JLA, praznjenja vojašnic in
nakladanja vojaške opreme na železniške vagone iz vojašnic hranijo
in te dni obujajo tudi številni udeleženci in opazovalci tedanjega
dogajanja v občinah Pivka, Ilirska Bistrica in Postojna, kjer je bila
skoncentrirana velika vojaška moč JLA.

Občina Pivka

Pregled kulturnih dogodkov, aktivnosti društev, vaških skupnosti…

Foto: Miha Fras

Slovesnosti z bogatim programom, med katerim so predvajali tudi
posnetke dogodkov izpred 26 let, se je udeležil tudi predsednik
republike Borut Pahor. Poudaril je, da je samostojna Slovenija nastala

Številne udeležence praznovanja v Pivki je pozdravil tudi pivški
župan Robert Smrdelj, ki je poudaril, da smo v Pivki ponosni, da
lahko gostimo slovesnost, saj je tukajšnji spomin na osamosvojitveno
dogajanje še posebej živ, ne nazadnje pa je ohranjanje tega spomina
tudi del poslanstva pivškega Parka vojaške zgodovine.
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OB 70. OBLETNICI ŽUPNIJE PIVKA
Ljudje so že od nekdaj poleg skrbi za preživetje oziroma za svojo
blaginjo skrbeli tudi za duhovno in versko plat svojega življenja.
Predanosti skupnemu dobremu in skrbi za duhovne vrednote so
posvečali veliko pozornost. To jih je spodbujalo, da so krepili vero in
ob tem tudi poskrbeli za izgradnjo, obnavljanje in ohranjanje cerkva.
Tako se je godilo tudi na zgornji Pivki, kamor spada kraj Pivka –
nekdanji Št. Peter, ki je pridobil svoje ime prav po cerkvi, posvečeni
sv. Petru. Lahko rečemo, da ima naš kraj že dolgo in zanimivo
zgodovino. Skrb prednikov je zaveza za nas, ki danes živimo v tem
kraju, da ohranjamo ne samo stavbo, kar je najlažje ohraniti, marveč
tudi duhovno stavbo v časih, ko materialne dobrine ne predstavljajo
velikega problema. Naši predniki so morali biti zelo verni, saj so od
svojega skromnega imetja prispevali za gradnjo cerkva.
Župnija Pivka letos obeležuje 70 let od ustanovitve, zato je prav, da se
spomnimo pomembnih mejnikov iz njene preteklost. Preden je bila
župnija ustanovljena, je cerkev sv. Petra v Pivki doživljala različne
spremembe, podobo današnje cerkve pa je dobila, ko je postala
samostojna župnija, v novejšem času pa se še vedno kaj dopolnjuje
in popravlja.

Pregled kulturnih dogodkov, aktivnosti društev, vaških skupnosti…

USTANOVITEV ŽUPNIJE PIVKA
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Tržaški škof Anton Santin je z dekretom, datiranim 29. junija 1944,
prav na praznik našega zavetnika podal odločitev o ustanovitvi
župnije. Ta dekret je bil uresničen z njegovo vročitvijo župnemu
uradu v Slavini 2. marca 1947. Ta dan se šteje za začetek delovanja
pivške župnije. Zanimiv je dekret, ki se glasi: »Na predlog stolnega
kapitlja, župnika v Slavini in župana v Št. Petru na Krasu, in da
bodo verniki tega važnega središča na Krasu mogli biti deležni vseh
sredstev zveličanja,« se je škof odločil »dosedanjo kaplanijo sv. Petra
odtrgati od župnije matere v Slavini in ustanoviti novo župnijo,« kot

je zapisal »za večne čase«. Prispevki vernikov so povzeti po pogodbi
ob ustanovitvi kaplanije (1807). To je bilo 18 kubičnih metrov drv,
17 kvintalov pšenice in 10 kvintalov rži. V dekretu so tudi natančno
določene meje nove župnije. Župnija Št. Peter obsega »poleg svojega
središča Št. Petra še sledeče vasi - Gradec, Petelinje, Radohovo vas in
Hrastje pri Št. Petru«. Kasneje je bila v župnijo vključena še Slovenska
vas.

POMEMBNEJŠE LETNICE IZ ZGODOVINE
CERKVE IN ŽUPNIJE
1300 - V zborniku Prispevki historičnega društva za Kranjsko (december
1855) najdemo v izvlečku listin oglejskega patriarhata naslednje besedilo:
»Manjše fevde na Postojnskem so leta 1300 za časa patriarha Petra Gere dobili
razni vitezi. Med temi sta goriška vojna veterana Henrik in Girald dobila v
fevd zemlje v vasi Št. Peter na Pivki« (prevod besedila dr. Anton Požar, marec
1996). Iz tega zapisa lahko prepoznamo, da je že takrat bila tu majhna vas
poimenovana po sv. Petru, farnem zavetniku cerkve, ki je stala na kraju
sedanje župnijske cerkve.
1652 - Prvotna cerkev je bila sezidana na istem mestu na hribu, a kmalu
premajhna.
1780 - Ustanovljena je bila duhovnija Št. Peter, ki je sodila v slavinsko župnijo.
Podatki so povzeti po navedbah v knjigi Postojinsko okrajno glavarstvo
(1889), ki so jo napisali »učitelji v okraji« in v knjigi Slavina duhovnika Janeza
Zabukovca (1910).
1807 - Kaplanija Št. Peter je dobila krstni kamen. Letos praznujemo 210 let
krstnega kamna. Danes ga sicer ni več v cerkvi, ampak se hrani v župnišču.
1830 - Duhovnija Št. Peter je do leta 1830 spadala pod tržaško škofijo. Od tega
leta dalje je pripadala ljubljanski škofiji in postojnski dekaniji.
1853 in 1854 - Predniki so cerkev razširili na prošnjo domačinov. Zahtevno
gradbeno delo so opravili v enem samem letu. Za tiste čase je bil pravi podvig.
Zabukovec našo cerkev omenja kot klasičen primer »pivškega« sloga z
zvonikom in klonico v pročelju cerkve.
1907 - Glavni oltar je bil do leta 1907 še lesen, obletnica njegove posvetitve
pa se je praznovala vsako leto 8. februarja. Prvotno je cerkev imela tri lesene
oltarje. Župljanom stari oltar ni bil všeč. Bil pa je tudi v slabem stanju in
potreben popravila. Zato so ga na belo nedeljo v letu 1907 po službi božji
začeli podirati. Nadomestili so ga z novim oltarjem iz marmorja. Oltar je
delo kamnoseka Feliksa Tomana iz Ljubljane. Novi oltar so domačini plačali
s prostovoljnimi darovi, veliko pa so prispevali tudi domačini, ki so odšli
»s trebuhom za kruhom« v daljno Ameriko. Oltar je blagoslovil knezoškof
Anton Bonaventura Jeglič 17. julija 1907, istočasno je posvetil tudi cerkev.
Sveti Peter sedi na tronu, na obeh straneh oltarja stojita apostola, sv. Pavel na
evangelijski strani, sv. Andrej pa na listni strani.
1948 - V prvem letu obstoja župnije pa do julija 1948 je služboval gospod
Anton Hostnik, ki je v te kraje prišel iz Medvod. Služboval je v Trnju, kjer je
tudi živel.

Razglednica iz leta 1911: cerkev sv. Petra v Sv. Petru na Kranjskem /iz
zbirke E. Margona/

1949 - V avgustu 1948 ga je nasledil gospod Marijan Hrvatin, tržaški Slovenec,
ki je prišel iz župnije Hrenovice. Tudi on je stanoval v Trnju, vendar je službo
božjo opravljal v šempetrski župniji. Tisti čas je po pripovedovanju starejših
ljudi bila zelo huda revščina, ki je pestila ljudi na Pivki. Gospod Hrvatin je kot
župni upravitelj tu služboval do julija 1949. Julija je začel službovati dr. Anton
Požar, deloval je do leta 1958.
1957 - Letos praznujemo 60 let poslikave notranjščine cerkve s freskami. Za
poslikavo prezbiterija v župnijski cerkvi je zaslužen domačin dr. Anton Požar,
ki si je zamislil poslikavo župnijske cerkve in k temu pritegnil znamenitega
umetnika akademskega slikarja Staneta Kregarja. Umetnik je del svoje bogate
dediščine ustvaril v župnijski cerkvi Sv. Petra v Pivki (nekdaj Št. Peter na
Pivki), kjer je poslikal celoten prezbiterij. Cerkev so kasneje opremili še z
njegovimi slikanimi okni (eno je v prezbiteriju, tri v ladji), posebej za cerkev
sv. Petra pa je izdelal tudi nekaj paramentov in bander. Kregarjevo delo v Št.
Petru je dr. Požar natančno dokumentiral. Zaradi modernega sloga slikanja so
župljani sprva zadržano sprejeli novo podobo cerkve, a so se kmalu navadili
nanjo in prizore iz življenja sv. Petra vzeli za »svoje«.
1958–1971 - Septembra 1958 je kot župnik deloval g. Andrej Ercigoj, ki je
v času svojega dušnopastirskega dela nadaljeval z obnavljanjem župnijske
cerkve in s pomočjo župljanov na novo prekril streho na cerkvi sv. Trojice
v Gradcu.

Župnijska cerkev danes

1971–2000 - V letu 1970 je v Št. Peter - Pivko prišel gospod Slavko Hrast, ki

1983 - Župnijska cerkev je dobila nov veliki zvon, ki je bil blagoslovljen
6. novembra 1983. Na njem je napis, posvečen sv. Petru. Od takrat dalje v
zvoniku spet odzvanjajo trije zvonovi, v današnjem času posodobljeni z
električnim zvonjenjem. Dve letnici na cerkvenem zvoniku, in sicer 1653
oziroma kasnejša 1757 spominjata še na eno obletnico, to je 360 let, kar je bil
zvonik popravljen ali ponovno narejen ob širitvi cerkve.
1991 - Tudi orgle na koru so bile potrebne obnove in prave uglasitve. 24.
februarja so bile blagoslovljene in predane svojemu namenu. V tem letu
je novomašnik Slavko Rebec daroval novo mašo v cerkvi sv. Petra ravno v
zgodovinskih trenutkih osamosvajanja slovenske države. Na vrsto sta prišla
tudi kip Matere božje z detetom in kip Srca Jezusovega, ki sta po temeljitem
restavratorskem delu ponovno zablestela v vsej njuni lepoti. Obnovljen je bil
tudi Križev pot. Sledilo je tudi obnavljanje podružničnih cerkva. V Gradcu so
župljani prekrili streho in zvonik ter obnovili fasado. V Petelinjah je cerkev sv.
Jerneja povsem obnovljena. V Radohovi vasi so obnovili fasado in notranjost
cerkve sv. Lovrenca. V Slovenski vasi so na cerkvi sv. Andreja obnovili fasado
in streho, kasneje tudi notranjščino.
1995 - V naši župniji so verni župljani začeli obnavljati tudi kapelice in
znamenja. Tako je bila obnovljena sto let stara kapelica pri Severjevih, v
Petelinjah je zrasla nova kapelica blizu mesta, kjer se je nahajala stara vse do
povojnih, cerkvi nenaklonjenih časov, blagoslovljena je bila 22. 10. 1995. V
Hrastju je bil postavljen križ 24. 7. 1994. V Pivki so prebivalci Radohove vasi
ob regionalni cesti Pivka – Ilirska Bistrica postavili lesen križ, ki je bil pred
pol stoletja na silo odstranjen. Blagoslovitev je bila na velikonočni ponedeljek,
13. 4. 1998.

1997 - Gospe Francka in Štefka Kristan (Škofove) iz Pivke sta župniji podarili
zemljišče na njihovem vrtu v središču Pivke z namenom, da se sezida nova,
večja in sodobna cerkev. To je bila želja prednikov, ki so nekoč prav to želeli.

2000 - Pivško župnijo je v upravljanje prevzel gospod Marjan Škvarč. Že isto
leto je blagoslovil spominsko ploščo v spomin na zaslužno pivško učiteljico in
pesnico Ludoviko Kalan, v letu 2002 pa še spominsko ploščo v spomin na dr.
Toneta Požarja, ki je postavljena na Požarjevi domači hiši v Petelinjah.
2001 - Obnovljena sta bila streha in zvonik župnijske cerkve, do konca pa je
bilo porušeno in odstranjeno staro župnišče, ki je bilo žal v preslabem stanju
za ohranitev in obnovo.
2004 - Obnovljen je bil kamniti križ iz 18. stoletja Na osredku v Gradcu.
2005 - Župnija je kupila »staro škofovo hišo« na Kolodvorski 10.
2007 - Ob jubilejih 100-letnice postavitve glavnega oltarja in 50-letnice
poslikave cerkve sv. Petra ter 60-letnici župnije izdan zbornik Ti imaš ključe,
namenjen praznovanju obletnic.
2009 - Restavriran in na novo postavljen je bil križ Za železnico, edini kamniti
križ na Pivškem, na katerem so izklesani ključi sv. Petra.
2011 - Obnovljen je bil glavni oltar, cerkev je bila znotraj prebeljena,
zamenjana peč za ogrevanje cerkve in vgradnja radiatorjev.
2012 - Obnovljena fasada na zvoniku.
2012 - Preureditev »stare škofove hiše« v center karitativne dejavnosti
(svetovanje, skladišče, učna pomoč …).
2015 - Postavljen je bil nov lesen ambon in nov daritveni oltar proti ljudstvu
z bogatim simbolnim pomenom.
2016 - Podrli so propadajočo štalo ob župnišču, zgradili nov, večnamenski
objekt in uredili trg pred cerkvijo. Otvoritev in blagoslov novega objekta in
trga je opravil g. Slavko Rebec, pivški rojak, škofov vikar za pastoralo, ob
praznovanju 25. letnice njegove nove maše v Pivki.
2017 - Župnik je blagoslovil spominsko ploščo dr. Adolfu Kinkeli na pročelju
Zdravstvene postaje v Pivki.
Irena Margon

Blagoslovitev večnamenskega objekta na mestu nekdanje »štale«

160 LET ŽELEZNICE V PIVKI
Prav je, da se spomnimo, da je letos 160-letnica prihoda "železne
ceste" v naš kraj tudi s priloženo 110 let staro razglednico. Na njej
je železniška postaja Sv. Peter na Kranjskem. Železniška postaja
je najbolj monumentalna stavba v Pivki, kraju, ki je bil takrat
poimenovan Št. Peter na Kranjskem oziroma Sv. Peter na Kranjskem,

Št. Peter na Notranjskem, Št. Peter na Krasu in Šempeter na Krasu,
po preimenovanju v letu 1952 pa Pivka. Stavba železniške postaje je
bila zgrajena v letu 1856 ob gradnji južne železnice, ki je povezala
Dunaj preko Ljubljane do Trsta. Odločitev o gradnji južne železnice
je dunajska vlada sprejela v letu 1841, v petih letih je vlak prisopihal
do Celja, leta 1849 v Ljubljano in 1856 do Postojne. Redni promet
do Trsta je stekel po uradnem odprtju proge 27. julija 1857, ko je
množica Pivčanov ob slovesno okrašenem postajnem poslopju
pozdravila številne ugledne osebe, na čelu s cesarjem Francem
Jožefom in štirimi nadvojvodami, ki so se s posebnim vlakom uradno
prvi popeljali po zadnjem delu južne železnice. Posebna zanimivost
na razglednici je Hotel južne železnice (stavba na desni strani
razglednice), sedaj Picerija Herman, desno od postajne zgradbe je
bilo kegljišče (Kegelbahn), ki je vrisano tudi v postajni situaciji iz
leta 1916, v času ko je bila narejena ta razglednica. Seveda je prihod
železnice pomenil veliko spremembo. Udarec je doživelo furmanstvo,
železnica pa je pospešila razvoj lesne industrije. Kot gobe po dežju so
zrasle tudi gostilne oziroma hoteli, tudi v našem kraju.
Ernest Margon

Pregled kulturnih dogodkov, aktivnosti društev, vaških skupnosti…

1979–81- Zgrajeno je bilo novo župnišče, leto kasneje je bila urejena prostorna
veroučna dvorana.

Lokacija nove cerkve je bila upoštevana v ureditvenem načrtu središča Pivke.

Foto: Ernest Margon

je svoje prvo leto pomagal v župniji Trnje. Kot župnijski upravitelj in nato
župnik je svojo službo v Pivki nastopil 1971. leta.
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ANA PUPEDAN - 25 LET

Koncert ob 25. obletnici Ane Pupedan z gosti v pivški dvorani Skala
izzivom spopadel 6-letnik pač ni bilo iz tega planeta ... Do sedaj smo
takšne posnetke otrok samo občudovali, kadar so kdaj zaokrožili po
svetovnem spletu, to doživeti v živo, pa je nekaj najboljšega, kar se ti
lahko zgodi. Svit in Pupedanci so vrgli dvorano na noge in tako že
takoj na začetku poskrbeli za izjemno vzdušje.

44

Tudi tako bi namreč lahko opisali čudovit koncert, ki se je odvil
tistega še toplega petkovega večera, 10 novembra 2017.
Pri Ani Pupedan se je namreč težko zanašati na kakšno predvidljivost,
resnost, ustaljene obrazce in prakse, ampak prav to jih dela tako
posebne in tako dobre. No in prav takšen, torej nepredvidljiv ... je
bil njihov začetek koncerta. Na bobnih smo obiskovalci sicer opazili
6-letnega fantiča Svita Vidrih iz Podrage, ampak tega pred začetkom
ni nihče jemal resno in narod je mislil, da gre za kakšno »foro« ...
dokler niso fantje ... s Svitom na bobnih otvorili koncerta z njihovo
himno Ana Pupedan in nam vsem ne zaprli, ampak odprli usta.
Vsi, ki poznate pesem veste, da gre za konkretno, hitro rokersko
skladbo, ki ne dopušča napak, počitka ali popuščanja in kako se je z

In kdo bi si mislil, da bo tako drobceno, majceno bitje, kot je Severa
Gjurin naredila takšen odziv in vzbudila temperament pri ljudeh ...
kot je ga s skladbama Gledam v Iluzijo in Kadar sva sama. Pa se je
zgodilo točno to ... publika je kar plavala na morju čustev, prelitih
pod odrom v Skali. Odlična podlaga za eno večjih glasbenih legend

Foto: Andrej Nagode
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Kako naj človek napiše kaj pametnega, resnega in časopisu in bralcem
odgovornega, če je bil pa dogodek ena sama eksplozija norčavosti,
smeha, neresnosti in kot bi rekla oziroma zapela dolgo let nazaj Irena
Kohont: «Bil je tako prikupno zmeden, da sem zato ljubila ga«.

Zelo prijetno, duhovito in seveda čisto v stilu večera ... nepredvidljivo,
je bilo tudi vodenje glavnega povezovalca prireditve ... neponovljivega
Draga Misleja Mefa, aktualnega Ježkovega nagrajenca, ki ima polno
malho domislic, šal, zgodb o vsakem posebej in ne morem si niti
predstavljati koga drugega na tem mestu. In čeprav bi človek Mefa
lahko poslušal ure in ure je znal povedati in napovedati ravno prav,
da se je njegova zgodba ves čas lepo prelivala s »Pupedansko«, Mef ni
bil samo povezovalec, ampak tudi nastopajoči, pa še Slavka Ivančiča
je nadomestil v pesmi Kar je res je res. No, po udarnem uvodu in
še nekaj največjih hitih so Pupedanci na oder povabili novega gosta
... Sploh je bil koncept koncerta zastavljen tako, da so z gosti odpeli
eno svojo pesem, pa eno pesem od gosta ... ves čas pa se je prelivala
električna, torej Ana Pupedan, z akustično Ante Upedanten izvedbo.
Pri naslednjem gostu je zopet završalo med publiko, Grega Skočir
iz Big Foot Mame je dvigal temperaturo s komadoma Pijan od
Pupedancev in Vrn se k men od Big Foot Mame … dogodek pa se je
vil naprej z nezmanjšanim tempom.

Foto: Andrej Nagode

Za spodaj podpisanega je bil to en od vrhuncev večera in energija, ki
so jo prelili iz odra, je tisto nekaj več kar človek vedno išče v glasbi
in glasbenem ustvarjanju. No, in po besnih pesmih je nastopil čas za
nekoliko drugačno besnenje in malo drugačnih ritmov v stilu rapa
... na oder sta se kot dve prikazni prikradla Klemen Klemen in pa
Recycle man (včasih poznan kot Ali En) s podlago Pupivškega rapa,
sta odpela svoji najbolj znani Keš pičke in pa Burek in zbudila silno
radost tudi med drugače mislečo in čutečo publiko pod odrom. Strasti
je nekoliko umiril Jani Kovačič, ki je tokrat v vlogi napovedovalca
napovedal Mefa kot glasbenega gosta, slednji je odpel in odigral tri
skladbe, pa je bila prva bržčas odigrana povsem nepričakovano in
spontano, a je Pupedanski basist Peter Žnidaršič kot Peter skala,
Pupedanska nezmotljiva podlaga, takoj ujel štimungo in suvereno
odpeljal vlak po tirih naprej ... no ... za njim pa je prišel na Pivški
oder drugi vrhunec večera - Rudi Bučar.
Nej u tuojmi stili in pa s svojo Sen znala jes je skupaj s Pupedanci
dobesedno polil publiko s svojo neumorno energijo, strastjo,
pevskim in ustvarjalnim talentom. Rudi se zdi kot na vrhuncu svoje
življenjske moči in silne karizme ki jo izžareva. Z njim bi lahko v

enem dnevu zgradili drugi tir Koper-Pivka, saj se zdi neustavljiv.
Večer in koncert sta pripeljala k zaključku gospoda Davorin Bešvir,
kot frontman benda Pridigarji in pa Borut Marolt iz zasedbe Niet.
Čisto sam zaključek pa je po svoje in v nepredvidljivem stilu zaključil
Jani Kovačič, ki je z Delam, delam, delam spravil na noge še tiste
zadnje, ki so morda prej sedeli.
Po pivških kuloarjih so v dneh po koncertu krožile govorice, da naj
bi v bližnjem šotoru prej zmanjkalo piva, kot pa je zmanjkalo pesmi
na odru, ampak kot bi rekli Pupedanci: «Usaka rwža jma trn in usaka
nouč jma jutru.«
Bližnje šotorišče-zatočišče žejnih duš je bilo ne ravno nema priča
nočnega nadaljevanja čudovite glasbene zgodbe, ki so jo ta večer
spisali domači fantje iz Ane Pupedan. In nadaljevanje zgodbe, ki jo
pišejo že 25 let in ki se ji v Pivko pridejo priklanjati največji zvezdniki
naše slovenske rokenrol scene.
Ana Pupedan je bržčas edini bend na svetu, ki se lahko sredi
največjega glasbenega dogodka s samimi zvezdniki ustavi in naredi
10-minutno pavzo, ker bobnar Marko Doles po odru in za njim
išče »kaubojske čižme« ... Ana Pupedan je edini bend na svetu, ki
se ustavi sredi pesmi, zato da avtor večine glasbe in kitarist Boštjan
Požar lahko uglasi kitaro, pa se jim publika zato samo še bolj smeji.
Pupedanci so najbrž tudi edini bend na svetu, ki je posnel in izdal
ploščo in ji ni dal imena. In prav gotovo so edini bend na svetu,
katerega frontman, postavni in karizmatični pevec Simon Avsec
nagovarja publiko po »pivšku« in to ne glede na to ali igrajo v Pivki,
Mariboru ali Ljubljani (prav rad bi jih slišal takrat v Kijevu).
Ane Pupedan pač ne moreš staviti v predalčke, ji lepiti oznak, jo tlačiti
v to ali ono glasbeno usmeritev ali trend, ker so naši »Pupedanci«
daleč nad vsem tem.
Nikogar ne pustijo hladnega in pustim se prepričati, da gredo komu
tudi na živce, ampak velika večina nas je takšnih, ki jih imamo srčno
in iskreno radi.
Zaradi njihove direktnosti, spontanosti in dobrodušnosti.
In ker niso takšni kot vsi ostali, čeprav so del nas, del našega kraja,
naše skupnosti.
In ker jim že 25 let uspeva biti v vrhu glasbenega ustvarjanja in
dogajanja, brez kakšnih hudih botrov, svetovalcev in pomoči
glasbene industrije.
In ker tej isti glasbeni industriji znajo nastaviti ogledalo, so si med
kolegi glasbeniki prislužili spoštovanje in čast, kot je to uspelo le
malo glasbenikom na Slovenskem.
Silvo Čelhar

Pregled kulturnih dogodkov, aktivnosti društev, vaških skupnosti…

pri nas - Zorana Predina. Fantje so mu zaupali kar tri skladbe, in sicer
Šan lejp tih večjr, ki jo je Zoran odpel v originalu, se pravi našem
dialektu, in si za to prislužil gromek aplavz, ter njegovima Bolj star
bolj nor in pa legendarno Naša Lidija je pri vojakih, ki pa pravzaprav
niti ni več njegova, temveč ponarodela ... vsaj po odzivu publike
sodeč. No, in ker se je tematika koncerta dotaknila vojne tematike,
je bil čas za lokalca. Pavel Tanko je s fanti odpel pivško verzijo Lili
Marlen, se pravi Kolodvorska 40, potem pa so si Pupedanci vzeli
čas za svojega aktualnega glasbenega prijatelja Janija Kovačiča, s
katerim so posneli svoj-njegov zadnji projekt, dvojni album Besne
pesmi. Lahko da komu ni všeč Ana Pupedan, obstaja tudi možnost,
da komu ni všeč Jani Kovačič, a nihče pa ne more zanikati globoke
sporočilnosti teh besnih pesmi ter izjemne uigranosti in udarnosti, ki
so jo fantje v času vaj in nastopanja dosegli skupaj z Janijem.
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NEPOZABEN KONCERT IN NOVA
ZGOŠČENKA BISEROV #KerToJeŽur
Celoten koncert je bil v znamenju štirih letnih časov. Tako z izborom
skladb kot vizualizacijo odra in oblačili smo se sprehodili skozi jesen,
zimo, pomlad in poletje.
Presenečenjem pa še ni bilo konca. Biseri smo prvič javnosti
predstavili tudi povsem novo skladbo Čau-čau pa-pa, ki bo od
slej slišna na vseh naših nastopih, kmalu pa tudi po vseh radijskih
in TV postajah po Sloveniji. Na dan koncerta smo po nekaj letih
izdali tudi povsem novo zgoščenko, ki se imenuje po našem sloganu
#KerToJeŽur.
Zadnji del koncerta je navdušeno stoječe občinstvo s petjem,
vriskanjem in nasmehi prepevalo z nami. Spomini na tak večer
ostanejo za vedno. Če boste prek TV ekranov doživeli vsaj del
energične atmosfere, ki je bila v dvorani, vam zagotavljamo, da boste
uživali. :)
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Biseri smo pripravili skoraj 3-urni koncert, brez voditelja in z obilo
dobre glasbe. Letos smo koncept sestavili tako, da smo celoten
program instrumentalno odigrali sami, kar je bil že predhodno velik
delavni zalogaj. Za do zadnjega kotička polno dvorano je že v samem
začetku, še pred koncertom, bilo veliko presenečenje ogromen oder,
v retro disko stilu, z LED ekranom, gromozanskimi disko kroglami
in z modernimi svetlobnimi efekti.

Celoten koncert je bil namreč posnet in si ga boste lahko v začetku
prihodnjega leta ogledali v dveh delih na TV SLO1 in kasneje še na
veliko ostalih TV programih.
Kaj pa po koncertu? Ne. Nihče še ni odšel domov. Skupaj z vsemi
nastopajočimi se je občinstvo družilo še na „after partyju“ pred
dvorano, kjer smo poskrbeli za veselico še pozno v noč.
Bisere čaka do konca leta še veliko nastopov po vsej Sloveniji, z
mislimi pa smo že pri novih skladbah in projektih, ki že komaj
čakamo, da vam jih predstavimo.
In ... saj veste... #KerToJeŽur!

Program smo sestavili iz naših najprepoznavnejših skladb. Velik
del programa pa smo zapolnili z vsemi starejšimi hiti, ki jih je ves
čas dvorana prepevala skupaj z nami in vsemi glasbenimi gosti, ki
jih je bilo letos ogromno. Z nami na odru so nastopila velika imena
slovenske in tuje estrade. Tokrat nismo poskrbeli samo za ušesa in
oči ljubiteljev narodno-zabavne glasbe. Naš slogan #KerToJeŽur in
naš način igranja vključuje tudi pravo žurersko zabavno glasbo in
prav to je bila letos naša novost. Poleg vsem dobro znanih narodnozabavnih ansamblov (ans. Petra Finka, Primorski fantje, Naveza,
Narcis, Nemir, ans. Jureta Zajca, Smeh, Poskočni muzikanti, Katrca,
Veseli Dolenjci ...) so se nam na odru pridružili tudi zabavnjaki, kot
so denimo Čuki, Alfi Nipič, Atomik Harmonik, Mladi Gamsi, Dejan
Vunjak, Danijel Popović ... In še veliko drugih glasbenih skupin,
solistov in instrumentalistov. Veliko točk je bilo pospremljenih s
plesom. Plesne skupine, folklorni in umetniški plesalci so poskrbeli
še za dodaten vizualni „show“ koncerta.
Za krajše glasbene premore in nasmehe v dvorani je s humornimi
točkami navdušil vsem dobro znan poštar Peška, ki je bil tokrat brez
dlake na jeziku.

Ansambel Biseri

Foto: Valter Leban
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Konec septembra je bil v Pivki poseben dan. Bari polni ljudi,
parkirišča po Pivki zapolnjena ... Čakalo se je namreč 20. uro, ko je
v športni dvorani Skala pričel že pol meseca prej razprodan koncert
Štirje letni časi z Biseri.

16. REVIJA PEVSKIH ZBOROV IN MALIH SKUPIN OBČIN PIVKA IN
POSTOJNA

MePZ Košana pod vodstvom Barbare Dolgan.

Postojna. Obema koncertoma je prisluhnila dirigentka Andreja Martinjak, ki je po nastopu
pevcem in njihovim vodjem podala strokovno oceno in smernice za nadalnje delo.
KT

Foto: Ladislao Torresan

DVAJSETO MEDNARODNO TEKMOVANJE OKRONALI Z ZMAGO

Mešani pevski zbor Postojna se je v nedeljo, 12. novembra 2017, v
italijanski Materi udeležil Mednarodnega zborovskega tekmovanja
Antonio Guanti. V konkurenci devetih pevskih zborov so osvojili
93,80 točk in skupaj s Coro polifonico di Ruda iz Vidma zasedli prvo
mesto. Z zmago so zaokrožili prvo obletnico sodelovanja z maestrom
Matjažem Ščekom.
Za Mešani pevski zbor Postojna je v 34-letni karieri ustvarjanja to
bilo 20. mednarodno tekmovanje. Predstavili so se z zahtevnim
programom, ki je obsegal dela Gallusa, Regerja, Antogninija, Brisotta
in Švare. Skladbo Ariel's Madrigal je tržaški skladatelj Roberto
Brisotto napisal prav za to priložnost. Priprave na tekmovanje so se
začele že v prejšnji sezoni, izvrsten rezultat pa je terjal tako številna

odrekanja pevk in pevcev kot tudi ure uživanja ob raziskovanju
bogatega tekmovalnega repertoarja.
Prizorišče tekmovanja, južnoitalijanski arhitekturni biser Matera,
je s svojo nevsakdanje slikovito podobo večkrat služil kot filmska
kulisa. Prečudovit kraj je tako že sam po sebi nudil pevski navdih.
Tudi dolgotrajno pot na »podplat italijanskega škornja« so v zboru
izkoristili v svoj prid – ogledali so si številne italijanske znamenitosti
in se ob tem družili. Pristni in domačni odnosi v zasedbi namreč
veliko pripomorejo pri skupnem muziciranju in prepričljivem
nastopu.
Anja Kocman

Pregled kulturnih dogodkov, aktivnosti društev, vaških skupnosti…

Tudi šestnajsta revija je postregla s
količinskim presežkom nastopajočih, in
sicer se je pivškemu občinstvu predstavilo
kar sedemnajst pevskih zasedb. V soboto
so nastopili VS Slavna, VS Mavrica, ŽePZ
DU Pivka, MePZ Burja DU Postojna,
Učiteljski PZ Pivka, VS Iskrice, MPZ Pivka,
VS Studenec in VS Elum. Na nedeljskem
koncertu pa je nastopilo še osem pevskih
sestavov: MePZ Varda, ŽeVS Šmihel, Klapa
Škvadra, MePZ župnije Košana, KZ Arima,
MePZ Košana, VS Goldinar in MePZ

Foto: Ladislao Torresan

V organizaciji postojnske območne
izpostave JSKD je v avli pivške osnovne
šole, 18. in 19. novembra 2017, potekala
šestnajsta pevska revija, na kateri se je
predstavilo sedemnajst pevskih zasedb iz
pivške in postojnske občine. Izvedbo revije
sta podprli tudi Občini Postojna in Pivka.
Strokovna spremljevalka revije je bila
Andreja Martinjak.
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Sredi oktobra se je Moški pevski zbor Pivka v družbi Ženskega
pevskega zbora Rože iz Nove Gorice odzval povabilu Mešanega
pevskega zbora Davorin Jenko iz Banjaluke na Koncert slovenskih
zborov. Koncertni večer je v petju združil še Mešana pevska zbora
Bazovica z Reke in Camerata Slovenica iz Sarajeva ter Ženski
pevski zbor Slovenčice iz Tuzle. Vsak zbor je odpel po tri skladbe,
s katerimi je izpel glavne poudarke, ki jih je iz svojega repertoarja
namenil slovenski glasbeni tvornosti. Koncert je odmeval v
čudoviti dvorani Banskega dvora, pravcatega dvorca iz secesijskega
obdobja z vsemi akustičnimi zakonitostmi, ki so jih premogli stari
načrtovalci koncertnih dvoran. Ta iz Banskega dvora je močno
spominjala na ljubljansko Unionsko dvorano. Vsak od zborov se je
s svojim izborom skladb želel predstaviti, kar se da najbolje. Pivški
zbor pod vodstvom Marcela Štefančiča je edini v moški sestavi
kljub utrujenosti od dolge poti navdušil številno poslušalstvo s
Foersterjevo Večerni ave, Vodopivčevo Jaz bi rad rudečih rož in z
Ježevo Igraj kolce. Prepričljivo zrelega petja so poslušalcem privoščile
tudi novogoriške Rože pod vodstvom Andreje Rustja z Aljaževo Oj
Triglav, Rustjevo Kaplja rože in Avsenikovo Slovenija, od kod lepote
tvoje. Pokoncertna družabnost – na kateri sta se oba slovenska zbora
zahvalila gostiteljem, predsednik pivškega zbora Dušan Kafol pa je
pozdravil gostitelje tudi v imenu občine Pivka – je trajala sicer dolgo
v noč, vendar ne tako dolgo, da si Pivčani ne bi privoščili podoknice;
v milem mraku je odmevala Mirkova Na trgu, ki je privabila na
okna hotela novogoriške Rože, pa še sloneče ob oknih onstran
ulice. Po zajtrku naslednjega dne je bilo še časa za krajši sprehod
po središču Banjaluke, ki je s svojimi 250.000 prebivalci drugo
največje mesto Bosne in Hercegovine, obenem pa tudi politično,
kulturno, gospodarsko in univerzitetno središče Republike Srbske.
Ena glavnih znamenitosti mesta je starorimski Kastel, ob katerem
je tekel zgodovinski razvoj mesta, ki je večnarodnostno (s srbsko
večino), večkulturno in večreligiozno s pravoslavjem, katolištvom,
islamom in uniatstvom. Nedaleč od mestne tržnice se razteza mestno
središče z impozantnimi zgradbami z mestnim parkom, v katerem je
spomenik Petru Kočiću, osrednjemu književniku tega okolja. Še po

sveži izgradnji je dišala veličastna cerkev Kristusa odrešenika, kjer
se je še poslednjič oglasila pesem pivškega zbora. Obiskovalci cerkve
so zbrano in pritajeno pritrjevali frančiškanskemu motivu Ultima in
mortis hora. Po skupnem kosilu je pivške pevce in novogoriške pevke
čakala doga pot proti domu. Bilo pa je prvo srečanje obeh zborov
dovoljšnje, da so se med pevci in vodstvi teh zborov napletli pogovori
o prihodnjih skupnih koncertnih in priložnostnih prepevanjih.
Artemis

Foto: Datica Del Bon

Pregled kulturnih dogodkov, aktivnosti društev, vaških skupnosti…

Kar šest pevskih zborov se je preizkusilo na koncertu v Banjaluki
– iz Slovenije pivški moški zbor in novogoriške Rože

USPEH GOLDINARJEV NA MEDNARODNEM TEKMOVANJU
ISTRAMUSICA

Vokalna skupina Goldinar, v sestavi
dvanajstih pevcev in umetniškega vodje
Igorja Hodaka, se je po daljšem času
odločila preizkusiti svojo zmožnost lepega
petja. V pestrem naboru bližnjih in daljnih
tekmovalnih odrov smo se odločili za
soočenje s samimi seboj in dvajsetimi zbori
na srečanju Istramusica, ki je letos v okviru
projekta Interkultur prvič potekalo v Poreču.
V Poreču smo nastopili v dveh kategorijah,
in sicer med moškimi zasedbami ter s
sakralnim programom. Tako v eni kot drugi
smo po presoji mednarodne žirije dosegli
zlato priznanje (v prvi bili celo najboljši),
uvrstili pa smo se tudi v dodatni nastop za
nagrado v višini 2000 €, ki pa je šla v žep
študentom glasbene akademije iz Rusije.
Srečanje je odlikovalo številčno in hvaležno
občinstvo na tekmovalnih prizoriščih,
izpostaviti pa velja tudi gostoljubje
domačinov ter nabor gostinske podpore za
trebušno prepono. Celotna izkušnja je bila
krepčilna; ne le po dobri uvrstitvi, ki kaže,
da znamo osredotočiti prizadevanja in

izpeljati niz kakovostnih nastopov, temveč tudi za gradnjo moštvenega duha. Nenazadnje
oz. predvsem pa zato, ker smo na srečanju lahko dali in prejeli veliko lepega, kar je tudi
smoter našega petja. Vokalna skupina Goldinar, ki deluje v okviru Društva Bakla, svoj novec
kuje petnajsto leto. V mesecu novembru pa je nastopila na reviji pevskih zborov v Pivki in
regijskem tekmovanju v Postojni. Hvala domačim za podporo na naših poteh ter sponzorjem
in donatorjem: Občina Postojna, Drevesnica Štivan d. o. o., Mizarstvo Abram, Kmetija
Žužek iz Slovenske vasi, Delamaris d. o. o., Agrotgovina Jožica Šajn s. p., Grže čiščenje
pranje d. o. o.
Goldinarji

POP ROCK SKUPINA THINK TWICE S PIVŠKO PEVKO NA ČELU

Foto: arhiv glasbene skupine

izvajanju. Glavni vokal skupine predstavlja
Pivčanka Nuša Klobučar, bobnar Blaž
Opeka, basist Jan Otoničar, kitarist Rok
Opeka in klaviaturist Tilen Tomšič. Z
željo po zabavanju in razveseljevanju vseh
generacij na svojih nastopih zaenkrat
izvajajo priredbe različnih bendov, ko
pa se bo pojavila priložnost, bodo začeli
s snemanjem lastnih komadov. Izvajajo
predvsem slovenski ter angleški pop rock,
različnih izvajalcev, kot so Tina Turner, AC/
DC, Bon Jovi, Blondie, Queen, Toto, Amy
Whinehouse, Guns N' Roses, Nina Pušlar,
Šank Rock, Tinkara Kovač, Jan Plestenjak,
Neisha, Big Foot Mama …
Krstni nastop so doživeli v Adria Loungu v
Ankaranu, priložnosti za nastopanje pa so
odprle tako na Primorskem, Dolenjskem
in Štajerskem. Na nastop na Pivškem pa še
čakajo.

DKH

ZAČETEK NOVE RAZSTAVNE SEZONE V HIŠI KULTURE

Novo razstavno sezono v Hiši kulture smo odprli z razstavo slikarke
Nine Čelhar, ki je doma iz Pivke, vendar že več let živi in ustvarja v
Ljubljani. Na razstavi z naslovom Hiše v hiši je umetnica predstavila
presek svoje slikarske produkcije zadnjih nekaj let. Že nekaj časa
je v središču njenega zanimanja sodobna bivalna arhitektura, ki jo
raziskuje skozi krog odnosov človek-hiša, hiša-narava, narava-človek.
V ta namen išče primere dobre, premišljene in hkrati dostopne
arhitekture enodružinskih hiš, ki ohranjajo pristen odnos z okolico,
hkrati pa na prvo mesto postavljajo svoje prebivalce. Vzorce za svoje
hiše jemlje iz arhitekturnih revij in interneta, saj ji je pomembno, da
so to dejansko zgrajeni objekti, ki so jih ljudje izbrali za svoj dom.
Izbrano arhitekturo na sliki vmesti v naraven okoliš, bogat z zelenjem,
in jo naslika v barvah podobne tonalitete in svetlosti, s čimer doseže
atmosfero umirjenosti, stabilnosti in varnosti. Na ta način na svojih
slikah ustvarja idealne podobe bivanja, kjer se človek, hiša in narava
stapljajo v harmonično celoto.

hisakulturepivka.com

•

Sledila je razstava kiparke Lade Cerar, ki se v svojih delih ukvarja
z raziskovanjem vsakdanjega življenja, v tem okviru pa še posebej
z aktualnimi družbenimi problemi, kot so denimo staranje
prebivalstva, medikalizacija življenja ali finančne težave prekarnih
delavcev. Slednje je bilo tudi izhodišče večletnega projekta, v katerem
se je umetnica ustvarjalno spopadla s kupom položnic, ki so se z
leti nabrale v njenem predalu. Položnice je želela spremeniti v nekaj
estetskega, humornega in celo prodajnega, zato je iz njih v navezavi
na japonsko tradicijo origami ustvarila različne objekte. Projekt je
umetnica deloma že predstavila v različnih galerijah po Sloveniji,
zdaj pa ga zaključuje s celostno predstavitvijo pod naslovom Končni
obračun v Hiši kulture v Pivki.
V naslednjih treh mesecih bomo predstavili dela Nejca FranetičaDesa, Nike Rupnik in Borisa Beje. Vljudno vabljeni!
Mojca Grmek

fb.com/galerijahisakulturepivka

Pregled kulturnih dogodkov, aktivnosti društev, vaških skupnosti…

Predstavljamo vam pop rock skupino Think Twice, ambicioznih, mladih glasbenikov, ki
strmijo k ustvarjanju in izvajanju kvalitetne glasbe. Zasedba je nastala v začetku leta 2017
in ima sedež v Cerknici. Večina od njih je šolanih glasbenikov in ima izkušnje iz več bendov
v preteklosti. V to zasedbo so se združili zaradi želje po resnejšem delu in kvalitetnejšem

Vsi, ki bi radi prisluhnili zvoku teh mladih
glasbenikov, ste vabljeni, da obiščite njihov
facebook profil ThinktwiceSLO, kjer lahko
najdete videoposnetke priredb, Think Twice
novice in termine nastopov.

49

Intervju s slikarko
NINO ČELHAR
1. Vaše korenine izhajajo iz Pivke, ste Pivčanka, kajne? Kje
trenutno živite, se pogosto vračate v Pivko?

5. Kateri so vaši dosežki, uspehi na področju slikarstva? Vemo, da
je teh kar nekaj, kljub vaši izjemni mladosti.

Tako je, oba starša sta iz Pivke, kjer sem tudi odraščala. Sedaj živim v
Ljubljani, vendar se še vedno pogosto vračam domov, saj tu živi večji
del družine.

Imela sem že kar nekaj samostojnih razstav po vsej Sloveniji ter
vrsto skupinskih, doma in v tujini (Nemčija, Avstrija, Italija, Finska,
Grčija). Moje slike so bile umeščene v razne zbirke, med drugim
v zbirko Essl, Riko, Galerije Božidar Jakac in Miklove hiše. Med
nagradami naj omenim Priznanje ALUO za posebne dosežke v letu
2011/12 ter posebno Collector's Invitation, Essl Art Award CEE 2015.

2. Kako se je začela vaša umetniška, ustvarjalna pot? Kdaj so
nastale vaše prve slike, kdo vas je navdušil, imate mogoče kakšen
zgled?
Da želim postati slikarka, sem vedela praktično že od otroštva.
Hitro pa sem se tudi zavedla, da tovrstna poklicna pot ne bo lahka.
Po osnovni šoli je sledil vpis na novogoriško umetniško gimnazijo,
kjer je moja ustvarjalna pot začela ubirati resnejše korake. Tekom
šolanja so nastajale prve slike ter številne risbe, študije in ilustracije.
Podpora tamkajšnjih likovnih profesorjev in znanje, ki so mi ga dali
je bilo ključno za moj vpis na Akademijo za likovno umetnost in
oblikovanje v Ljubljani, kjer sem leta 2012 diplomirala iz slikarstva.

Pregled kulturnih dogodkov, aktivnosti društev, vaških skupnosti…

3. Svojo ljubezen do slikanja nadaljujete tudi v študijski smeri.
Bo slikanje vaša poklicna pot oziroma kaj si želite početi v svojem
življenju?
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Slikanje je že moja poklicna pot, saj sem lani pridobila status
samozaposlenega v kulturi. Študij zaključujem, čaka me le še
dokončanje magistrske naloge. Moj cilj v prihodnje je skušati
preživeti s slikanjem, kar je zahtevna naloga, vendar verjamem, da z
veliko dela – ne nemogoča.
4. Kako opredeljujete svoj slog slikanja? Kaj so njegove glavne
značilnosti?
Moje glavne točke interesa so minimalizem, krajina in arhitektura.
Že nekaj časa je osnovni motiv mojih slik sodobna arhitektura,
enodružinske hiše, če sem natančnejša. Raziskujem krogotok
odnosov: hiša- človek, človek- narava, narava- hiša. Slike so
izpraznjene, naslikane v specifičnem koloritu, ki se osredotoča na
hladne barve sorodnih svetlosti, zaradi česar dajejo vtis umirjenosti
in stabilnosti.

6. Ali je Pivka kdaj tudi vaš osrednji motiv za črpanje prizorov in
navdih za vaše slike?
Posredno da. Kakor raziskujem tudi svojih slikah – okolje v katerem
živimo, vedno vpliva na naše življenje in to bolj kot se zavedamo. V
meni je ostal predvsem odtis pivške pokrajine, barve in oblike, ki se
zrcalijo tudi v mojem delu.
7. Kaj so tiste čarobnosti, ki delajo Pivko (skozi vaše slikarske oči)
tako posebno in lepo od drugih arhitektur, ki jih upodabljate v
svojih delih?
Mislim, da je glavni adut Pivke njena naravna pestrost. Specifična
pokrajina pivške kotline, planote, gozdovi, presihajoča jezera - vedno
očara oko.
Tudi kulturna dediščina v naši občini ni zanemarljiva – od cerkva,
gradov, pa do italijanske arhitekture v centru Pivke. Dokler bomo
ohranjali neokrnjeno naravo in varovali ter bogatili kulturno
dediščino, bo imela pivška občina veliko za ponuditi.
8. Kaj vam pomeni razstava v vašem domačem kraju - Pivki?
Razstavljati v domačem kraju je nekaj posebnega, sploh pa zato,
ker imamo odlično galerijo. Kustosinja Mojca Grmek, skromnim
sredstvom navkljub, v Hiši kulture ustvarja odličen program. V
Pivki razstavljajo priznana imena slovenske likovne umetnosti, ki
privabljajo gledalce od daleč in v čast mi je, da sem v njihovi družbi.
DKH

RAZSTAVA DEL IZ PODROČJA
OBLIKOVANJA IN ILUSTRACIJE
AVTORICE BARBARE KOGOJ

PIVČAN RAZSTAVLJAL NA
PRVEM SLOVENSKEM SEJMU
UMETNOSTI
Srečko Likar iz Pivke je eden izmed 142 umetnikov, ki prihajajo iz
15 držav in je razstavljal na prvem slovenskem sejmu umetnosti
Art Expo, postavljenem pod šotori v nakupovalnem središču BTC
poleg Vodnega mesta Atlantis. Srečko Likar, Društvo Šempeter 1300,
društvo za druženje in solidarnost, je razstavljal svoje mozaike,
izmed katerih je najlepši tudi objavljen v katalogu prireditve. V
septembru sta dogodek, ki je nastal na pobudo skupine mladih
entuziastov v Zavodu AAMI, odprla ljubljanski župan Zoran
Jankovič in predsednik uprave BTC Jože Mermal, razstavni prostor
z 2500 kvadratnimi metri površine pa je bil obiskovalcem na voljo
do oktobra. Mermal je dogodek ocenil kot dodano vrednost za BTC
City, Jankovič pa je povabil umetnike, ki še ne sodelujejo na tem
dogodku, da se mu v prihodnje priključijo, saj bo Ljubljana čez dve
leti v Cukrarni pridobila galerijo, katere razstavna površina Art Expa
dosega le majhen del prostora, ki bo v tej galeriji na voljo umetnosti.

Foto: osebni arhiv

Jerneja Ksir

SOCIALNI TEDEN V PIVKI

V okviru tedna dogodkov, ki jih prireja Socialna akademija iz
Ljubljane po vsej Sloveniji, je bilo v Pivki v župnišču predavanje z
naslovom Dostojanstvo dela je del dostojanstva osebe in skupnosti.
Tema letošnjega Socialnega tedna je zaznamovana z delom pod
skupnim naslovom Delam, da (pre) živim. Majda Žužek je v imenu
Pivškega odbora Socialnega tedna organizirala zanimiv večer s
predavateljem dr. Igorjem Bahovcem, ki predava na Teološki fakulteti
v Ljubljani. Na začetku večera je za uvod Ana Žužek Barle prebrala
berilo iz Svetega pisma, učenka 4. letnika violine Teja pa je glasbeno
popestrila dogodek. Majda Žužek, voditeljica Pivškega odbora, je
predstavila predavatelja in Janka Korošca, vodjo Socialnega tedna,
ki je na kratko poudaril vlogo dela, ki je vpeto v razvoj človeka in
z njim temelje človekovega dostojanstva. Dr. Igor Bahovec je pred
samim predavanjem najprej predvajal kratek video film papeža
Frančiška, v katerem vsemu človeštvu nalaga odgovorno ravnanje s
svetom, dobrinami in ljudmi, da bodo prihodnje generacije še imele
prijazen svet. V predavanju je najprej osvetlil zgodovinsko delo dveh
za socialnost Slovencev pomembnih mož, to sta bila duhovnik dr.
Janez Evangelist Krek ter pravnik, politik, sociolog in pedagog dr.
Andrej Gosar. Obema je družbeni nauk Cerkve pomenil temelj
presojanja življenja v družbi. Črpala sta iz družbenega nauka Cerkve

in prve okrožnice Rerum novarum- Nove stvari papeža Leona XIII.
Človekovo dela sta razumela kot temeljno dobro za človeka in ključ
za reševanje družbenih vprašanj. Zanimivost je prispeval Ernest
Margon s podatkom, da je Krek v Šempetru na Krasu pomagal pred
dobrimi sto leti ustanoviti Delavsko prosvetno društvo. Predavatelj je
poudaril pomen dela, ki gradi družbo. Delo je povezanost v dialogu
z drugimi. Tu povezuje ljudi najbolj ustvarjalna sila – ljubezen. Ta
deluje v odnosu do sebe, drugih, stvarstva in končno Stvarnika. Ne
glede na izobrazbo, sposobnosti, premoženje ... morajo biti odnosi
človeški. To je lepo povzel Prešeren v Zdravljici: … ki dobro v
srcu mislimo. V »ekološki okrožnici Hvaljen, moj Gospod« papež
Frančišek spomni, da je zemlja naš skupni dom, za katerega smo
odgovorni. Opomni nas, da je potrebno prisluhniti ljudem, biti glas
ubogih, se med seboj povezovati in tako delati za skupno dobro.
Irena Margon

Foto: Ernest Margon

DOSTOJANSTVO DELA JE DEL
DOSTOJANSTVA OSEBE IN
SKUPNOSTI

Pregled kulturnih dogodkov, aktivnosti društev, vaških skupnosti…

Barbara Kogoj, uni. dipl. oblikovalka, se je v desetih letih samostojne
oblikovalske prakse preizkusila že na marsikaterem področju
oblikovanja in ilustracije. Med njenimi opaznejšimi deli na Pivškem
je npr. tudi nova celostna grafična podoba Parka vojaške zgodovine.V
zadnjih nekaj letih pa jo je pot pripeljala »v naravo«. V zadnjem
obdobju se namreč prednostno posveča oblikovanju in ilustriranju
narave, vidnemu sporočanju njenih kvalitet in pomenu varovanja leteh. Na razstavi, ki je bila na ogled od 23. oktobra do 17. novembra
v avli Krpanovega doma, je predstavila nekaj takšnih projektov.
Barbara Kogoj je tudi sicer tesna sodelavka Krajinskega parka Pivška
presihajoča jezera, oblikovala je vizualno podobo Ekomuzeja in
interpretacijske sobe ter učne poti na čistilni napravi Živa, izdelala je
logotip za Ekomuzej in KPPPJ.
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HRASTJE 25 FEST

Petek, 20. oktober, je bil za Hrastje velik dan, pravzaprav kar praznik, iz več razlogov.
Trgovina Vehar Hrastje je praznovala svojo 25. obletnico z velikim
dogodkom, pravo vaško veselico in koncertom kar šestih lokalnih
skupin. Damjana in Jože Vehar, ki prodajalno ves ta čas krmarita
skozi nemirne vode sprememb, ki smo jih v teh super hitrih in
modernih časih deležni, sta seveda zelo ponosna na prehojeno pot.
Ponosna nase, na svoje zaposlene, na domače iz hiše, kjer domuje
trgovina, in na vse Hrastovce pa seveda na vse vas, zveste kupce in
obiskovalce trgovine. Hrastovci in še posebej Veharjevi iz trgovine so
zelo ponosni na to, da je v tem istem prostoru v tej isti hiši trgovska
dejavnost že neprekinjeno prek 80 dolgih let.

Pregled kulturnih dogodkov, aktivnosti društev, vaških skupnosti…

Ideja za pravo veselico se je sicer pojavljala že nekaj časa v njihovih
glavah, ko pa je Jože pred kratkim s svojo skupino Fairplay doživel
ponovno obuditev skupine po 30 letih zaradi praznovanja Abrahama
prijatelja, je prišel na idejo, da ta zadeva ne bi imela samo ene
ponovitve in da bi se pojavili še kje. Pričel je z zbiranjem idej in
iskanja potrditev še drugih lokalnih skupin in zasedb, obenem pa s
iskanjem dovoljenj, soglasij in vsega ostalega.
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In kakšna »fešta« je to bila … dva ogromna prireditvena šotora,
v enem so se odvijali koncerti, nastopi, petje, ples ... v drugem pa
gostinska ponudba ... rajanje je trajalo od 18. ure popoldan pa vse
do 2. ure zjutraj, pa še potem veliko obiskovalcev ni čutilo nobenega
»domotožja« in so še kar vztrajali, čeprav sta ugasnila tako muzika

Je bil pa ta dan seveda od vsega najbolj glasbeno
obarvan in poslušalci so si lahko v živo ogledali in
prisluhnili naslednjim skupinam:
ANSAMBEL STREL
Sestavljajo ga 4 člani, 14 letni Žan Kontelj na harmoniki, 14 letna
Samanta Brožič na vokalu, 12 letni Aleks Kontelj na bas kitari in 16
letni Kliment Cej na ritem kitari in vokalu.
Skupaj so 2 leti, prihajajo iz Prestranka in igrajo narodno zabavno
glasbo. Imeli so to čast, da so otvorili ples in dogajanje ter ogreli
publiko pred ostalimi nastopajočimi.
GLASBENO DRUŠTVO MELODICUM
Fantje delujejo od leta 2016, v društvu so se zbrali ljubitelji glasbe iz
pivške in postojnske občine. Zasedba trenutno šteje 9 članov, igrajo
pa zabavno in narodno zabavno glasbo.

kot šank. Obiskovalci so skozi cel večer bili deležni brezplačnih
porcij golaža, dobili so brezplačni krof, pečen kostanj, pijača je
bila po ugodnih cenah iz trgovine, potekala so nagradna žrebanja
in nagradne igre in z malo sreče, smeha ali ugibanja si lahko prejel
tudi brezplačno majčko, predvsem pa so obiskovalci dobili 6 porcij
brezplačne glasbe v živo, zaradi česar se je res splačalo priti pogledat
v Hrastje.
Obiskovalcev se je dobesedno trlo in vsi so si bili enotni v tem, da
je prireditev nekaj enkratnega in da si jo čisto vsi po vrsti želijo
spet ... nekoč, ob kakšni priložnosti. Seveda je to za malo vaško
trgovino zelo velik zalogaj tako v organizacijskem kot v finančnem
smislu, pridobivanje raznih soglasij in dovoljenj terja veliko časa,
potrpežljivosti in mnogo velikih in veliko večjih organizatorjev, kot
je to mala vaška trgovina, obupa še preden se zadeve sploh konkretno
loti. In prav zato gre Veharjevim odkriti klobuk po opravljenem delu.
Hišni gospodar … gospod Možina Ivan, ki je kljub svoji častitljivi
starosti vztrajal na prizorišču vse do zadnjega, je povedal, da je to
prva veselica v vasi po več kot 57 letih in da je prav ponosen na to.
Vsi obiskovalci pa so bili z veselico, dogajanjem, ponudbo in obiskom
več kot zadovoljni in pohvale in čestitke še dneve po prireditvi, kar
niso nehale deževati.

JAN VEHAR
Ponudil nam je enega od vrhuncev večera, kar mu tudi pripada, saj
je sin Jožeta in Damjane, se pravi domačin iz trgovine. Jan je s svojim
nastopom, pojavo in odrsko prezenco, ki jo fantastično obvlada,
povzročil pravo navdušenje med obiskovalci in to popolnoma
upravičeno. Namreč ... bil je edini med nastopajočimi, ki se je
predstavil z lastno skladbo, predstavil je svoj avtorski singl, ki ga je
izdal v začetku meseca maja pri založbi Dallas records in ga pred
mesecem dni opremil tudi z videospotom.
KLAPA ŠKVADRA
Prav gotovo eden od pričakovanih nastopov ta večer. Fantje vsekakor
že imajo »ime« in veliko obiskovalcev je prišlo zaradi njih ali jih z
nestrpnostjo pričakovalo. Klapa Škvadra je s svojim petjem pričela
leta 2010. Košanski fantje navdušujejo s prepevanjem dalmatinskih
pesmi, slovenskih narodnih ter slovenskih modernih pesmi. Klapo
vodi profesorica Barbara Dolgan, ki fante vseskozi strokovno
izpopolnjuje.

JST SM FORTI
Skupina, ki prav te dni praznuje svojo deseto obletnico delovanja,
je prišla v Hrastje s prav posebnim veseljem in žarom, saj gre za
domačo zasedbo iz Petelinj in Kala, in veseli so bili priložnosti
nastopa pred domačim občinstvom na deseto obletnico. V svojem
repertoarju imajo vse možne zvrsti glasbe, od harmonike do rocka,
od dalmatinskih do popa, a najraje se ukvarjajo z rock glasbo,
oziroma slovensko rock glasbo, ki jo je bilo tudi v Hrastju moč slišati
v izobilju.
FAIRPLAY
Zasedba organizatorja trgovine Vehar, Jožeta Vehar. To je bil tisti
pravi, resnični vrhunec tega večera. Fantje so se zaradi abrahama
svojega basista pred kratkim po 30 letih spet zbrali in vaje so jim kmalu
obudile »skomine«, pričeli so zbirati skupaj opremo, instrumente in
pridno vadili in po nekajmesečnih pripravah, predstavili publiki 10
komadov. Če ste to zamudili, vam je resnično lahko žal, ni šlo samo za

klasičen koncert nekih začetnikov-povratnikov, šlo je za pravo rock'n
roll veselico, za eksplozijo navdušenja med poslušalci in seveda
posledično velike vneme in veselja nastopajočih Fairplayevcev.
Odrski nastop so izvedli tako profesionalno, kot da to zadevo
počnejo vsak dan, in navdušili so s šarmom, pojavo, komentarji in
seveda skladbami, na katere se je pelo in plesalo.
Hrastje 25 fest ni bila navadna veselica in še ena od množice zabav.
Bila je mnogo več od tega in pomenila je čudovito nagrado za
dolgoletno dobro delo, ki ga s svojo prodajalno opravljata zakonca
Vehar in njune zaposlene prodajalke v Hrastju. Želimo jim še veliko
veliko uspešnih let tako v prodaji in upamo ... na še kakšen tako
super koncert, kot je bil tale 20. oktobra.
Tekst in foto: Silvo Čelhar

FARNI DAN V ŠMIHELU

MOTO SHOD V ŠMIHELU

Po panoramski vožnji po Šmihelski dolini so se motoristi okrepčali še
z golažem in belo polento ter se družili do večernih ur pod šotorom
na igrišču v Šmihelu. Dogodek je popestril tudi srečelov.
Meri Kaluža

V nedeljo, 10. septembra 2017, se je v Šmihelu že drugič odvijal farni
dan, ki smo farani kljub dežju sproščeno preživeli v družbi prijateljev.
Zbrali smo se k molitvi pri sv. maši, nato pa se družili pod šotorom
pred cerkvijo, kjer se je odvijal kulturni program. Nastopile so
domače skupine, pevski zbori in harmonikarji, prisotne pa je zabaval
tudi ansambel Trio Adijo. Načrtovane Mihaelove igre za otroke in
odrasle so zaradi dežja odpadle. Posebnega pomena je bilo skupno
kosilo, ki govori o tem, da smo povezani kot prava družina. Po kosilu
smo se posladkali s pecivom, ki so ga spekle pridne gospodinje.
Program se je zaključil v cerkvi, s petimi litanijami.
Tekst in foto: Meri Kaluža

Foto: Tinkara Volk

POKLON PADLIM MED NOB IN SLOVENSKO OSAMOSVOJITVENO
VOJNO
Ob dnevu spomina na mrtve je Krajevna organizacija Združenja
borcev za vrednote NOB Pivka v petek, 27. oktobra 2017, pripravila
spominsko žalno slovesnost pri kostnici na Habjanovem hribu.
Udeleženci so se poklonili spominu na vse, ki so padli med drugo
svetovno vojno, preminuli v okupatorjevih koncentracijskih
taboriščih, pa tudi padlim v slovenski osamosvojitveni vojni leta
1991. Spominske slovesnosti so se udeležili častna enota Slovenske
vojske, podžupan Občine Pivka Boris Rebec, zgodovinar in kustos
dr. Martin Premk, ki je bil slavnostni govorec, spregovoril pa je tudi
predsednik odbora Krajevne organizacije ZB za vrednote NOB Pivka
Andrej Žele. V žalnem kulturnem programu so nastopili recitatorji
in pevski zbor Osnovne šole Pivka, recitatorka Dora Hrvatič, Moški
pevski zbor Pivka in vokalna skupina Društva upokojencev Pivka
Rožmarinke.

Krajevne organizacije ZB za vrednote NOB Pivka

Pregled kulturnih dogodkov, aktivnosti društev, vaških skupnosti…

V Šmihelu se je tradicionalno, že sedmo leto zapored, odvijal moto
shod. Pred cerkvijo sv. Mihaela se je zbralo precej motoristov iz
Šmihelske doline in okolice s svojimi jeklenimi konjički. Motorje in
motoriste je blagoslovil župnik Marjan Škvarč in jim zaželel srečno
in varno vožnjo.
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NA STROKOVNI
VOJAŠKI EKSKURZIJI
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Občinsko združenje slovenskih častnikov
Pivka (OZSČ Pivka) je v sodelovanju s
sorodnima organizacijama iz Sežane in
Ilirske Bistrice konec septembra za člane,
njihove družinske člane in simpatizerje
ob 100. obletnici preboja soške fronte
organizirala vojaško strokovno ekskurzijo
v dolino reke Soče. Prva točka ekskurzije
je bil obisk muzeja 1. svetovne vojne v
Kobaridu. Pod strokovnim vodstvom osebja
kobariškega muzeja nam je bilo najprej
predstavljeno dogajanje med prvo svetovno
vojno na soški fronti v obdobju 1915-1917,
s posebnim povdarkom na 12. soški bitki,
imenovani tudi kot Čudež pri Kobaridu,
ki je bila ena največjih spopadov v gorati
pokrajini v zgodovini in tudi največji
vojaski spopad na slovenskih tleh. Bitka se
v strokovnih vojaških krogih smatra kot
najuspešnejsa prebojna operacija v prvi
svetovni vojni in ena od prvih primerov
t.i. bliskovite vojne, ki so jo Nemci uspešno
uporabili na začetku druge svetovne vojne.
Ekskurzijo smo nadaljevali z ogledom druge
italijanske obrambne črte na Kolovratu, kjer
so še danes vidni ostanki rovov, mitraljezkih
gnezd, kavern in zaklonišč. S samega vrha

Kolovrata se nam je v zares prekrasnem jesenskem vremenu odprl prelep razgled na dolino
reke Soče in Krn, na jugu preko Svete gore do Jadranskega morja ter na zahodu proti Furlaniji
in Čedadu. Že nekoliko utrujeni smo se spustili do Mosta na Soči, se okrepčali v prijetnem
gostišču in nadaljevali pot do zadnje točke ekskurzije do Pomnika braniteljem slovenske
zemlje na Cerju. Po podrobnem ogledu razstav z različnimi vojaškimi tematikami v stolpu
in kratkem predahu smo se polni različnih vtisov s potovanja v preteklost preko Krasa, že
odetega v rdeče barve ruja, v zgodnjih večernih urah vrnili v Pivko. OZSČ Pivka bo tudi
v bodoče organizirala vojaško strokovne ekskurzije, kjer se bodo udeleženci ob prijetnem
druženju lahko spoznavali z dogodki iz bogate slovenske vojaške dediščine.
Občinsko združenje slovenskih častnikov Pivka

JESENSKO POTEPANJE PO PIVŠKEM

Sobotno jutro, 14. oktobra, je že v svojem prebujanju napovedovalo čudovit sončen dan, ki je
bil kot nalašč za jesensko srečanje Zveze tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije. Organizacija
letošnjega srečanja je bila zaupana Klubu tajnic in poslovnih sekretarjev Krasa in Notranjske,
ki smo ga poimenovale JESENSKO POTEPANJE PO PIVŠKEM.
Udeleženci smo se zbrali v Parku vojaške zgodovine v Pivki, ki v objemu veličastnih stavb iz
italijanskih časov skrivajo pravo zgodovinsko bogastvo. Ob dišeči kavi in domačem pecivu,
ki so ga pripravile članice gostujočega kluba, je vse prisotne nagovorila predsednica lokalnega
kluba Tadeja Pavlovič. Uvodni program so sooblikovale plesalke Plesne skupine Pike ter
pivški župan Robert Smrdelj, ki je predstavil nastanek in razvoj turističnega kompleksa, ki
ga z leta v leto obišče vedno več turistov. Sledil je ogled muzejskih zbirk. Pot nas je v sončni

soboti vodila naprej do Slovenske vasi, kjer
sta nas pričakala Matija in Anže s svojima
harmonikama. Sledil je ogled Ekomuzeja,
kjer smo odkrivali skrivnosti čudovitega
kraškega sveta. In tu nam je pot prestregel,
kdo drug kot sam Martin Krpan. Ravno se
je odpravljal tam mimo na Dunaj k Cesarici.
A se je vseeno malo pristavil, nam povedal
svojo zgodbo in iz popotne cule vsakem
izročil spominsko vrečko Krpanove soli.
Naše srečanje se je zaključilo v lokalni
gostilni. Z ubranim petjem so nam popoldan
popestrili pevci Pevskega društva Slavna.
Ker so naša vsakoletna srečanja prepletena
tudi s humanitarno nitjo, smo vsi udeleženi
prispevali svoj prostovoljni prispevek,
ki smo ga letos namenili pivški skupini
Bejž če ujdeš. Prihodnje leto imajo namen
obnoviti vrtec v mestu Amatrice, ki je bil
od zadnjem potresu porušen. Skozi celotni
dan je potekala prodaja srečk za srečelov,
katerega izkupiček smo dodali k zbranemu
prostovoljnemu
znesku.
Humanitarni
skupini je ček v znesku 510 € predala
predsednica zveze gospa Asfour. Sledilo je
pozno kosilo in sproščen klepet. Ko je mrak
že objemal sobotni dan, smo se polni vtisov,
nasmehov in dobre volje odpravili vsak na
svoj dom, veseli, da smo preživeli čudovit
dan, naredili nekaj zase in za druge.
Zveza tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije

TURNIR V REŠEVANJU KRIŽANK
Društvo upokojencev Pivka je z jesenjo začelo s turnirji članov v
igranju pikada, taroka, briškole in tršeta ter v reševanju križank.
Prvi turnir v reševanju križank je bil 5. oktobra v klubskih
prostorih društva. Predsednik komisije Srečko Fras je pripravil
šest nalog, tokrat je skandinavskim križankam dodal še dva rebusa,
osmerosmerko, italijansko in simetrično križank. Tekmovalo je
pet reševalcev, zaradi bolezni Srečka Frasa sta za pravilnost izvedbe
poskrbela predsednik društva Evgen Primožič in vodja sekcije Stane
Stavanja. Tekmovalci so imeli na voljo eno uro časa, v predpisanem
roku so vsi rešili naloge. Vrstni red je bil takšen:
1. mesto je z vsemi možnimi točkami (474) in z najmanj porabljenega
časa zasedla Štefka Kirn
2. mesto: Jožica Knafelc (470 točk)
3.mesto: Stane Stavanja (462 točk).
Tekmovalci so se pošteno in zavzeto borili, po koncu tekmovanja
pa živahno izmenjali izkušnje in rešitve. Vsem je bilo všeč, da so
bile naloge malce težje, saj tako lažje preizkušajo svoje sposobnosti.

Tekmovanja se vrstijo pogosto, zato bodo spet na vrsti čez pet tednov.
Pozivamo vse, ki jim je reševanje križank in ugank v veselje, da se
nam pridružijo. Kraj in čas naslednjega turnirja bomo objavili na
spletni strani Društva upokojencev in oglaševali na Radiu 94.

MARTINOVANJE DRUŠTVA UPOKOJENCEV PIVKA

Foto: Irena Kristan

MEDNARODNI DAN STAREJŠIH V DRUŠTVU UPOKOJENCEV PIVKA
sodelovali tudi na F3ŽO v Ljubljani. Krožek Beremo skupaj združuje
ustvarjalce in interprete besedne umetnosti, zato smo slišali avtorske
pesmi članic krožka in doživeto izvedbo Lainščkove pesmi Ne bodi
kot drugi, saj je Jadranko Šinko na kitari spremljal Kristjan Črlenec.
Predsednik društva mag. Evgen Primožič je v nagovoru spomnil,
da društvo letos praznuje 65-letnico obstoja. Številne aktivnosti so
prilagojene starejši populaciji, vanje želimo vključiti različne interese
članov.

Leta 1990 je generalna skupščina Združenih narodov razglasila
1. oktober za mednarodni dan starejših. Prireditev je potekala v
dvorani Krpanovega doma v Pivki. Glavni moto je bil prikaz številnih
dejavnosti, ki jih starejši razvijajo v okviru društva, posebej pa smo
želeli poudariti medgeneracijsko sodelovanje.
Na prireditvi so nastopili Ženski pevski zbor društva upokojencev
Pivka in Ženska vokalna skupina Rožmarinke, ki so v tem tednu

Naštel je številne dejavnosti na športnem, kulturnem in socialnem
področju. Posebej je poudaril pomen prostovoljstva in vseh
prostovoljcev, ki delajo v društvu. Letos začenjamo Bralno značko,
ki je namenjena vsem upokojencem občine Pivka, tudi če niso člani
Društva upokojencev.
Društvo upokojencev Pivka
razvija pestro medgeneracijsko
sodelovanje z Osnovno šolo in Vrtcem Pivka. Zato na vsaki prireditvi
nastopijo učenci Osnovne šole, tokrat sta se nam predstavili Eva
Bergoč in Ana Golinar. Večer so zaključili trije mladi harmonikarji iz
Kulturnega društva Šmihel. Z mladostno energijo in zagnanostjo so
ogreli srca in dlani vseh obiskovalcev.
Jožica Knafelc

Pregled kulturnih dogodkov, aktivnosti društev, vaških skupnosti…

Izletniško-družabna sekcija vsako leto organizira martinovanje v eni
od slovenskih vinorodnih pokrajin. Med številnimi ponudbami so
letos izbrali Dolenjsko. Lepo vreme, praznik sv. Martina na soboto
in zanimiva destinacija so bili vzrok številnemu odzivu članov. Vodja
sekcije Alma se je morala pošteno potruditi, da je našla dodaten
avtobus, in tako omogočila prostor vsem, ki so se prijavili.
Na martinovo soboto smo se ob enih popoldne dobro razpoloženi
odpeljali iz Pivke proti Ljubljani. Mimo dolenjskih gričev nas je pot
vodila do Praproč pri Temenici, kjer so nas pričakovali v gostilni
Pri Japu. V družinski gostilni, kjer delajo vsi domači, se je izkazala
pregovorna dolenjska gostoljubnost. Res je, da na martinovi pojedini
ne sme ničesar primanjkovati, vendar so se gostitelji pri izbiri jedi
in postrežbi odlično izkazali. Dobro podprti smo pot nadaljevali v
vinsko klet na Debelem hribu, kjer smo krstili novo vino. Pravijo, da
bo letos cviček dober, gotovo imamo za to nekaj zaslug tudi botri, ki
smo svoje delo opravili častno in predano .
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PIVŠKE OŠTARIJE - REŠTA BAR
Rešta bar je tudi odprt vsak dan, v
popoldanskem in večernem času, ko ljudje
končajo s službami in pridejo na rekreacijo,
sprostitev ali na pijačo.
Ob vikendih, predvsem v primeru turnirjev,
pa je odprto tudi čez dan, a bolj poredko,
tako da je odpiralni čas lokala predvsem
popoldne, ob nedeljah pa imajo zaprto.
Če je balinarska dvorana prosta, pa imajo
ljudje možnost najema le-te za različne
prireditve, praznovanja, rojstnodnevne
zabave in podobno.
Silvo Čelhar

Pregled kulturnih dogodkov, aktivnosti društev, vaških skupnosti…

V tokratni izdaji Pivškega lista smo se oglasili v lokalu, ki je najbolj
poznan pivškim športnikom, predvsem balinarjem, torej v Rešta
baru.
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Pivški Rešta bar je kakopak zelo povezan s samo balinarsko dvorano
v Pivki. Ta je bila zgrajena že leta 2006, a je v letu 2014 doživela
temeljito nadgradnjo, s profesionalno industrijsko konstrukcijo,
izolacijo, ogrevanjem, razsvetljavo, toaletami in tako ponudila veliko
bolj udobno in spodobno okolje za športnike.
Sam Rešta bar pa je v sklopu tega objekta kot dopolnilna dejavnost
tako za same uporabnike športne dvorane kot zunanje obiskovalce.
Sicer je lokal, ki ga vodi Luka Štunf, odprt že od leta 2010.
Mogoče je ena večjih prednosti tega lokala njegova odmaknjenost od
strogega centra, pa obenem izjemna bližina. Umirjena lokacija, več
kot primerna za različna srečanja, zabave, proslave ali pa preprosto
umaknjeno pitje kavice ali čaja, stran od mestnega vrveža. Pohvalijo
se s čudovito poletno teraso in kuliso v senci, na čudovitih lesenih
klopeh iz palet, pod večerno svetlobo svečk ali zasenčenih luči, pod
katerimi se boste v poletnem večeru čudovito počutili in v miru
pokramljali s prijatelji ali preprosto uživali v poletnem večeru, stran
od prometa. Poleti se zelo radi pohvalijo s ponudbo sladoleda. Skozi
vse leto pa imajo seveda ogromno parkirišč v okolici, saj je lokacija,
kar se tega tiče, res idealna. Ker se lahko uporabniki dogovorijo tudi
za najem same dvorane, se to v povezavi z Rešta barom še kako lepo
kombinira in pozna pri različnih aktivnostih, dvorana je namreč zelo
zasedena. Tukaj trenirajo prva in druga balinarska ekipa, ženska liga,
mladinska liga, upokojenci, rekreativci, pozimi pa tudi kompletna
zasedba iz Košane, ki nima svoje pokrite balinarske dvorane.
Zelo zanimiva je tudi zgodba, ki jo malo ljudi pozna, namreč, od
kod ime Rešta bar. Izraz, oziroma ime je povezano z določenim
elementom balinarske igre, pri katerem pride do izbijanja krogle
nasprotnika blizu »balina«, pri čemer mora vržena krogla, ki izbije
nasprotnikovo kroglo pri balinu, po udarcu ostati na tem istem
mestu pri miru. Energija se tako prenese iz odvržene »leteče«
krogle na stoječo kroglo, ki se tako odbije stran, vržena krogla pa
obstane na njenem prejšnjem mestu. Element je zelo redek in težko
izvedljiv, vendar pa dosegljiv in zato toliko bolj cenjen in občudovan,
poimenovan kot »rešta«.
Najbrž za balinarje znana zadeva, prepričani pa smo, da vas mnogo
med vami za to prvič sliši, bere. Verjamemo, da ste o številnih uspehih
pivških balinarjev že veliko slišali in brali in želimo, da bo tako ostalo
tudi v prihodnje. Prav gotovo pa je balinarska dvorana, ki je odprta
in zasedena prav vsak dan, tudi pripomogla k temu.

OD KOD PRIHAJA IME »REŠTA
BAR« OZIROMA KAJ POMENI
IZRAZ »REŠTA« ?
Za izžrebane nagrajence s pravilnim odgovorom so na voljo
naslednje nagrade:
1. nagrada: reklamna majica, kava in pijača po izbiri
nagrajenca
2. nagrada: reklamni kozarčki in pijača po izbiri nagrajenca
3. nagrada: kava in pijača po izbiri nagrajenca.
Odgovore pošljite po elektronski ali navadni pošti na naslov
uredništva Pivškega Lista, pivski.list@pivka.si oziroma
Občina Pivka – za Pivški list, Kolodvorska cesta 5, 6257
Pivka.
Med pravilnimi odgovori bomo izžrebali nagrajence, ki bodo
objavljeni v naslednji številki Pivškega lista, za sodelovanje
pa se vam vnaprej zahvaljujemo.

NAGRAJENCI
NAGRADNO VPRAŠANJE: Kaj pomeni kratica DSP v imenu
lokala DSP bar Petrol Pivka?
ODGOVOR: Don't Stop Party (po naše Ne se ustaviti praznovat).
Prejeli smo veliko pravilnih odgovor. Sreča je bila tokrat najbolj
naklonjena naslednjim izžrebancem, ki jih vabimo v DSP BAR
PETROL PIVKA, kjer bodo deležni svojih nagrad.
1. nagrada – teden dni kave za nagrajenca > DOMEN GRZETIČ
2. nagrada – 5 x pijača Cedevita > TEJA VIDMAR
3. nagrada – 3 x pijača Cocta > ROBI BAŠIČ

9. POHOD PO POTEH KAMNITIH KRIŽEV

lastnim delom in zdravo kmečko pametjo uspel v trgovini, podjetništvu in posojilništvu ter
postavil temelje, na katerih je nečak nadaljeval in postal najbogatejši Slovenec vseh časov. Ob
tem sta ostala dobrotnika v svojem in celotnem slovenskem javnem in kulturnem prostoru.
Gostoljubni domači župnik Jožef Jakopič nam je razkazal cerkev Marijinega vnebovzetja
z znamenitim marmornim oltarjem Svete Trojice, delo Francesca Robba. Mimo znamenj
križevega pota smo se spustili do Selc, mimogrede pa videli lepo ohranjen mejnik iz časa
franciscejskega katastra Marije Terezije. Nadaljevali smo po poljskih poteh in travnikih ob
železnici mimo Gradca in Petelinj proti Pivki, kjer nas je po kar naporni, a lepih vtisov polni
poti, čakal okusen golaž in seveda dobra kapljica.
Ernest Margon

PRVA ČAJANKA V NOVI SEZONI
V KNJIŽNICI PIVKA
S septembrom so se vrnile v čitalnico knjižnice v Pivki čajanke, ki
so nastale ob sodelovanju KD Lipa in knjižnice Pivka. Čajanke se
je udeležilo več kot dvajset ljubiteljev te oblike našega druženja.
Meseca maja so se obiskovalci čajanke pogovarjali o Ivanu Cankarju
in njegovem izjemnem proznem delu, ob koncu so za naslednjo
temo srečanja predlagali pogovor o Dragotinu Ketteju, ker da ga
premalo poznajo. Glede na to, da je bil Kette nekaj časa tudi naš
rojak, saj je živel v Zagorju pa tudi v Košani, je bila odločitev lahka.
Ob prijetnem poslušanju znanih in manj znanih šegavih pa tudi
resnih osebnoizpovednih pesmih smo Ketteja spoznavali tudi
bolj osebno. Vsem je dalo misliti njegovo prekratko življenje, ki
ga je hitel in hotel živeti polno in zrelo. Zanimivo je bilo spoznati
tudi njegova manj znana prozna dela za otroke kot Legendo o
skopulji z nogavico in Pravljico o ubogi Terezinki, saj so bile te
pripovedi dolga desetletja nezaželene za objavo v knjižni izdaji,
ker vsebujejo krščanske elemente. Prva celotna izdaja Kettejevih
del za otroke je izšla leta 1990 v knjižici Basni in pravljice, izdala
jo je celjska Mohorjeva družba. Po predstavitvi pesnika je vsak
izmed obiskovalcev imel priložnost izraziti svoj pogled ali odnos do
pesnika Dragotina Ketteja. Po vtisih udeležencev je bil to res lep
večer in komaj čakajo vse naslednje.
Irena Margon

ZAČELI SMO POSODABLJATI
ŠPORTNI KOMPLEKS PIVKA
V teku so čiščenje in sanacija sistema odvodnjavanja, izdelava
namakalnega sistema nogometnega igrišča z novim vodovodnim
priključkom, osvetlitev igrišča, sanacija naprav za skok v daljino in
tekaških stez ter dobava in postavitev zabojnika za hranjenje novih
športnih pripomočkov, ki jih bomo nabavili v sklopu naložbe. To
bomo financirali z denarjem iz občinskega proračuna in Fundacije
za šport. Dela pa bodo zaključena še v tem letu.
Občina Pivka

Pregled kulturnih dogodkov, aktivnosti društev, vaških skupnosti…

Ena izmed oktobrskih sobot ni bila najbolj
obetavna za tradicionalni, že deveti pohod
po poteh kamnitih križev. Kljub temu se
nas je zbralo veliko, tokrat blizu dvajset
udeležencev. Pot smo začeli v Rakitniku pri
cerkvici Marijine zaroke in kamnitem križu,
ki je prvotno stal na vrhu klanca nasproti
letališča. Domačin Marjan Možina, ki skrbi
za to cerkev, nam je razkazal cerkev in
pokazal nekaj dokumentov iz družinskega
arhiva. Tako smo videli odločbo o
poitalijančenju družinskega priimka v času
fašizma in spričevala izpred sto let, ko je bila
v Matenji vasi in Štivanu še šola. Tudi o bližnji
grajski pristavi smo nekaj izvedeli. Pot smo
nadaljevali do Štivana. Tu smo se spomnili
pivškega rojaka dr. Antona Požarja, ki je v
času italijanske okupacije upravljal župnijo.
Organiziral je slovensko petje in romanje
v Slovenijo, v Ljubljano, na Brezje in Bled.
Mimo gradu Prestranek smo po poljski poti
prišli do Koč, občudovali nekaj preostalih
»pivških hiš« in z ornamenti okrašenih
kamnitih okenskih okvirjev in se ustavili pri
koškem in slavinskem kamnitem križu med
obema vasema. V Slavini smo se spomnili
Janeza Nepomuka Kalistra in njegovega
nečaka Josipa Gorupa pl. Slavinskega,
pomembnih vaščanov Slavine iz prve
oziroma druge polovice 19. stoletja. Prvi je z
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Srčnost, predanost, povezanost …
SLOVENCI SMO EVROPSKI KOŠARKARSKI

PRVAKI!

Košarka, ki je v Pivki eden izmed bolj priljubljenih športov glede na številčnost članstva v domačem košarkarskem klubu, je v septembru
nedvomno zlezla pod kožo tudi vsem ostalim športnim privržencem, pa tudi tistim, ki športa sicer redno ne spremljajo. Slovenska košarkarska
reprezentanca je namreč na letošnjem evropskem prvenstvu odigrala izjemne predstave, v igri pod košem je premagala vse svoje nasprotnike
ter v velikem finalu proti ekipi iz Srbije suvereno osvojila tudi najžlahtnejšo – zlato medaljo. Poleg tega, da gre za zgodovinski uspeh naših
športnikov, je tokratno prvenstvo med igralci, ki se ponašajo z najboljšim košarkarskim nazivom v Evropi, zaznamoval tudi pivški predstavnik,
posebnost celotnega dogajanja pa je bilo nedvomno izjemno navijaško vzdušje, del katerega so bili doma in pa čisto na prizorišču tudi Pivčani.

Športni kotiček

PIVČANI NAVIJALI V ISTANBULU
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»Ogled finalne tekme letošnjega evropskega prvenstva v košarki v
Istanbulu, v katerem je prvič igrala Slovenija, je bil za nas navijače,
ljubitelje košarke in vse, ki smo na tak ali drugačen način vsakodnevno
vpleteni v košarko, vsekakor doživetje in izkušnja, ki je ne bomo
nikoli pozabili. Pivčanov se nas je odpravilo v Istanbul sedem. Poleg
mene, še Miran, Vanja, Maša, Maja, Mateja in Andrej. Sama pot dol,
je bila za Matejo in Andreja precej manj stresna kot za nas ostalih
pet, saj sta se onadva v Istanbul odpravila lepo v miru že v četrtek,
14. 9. 2017. V moji glavi je padla ideja in kasneje odločitev »ja, jaz
grem tudi« v petek dopoldan. Tej odločitvi je potem sledil zelo pester
in adrenalinski dan z organizacijo potovanja in vsega potrebnega.
Maša, Maja in Vanja so si v petek morale narediti še potne liste. To
je bila zopet izkušnja posebne vrste – cel dan čakat v Celju na potni
list. Jaz sem imela kupljeno karto za koncert Rolling Stonesov, ki so
bili v soboto, dan pred finalom prvenstva, v Spielbergu v Avstriji.
Spraševala sem se kaj naj naredim? Jaz bi šla seveda na koncert in na
košarko. Nič, na koncu sem se odločila, da prodam karto za koncert
in grem v Turčijo. Tega enostavno nisem smela zamuditi. Tako je šel
petek mimo, nas pet pa nas je bilo prijavljenih med vsemi srečneži,
ki smo napolnili 11 kompasovih letal in moja karta za koncert je
bila uspešno prodana. Sledila je spet pestra sobota in čakanje na
informacije iz Kompasa. Celo soboto je tako zvonil telefon, vsak klic
je spremljalo vedno isto vprašanje »Kaj vi že veste kdaj greste, na
katerem letalu ste?« »Ne«. »Kaj ve veste?« »Me tudi ne vemo še nič«.
Cel dan nič. No, na koncu smo le dočakali. Ura je bila nekaj pred 23.

zvečer, ko smo končno dobili maile iz Kompasa z obvestili o naših
odhodih. V nedeljo ob 8. uri zjutraj smo tako poleteli proti Istanbulu.
Po prihodu v Istanbul so nas najprej peljali na njihov tipični bazar.
Tam smo imeli eno uro prosto in smo lahko šli malo okrog. Zatem so
nas peljali proti slovenski hiši, zbirnemu mestu slovenskih navijačev.
Slovenska hiša in vsi ostali lokali poleg nje so seveda skoraj pokali
po šivih. Kamorkoli si pogledal, povsod vse v zeleni barvi in v
slovenskih zastavah. Še po radijih so se vrtele slovenske pesmi. Res
noro. Občutek sem imela tak, kot da smo v Ljubljani v Stožicah na
tekmi, ne pa nekje v tujini. V samo dvorano smo prišli že eno uro
pred začetkom tekme. V dvorani nas je pričakal že prej znani prizor,
povsod sami Slovenci in vse zeleno. Atmosfera in samo vzdušje je
bilo med tekmo res vrhunsko. Glasno smo navijali skozi celotno
tekmo. Srbski navijači so nas poskušali nekajkrat preglasiti, vendar
jim nismo tega dovolili. Moram priznati, da je bilo zame spremljanje
tekme v živo v dvorani precej manj živčno in stresno, kot spremljanje
predhodnih naših tekem doma po TV-ju. Minuto, dve pred koncem
tekme, smo vsi že čutili da je pa to to, da je konec, da je naša. Tista,
ta zlata. Ko pa je sirena na semaforju zapiskala konec tekme, je pa
sledila norija. Lahko bi rekla kar tornado veselja, ponosa, sreče. Res
trenutki polnih enih čustev, ki jih je z besedami zelo težko opisati.
Sledila je še zaključna podelitev medalj in pokala. Še malo rajanja v
dvorani z reprezentanco in že je bil čas za odhod na avtobus in proti
letališču, saj smo imeli okrog dveh ponoči že let nazaj v Slovenijo.«
Katarina Zafran

SPREJEM ZLATEGA

MATICA REBCA
Krpanov dom je bil v septembru stičišče vseh ljubiteljev košarke,
ki so evropsko prvenstvo spremljali doma, saj je bil obiskovalcem
na velikem platnu omogočen ogled finalne tekme, nekaj dni po
zaključku prvenstva pa so košarkarski navdušenci v Pivki sprejeli
tudi člana zlate slovenske košarkarske reprezentance, domačina
Matica Rebca. Košarkar je v Pivki preživel svoje otroštvo in prve
razrede osnovne šole ter se že takrat začel ukvarjati s košarko.
Foto: Valter Leban

Košarkarju in doseženemu uspehu naše izbrane vrste v poklon se je v
dvorani zbralo številno in navdušeno občinstvo, ki je imelo možnost
prisluhniti vsem vtisom, doživetjem, izkušnjam z nedavnega in
verjetno še dolgo nepozabljenega evropskega prvenstva.
V pogovoru, kjer je seveda vnovič prevladovala košarka, so sodelovali
član slovenske košarkarske reprezentance Matic Rebec, njegov oče
Drago Rebec, njegov brat Miha Rebec, predsednik Košarkarskega
kluba Pivka Robert Sever in župan Robert Smrdelj.
Da bo uspešen košarkar še dolgo pomnil podporo in navdušenje
svoje Pivke, mu je župan ob tej priložnosti izročil priložnostno
darilo, Martina Krpana v sliki in v besedi.

Matic je povedal, da je bilo prvenstvo naporno, a da so se soigralci
in trener, sami profesionalci, ki so si predvsem dobri prijatelji in ne
zvezdniki, odlično ujeli in da so super tim. Med prvenstvom so se lahko
poveselili po vsaki zmagi, a seveda v meri, ki se je sami zavedajo, in ne
potrebujejo kakih trenerjevih omejitev. Seveda pa se Maticu, tako kot
vsem, zdi super, da sta v našo regijo prispeli kar dve zlati kolajni, tudi
kolajna Alekseja Nikolića iz Postojne, kjer so sprejem za oba igralca
pripravili večer prej.

Maticu čestitamo za vse košarkarske uspehe ter mu želimo uspešno nadaljevanje športne kariere!

DKH

Športni kotiček

Košarkar, ki je osvojil najžlahtnejši košarkarski naslov v Evropi in je trenutno uspešen igralec ruskega kluba Enisey, je
bil s svojo dobro voljo pripravljen odgovoriti na marsikatero vprašanje občinstva in prikupnih mladih navijačev, se z
njimi fotografirati in družiti še dolgo po zaključku uradnega pogovora.
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KJE VSE NASTOPAJO NAJBOLJŠI PIVŠKI KOŠARKARJI IN
KOŠARKARICE V TEKMOVALNI SEZON 2017/18
Članski reprezentant Matic Rebec,
ki smo mu po osvojitvi zlate medalje
na članskem evropskem prvenstvu
v Istanbulu (Turčija) pripravili
v Krpanovem domu veličasten
sprejem, se je prvič v njegovi karieri
podal na tuje. Sedaj je član ruskega
prvoligaša Enisey Krasnoyarsk, kjer
že navdušuje s predstavami. Na TV smo ga imeli priložnost videti že
na tekmi enega izmed evropskih pokalov.

Sestra Tine je Ana, ki že nekaj sezon
nastopa za ženski prvoligaški klub
Grosuplje. Kar nekako mimo nas
je šel izreden uspeh ženske selekcije
Slovenije U-20, ki je na evropskem
prvenstvu na Portugalskem julija
meseca po porazu v finalu proti
Španiji, osvojila srebrno medaljo.
Za našo izbrano vrsto je igrala tudi igralka doma iz Gradca, branilka
Ana Jakovina (20 let – 175 cm).

Stalna članica ženske reprezentance
Slovenije Tina Jakovina ta mesec
igra kvalifikacije za nastop na
evropskem prvenstvu leta 2019.
V skupini so še Francija, Finska
in Romunija, ki so jo v gosteh že
premagale. Po enoletnem igranju v
italijanskem drugoligašu iz Vicenze
se je sedaj preselila na Madžarsko.
Od septembra dalje igra za ekipo
PINKK PECSI (Pecs) v A diviziji, kjer nastopa 10 klubov. Tina
je stalna članica prve peterke, doslej je ekipa trikrat zmagala in je
trenutno sedma na tabeli.

Branilec Jan Rebec se je že v lanski
sezoni iz Škofje Loke preselil v
Šenčur pri Kranju, kjer letos sila
uspešno igra za prvoligaša Šenčur
Gorenjska Gradbena Družba. Pred
dnevi so v tekmi DP senzacionalno
premagali eno najboljših slovenskih
ekip Petrol Olimpijo, kjer je za tesno
zmago Jan prispeval trojko.

Foto: spletni arhiv

Robustni center Anže Srebovt, sicer doma iz Male
Pristave, še naprej ostaja član drugoligaša Plama
Pur iz Ilirske Bistrice, kjer je že nekaj sezon najboljši
skakalec in strelec. Tako je bilo tudi na domačem
sosedskem obračunu, kjer so v novembru visoko
porazili mesarijo Prunk Sežana. Sicer pa Pivčan
izredno uspešen član ekipe 3x3 v ulični košarki, ki
v svetovnem merilu dosegajo izjemne rezultate ter
posegajo po najboljših mestih.

Brane Fatur

NOTRANJSKO-PRIMORSKA LIGA POSTAJA PRILJUBLJENO
KOŠARKARSKO TEKMOVANJE
V letošnjem letu poleg KK Pivka Perutninarstvo, KK Postojna, KK
Cerknica, ŠD Žogica Divača, KK 3x3 Piran in Koš Primorska Koper
v ligi sodelujejo še KK Ajdovščina, KK Logatec, ŠKD Kras, KK
Logatec, KK Vrhnika, KK Orli Postojna in že omenjeni hrvaški klub
BC Kastav Rijeka. V sezoni 2017/2018 bodo otroci odigrali preko 70
tekem na 18-ih turnirjih, zaključek pa bo 10. 12. 2017 v Pivki, kjer se
bodo otroci preizkusili tudi v mešanih ekipah.
JNB

Športni kotiček

Konec septembra je svoje kolesje ponovno zagnala Notranjskoprimorska liga, ki jo že tretje leto zapovrstjo organizirajo trenerji šol
s Primorske in Notranjske. Na pobudo dolgoletnega trenerja pivških
košarkarjev, Mirana Čeligoja, se je lanskoletnim šestim košarkarskim
ekipam letos pridružilo še šest novih, tudi iz Hrvaške, zaradi česar
liga postaja mednarodna. Vse skupaj pa združuje želja, da bi
predvsem mlajšim košarkarjem (U9 in U11) ponudili več priložnosti
za preizkušanje njihovih spretnosti, v sproščenem vzdušju, z manj
zahtevnimi pravili igre in z upoštevanjem posebnosti mlajših igralcev.

60

»Gasilska« z vsemi igralci turnirja v Postojni (arhiv KK Pivka perutninarstvo)

PIKE, PLES,
PREDSTAVA – TO JE
ZABAVA PRAVA!
Tudi letos Športno društvo Pike
pripravlja plesno predstavo, ki bo

Predstavile se bodo vse skupine ŠD Pike:
Mini Pikice, Pikice 1. in 2. razred, Pikice 3.
in 4. razred, Otroška plesna skupina Pikice,
Pikice iz Knežaka, Članska plesna skupina
Pike, Facemame in plesni par Sanda in Artur.
Program bodo popestrili tudi gosti.
Lepo vabljeni na čarobni večer s Pikami.

Foto: arhiv ŠD Pike

v nedeljo, 17. 12. 2017, ob 17.00
v športni dvorani Skala.

OBISK PREDSTAVNIKOV
ATLETSKE ZVEZE SLOVENIJE
V PIVKI
3. oktobra je v Pivki potekalo regijsko srečanje atletskih in tekaških
klubov v Notranjsko-kraški regiji. Predstavniki atletske zveze
Slovenije so predstavili svoje načrte za prihodnost atletike in njen
razvoj, predstavniki klubov in trenerji pa smo izpostavili težave
manjših klubov z infrastrukturo in financiranjem.
Atletski klub Pivka

PODELITEV POKALOV ZA
NOTRANJSKI TEKAŠKI POKAL
V torek 7. novembra, je potekala podelitev pokalov za Notranjski
tekaški pokal, kjer so se spet odlično odrezali člani AK Pivka in v
končni razvrstitvi zasedli naslednja mesta;

Čestitke!

Atletski klub Pivka

Športni kotiček

Skupno:
2. mesto - Kristina Bele - absolutno ženske in v
svoji kategoriji
1. mesto - Zala Lenarčič v svoji kategoriji P1
1. mesto - Neža Lenarčič v svoji kategoriji P2
1. mesto - Anže Lenarčič v svoji kategoriji F3
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NA LJUBLJANSKEM MARATONU
V soboto, 28. 10. 2017, je potekal 22.
Ljubljanski maraton. Med mnogimi tekači so
se maratona udeležili tudi atleti Atletskega
kluba Pivka, nekateri so pretekli maraton
(42 km), drugi polmaraton (21 km) oz. tek
na 10 km.

Moški

Dosegli so naslednje rezultate:

na 21 km so v svoji kategoriji dosegli:
6. mesto Viktor Beguš (I kategorija)
71 . mesto Zoran Milašinovič (F kategorija)
202. mesto Goran Draksler (G kategorija)

Ženske:

10 km
102. mesto Urška Korent
2586. mesto Nives Smrdel
3109. mesto Mateja Marin
na 21 km so v svoji kategoriji dosegle:
115. mesto Tamara Valenčič (A kategorija)
8. mesto Alenka Draksler (F kategorija)
21. mesto Mojca Valenčič (E kategorija)
1. mesto Ivanka Beguš (H kategorija)
na 42 km je v svoji kategoriji dosegla
23. mesto Rebeka Petrovčič (A kategorija)

10 km
175. mesto Anže Lenarčič
352. mesto Igor Maver
461. mesto Marjan Korent
884. mesto Rok Beguš

na 42 km so v svoji kategoriji dosegli:
4. mesto Vladimir Savič (J kategorija)
7. mesto Robert Petrovčič (G kategorija)
70. mesto Janko Volk (G kategorija)

Punce l. 2005 (290 tekačev)
7. mesto Neža Lenarčič
Punce l. 2004 (248 tekačev)
35. mesto Neli Morelj
94. mesto Lana Biščak
Punce l. 2001 in mlajše (238 tekačev)
40. mesto Amanda Keglević
54. mesto Larisa Keglević
Fantje l. 2003 (168 tekačev)
17. mesto Anže Lenarčič
63. mesto Matija Maver.
Čestitke vsem udeležencem maratona.

Med mlajšimi atleti sta se promocijskega
teka udeležila Matevž Maver in Zala
Lenarčič.
Starejši atleti pa so na razdalji 1800 m
zasedli naslednja mesta:

Atletski klub Pivka

Športni kotiček

Planinsko društvo Postojna
POHOD NA LUBNIK IN MLADINSKI PLANINSKI TABOR
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V Planinskem društvu Postojna, ki v svojih vrstah vključuje številne
Pivčane oziroma občane naše občine, so bili zelo veseli objave v
prejšnjem Pivškem Listu, prijazno pa so se odzvali tudi naši prošnji,
da nas še naprej obveščajo o svojih številnih dejavnostih, saj s tem
pripomorejo tako k prepoznavnosti društva, kot tudi informiranju
občanov, njihovih podpornikov in članov o aktivnostih, ki jih v
društvu pripravljajo.

Pred kratkim so izvedli pohod na Lubnik, pa poglejmo kakšni so
vtisi:
»V lepem sončnem vremenu smo se pod vodstvom vodnikov in
mentorjev Planinskega društva Postojna, 21. 10. 2017, mladi planinci
pivških in postojnskih osnovnih šol povzpeli na Lubnik.
Pripovedi o zamorcu s krono v škofjeloškem grbu in lubniškem
velikanu ter pesem ob spremljavi orglic so nam krajšale vožnjo, hojo pa
popestrile pisane jesenske barve, šelestenje listja pod nogami, razgledi,
veselo druženje in na koncu ogled srednjeveške Škofje Loke. Hoje je bilo
ravno prav, da noge niso bile preutrujene.
Času primerno smo se pred povratkom na avtobus posladkali s pečenim
kostanjem. Za skomine smo objavili nekaj fotografij na Facebook
profilu: https://www.facebook.com/pdpostojna.«
Takole pa so povedali glede realizacije projekta mladih, pri izvedbi
mladinskega planinskega tabora:
»Zadnji teden v mesecu juliju, med 24. in 30. julijem 2017, smo
organizirali planinski tabor v Čezsoči, ki se ga je udeležilo 80
udeležencev. Projekt je namenjen predvsem kakovostnemu

preživljanju prostega časa mladine in ostalih, ki radi zahajajo v
hribe. Tabor je namenjen članom društva. V društvo se lahko včlani
vsak, ki ima interes. Namen tabora je aktivno preživljanje počitnic,
z izkušnjo življenja v naravi in poudarkom na hoji v hribe. Za vse to
smo poskrbeli planinski vodniki z licencami PZS, naši pomočniki,
mentorice, mladinski voditelji (srednješolci), kuharici, dr. Žulj in
ostali, ki namenimo svoj prosti čas za organizacijo in izvedbo tega
velikega projekta. Vsi delamo kot prostovoljci, tabor vodi Mladinski
odsek Planinskega društva Postojna.
Priprave na planinski tabor so stekle že precej pred poletjem: ogled
tabornega prostora, dogovori z lastnikom parcele, prijava na občino,
prijava in ureditev komunalnih zadev (voda, smeti) naročilo WCjev in tušev, pisanje prošenj (predvsem za pomoč v materialu),
naročanje prevozov, urejanje najemov kombijev, načrtovanje
pohodov in ogledne ture, sestanek s starši, pregled opreme, popis ter
morebitna popravila in dokupi. V zadnjem tednu pred taborom smo
zbrali hrano, ki smo jo dobili od donatorjev (Pivka Perutninarstvo,
Jata Emona, mesnice, sadje in zelenjava). Ekonom je s kuharicama
sestavil tedenski jedilnik ter dokupil potrebne sestavine. V soboto,
dva dni pred uradnim začetkom tabora, se je ista ekipa ob 6.
uri zjutraj zbrala na Velikem Ubeljskem, kjer imamo shranjeno
opremo. Na pomoč nam je priskočilo nekaj staršev. Vso opremo iz
prvega nadstropja smo znosili pred hišo in jo naložili na kamiona
slovenske vojske. Skupaj s kamionoma smo se odpeljali do tabornega
prostora, kjer smo opremo razložili, postavili kuhinjo, velik šotor
za družabnosti in skladišče, jedilnico, tuš kabino, pomivalnico
za posodo in umivalnico za osebno higieno, prostor, kjer bo gorel
taborni ogenj, nogometno in odbojkarsko igrišče ter vse ostale šotore,
v katerih so udeleženci v prihajajočem tednu spali. V nedeljo sta se
nam pridružili tudi kuharici, na žalost pa tudi dež, ki je pošteno
padal celo noč. Udeleženci so prišli z avtobusom v ponedeljek v času
kosila in dež je ravno toliko ponehal, da smo jih lahko razporedili v
šotore.
V zadnjih letih je pohodništvo postalo izjemno popularen šport.
Hkrati pa je v gorah zaradi nepravilne opreme in premalo znanja vse
več nesreč. Na taboru smo zato imeli velik poudarek na pravilni hoji
in opremi, ki jo potrebujemo v hribih.
Udeležence smo razdelili na 3 tabore:
- mali tabor: otroci od 1.-5. razreda OŠ
- veliki tabor: otroci od 6. razreda in srednješolci
- pehte: odrasli in študenti

tabor poskušamo otrokom znanje približati na čim bolj zabaven
in interaktiven način. Na samih turah otroke učimo pravilne hoje
v hribe, hkrati pa spoznavamo gorski rastlinski in živalski svet.
Na ta način spodbujamo otroke, da čim bolj opazujejo svet okrog
sebe. Spoznavali smo avtohtone živalske vrste značilne za Bovško in
endemite. Uspelo nam je videti tudi gorskega metulja apolona. Skozi
ture otroci spoznavajo tudi različno rastlinstvo, katere izmed rožic
so zaščitene in iz katerih si lahko skuhamo čaj. Seznanili smo se z
osnovami prve pomoči in preko igrice »Poglej gori« utrdili naše znanje
o orientaciji, gorski pokrajini, rastlinstvu in živalstvu ter nevarnostih
v gorah. Obiska GRS zaradi slabega vremena nismo izvedli, smo se
pa, zaradi istega vzroka, odpeljali v Trentarski muzej. Tam smo se
seznanili z naravnimi posebnostmi Triglavskega narodnega parka,
njegovo naravo, kulturno krajino, geologijo, geomorfologijo in
hidrologijo kot tudi s tem, kako je potekalo življenje nekdaj v Trenti.
V popoldanskem času smo imeli likovne delavnice, kopanje na Soči,
vodne igre, različne družabne igre, prepevali smo, igrali nogomet in
odbojko. Sami smo izdelali tudi razglednice, ki so jih otroci poslali
svojim staršem. Zvečer pa smo se vsi skupaj s pesmijo družili ob
tabornem ognju. Zadnji večer tabora je bil namenjen planinskemu
krstu, kjer krstimo vse, ki so se tabora udeležili prvič. Vsak pa si
izbere svoje planinsko ime. Kljub slabšemu vremenu nam je uspelo
uspešno opraviti vse predvidene ture (Goričica, Čukla in Rombon,
slap Boka, Izvir Gljun in slap Virje, Svinjak, Veliki Kanin, bivak
Marušič in Veliko Grublje, Krnsko jezero, Šmohor, Batognica, Krn in
Velika Baba, Prisojnik, Mojstrovka in Slemenova špica).
Tudi tokrat je bil teden prekratek in že v nedeljo, skupaj z udeleženci,
pakiramo in razdiramo tabor. Žal nas je tudi pri tem motil dež. Po
kosilu je udeležence odpeljal avtobus domov, ista ekipa prostovoljcev
je do ponedeljka popoldan pospravila tabor do konca, naložila vse
na oba kamiona ter zopet vse razložila na Ubeljskem in znesla v
prvo nadstropje. Hvala Slovenski vojski, da so nas prišli iskat šele
popoldan in nam tako omogočili, da smo vse posušili že v Čezsoči.«
Kot lahko vidimo po zapisanem, gre za izredno veliko ljubezen do
tega kar počno. Pred kratkim se je kar nekaj članov Planinskega
društva Postojna udeležilo tudi kolesarjenja po poteh Pivških
presihajočih jezer in s tem pokazalo svojo vsestranskost in tudi
povezanost s Pivko. Želimo jim veliko sreče na njihovih planinskih
kot tudi vseh ostalih poteh.

Silvo Čelhar
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Foto: Planinsko društvo Postojna

Vsi udeleženci so razdeljeni v skupine po 7-10 oseb na 1 vodnika
in pomočnika. Program tur je prilagojen glede na zahtevnost
posameznega tabora. V okviru posameznega tabora so skupine
svojim zmožnostim prilagojeno opravljale tudi ločene ture.
Skozi delavnice smo se prvi dan tabora vodniki vsak s svojo skupino
posvetili opremi, ki jo mora imeti vsaka planinka in planinec
v svojem nahrbtniku, količini vode in prehrani, ki jo s seboj
vzamemo na turo ter kakšna je primerna obutev. Učenje je veliko
bolj zabavno takrat kadar sploh ne vemo, da se učimo. Zato skozi
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TRADICIONALNI MARTINOV
POHOD NA ŠILENTABOR

JESENSKI PREIZKUS HOJE

Na pot so se podali izpred šmihelske šole, njihov cilj pa je bil prostor
pod cerkvijo, kjer je pohodnike pričakala pogostitev s čajem in
obloženimi kruhki. Kdor je hotel, se je lahko udeležil tudi maše v
cerkvici sv. Martina. Potem pa so se pohodniki vrnili v dolino, na
izhodišče.

Kot že vrsto let smo prvo oktobrsko soboto pripravili v sodelovanju
Trške skupnosti Pivka in ambulante dr. Narda Stegla preizkus hoje
na 2 km. Na stadionu Martina Krpana se je preizkusa udeležilo blizu
petdeset občank in občanov vseh starostnih kategorij. Lepo jesensko
sobotno popoldne je sicer kar vabilo ven in v naravo. Udeleženci
preizkusa hoje so po opravljenem preizkusu dobili individualne
testne rezultate in priporočilo za nadaljnjo vadbo oziroma športno
aktivnost. Imeli so tudi priložnost posvetovati se z zdravnikom in
drugimi zdravstvenimi delavci. Kljub lepemu obisku preizkusa bi
organizatorji želeli zajeti še večje število udeležencev, saj je preizkus
enkratna priložnost za soočenje z lastnimi fizičnimi sposobnostmi
pa tudi za načrtovanje nadaljnjih aktivnosti.

Športno planinsko društvo Šmihelska dolina

Ernest Margon

V nedeljo, 12. novembra, je Športno planinsko društvo Šmihelska
dolina organiziralo tradicionalni pohod na Šilentabor, ki se ga je
udeležilo več kot sto udeležencev iz Šmihela, Narina in sosednjih
krajev.

Športni kotiček

USPEH PIVŠKIH KEGLJAČEV

Mladi kegljači Kegljaškega kluba Pivka so se na zadnjem državnem prvenstvu ponovno
odlično odrezali. 28. in 29. oktobra so v organizaciji Kegljaške zveze Slovenije potekale
kvalifikacije za državno prvenstvo kadetov in kadetinj (U-18), 31. oktobra pa je bil v Postojni
finale najboljših 16 pri dekletih in fantih.
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Na kvalifikacijah za dekleta, ki so potekale v Litiji in Tržiču, so od Pivčank nastopile Amanda
Zalar, Nataša Radič in Lea Pašič. V finale se je kot zadnja s 16. rezultatom uvrstila Amanda
Zalar, ki pa je v finalu odigrala odlično in osvojila 3. tretje mesto, v kombinaciji, kjer sta za
uvrstitev upoštevana tudi rezultata iz kvalifikacij, pa je zasedla 12. mesto.

Najboljši v kombinaciji (U-18) Nejc Požun (Kočevje), Denis Pašič, Mitja Marin (Korotan) s
predsednikom KZS Milanom Kureličem

Amanda Zalar, tretje mesto posamezno
(U-18)

Pri fantih, kvalifikacijske nastope so opravili
v Novem mestu in Pivki, sta nastopila
Denis Pašič in Miha Pavlovič. V finale se
je z najboljšim izkupičkom uvrstil Pašič, ki
je bil v finalnem nastopu šele šesti, kar pa
je zadostovalo, da je osvojil prvo mesto v
kombinaciji.
Tekst in foto: Srečko Fras

ŽENSKA BALINARSKA EKIPA
Balinarski klub Orlek ORO MET Pivka
je že lani ustanovil poleg starejših članic,
še eno mlajšo žensko ekipo. Vsak začetek
je težak, tako so dekleta lani dosegle sem
pa tja kakšno zmago v Območni ženski
balinarski ligi. Letos gre že mnogo bolje in
po prvem delu lige so dekleta na 2. mestu.
Poleg ženskega mednarodnega turnirja smo
letos organizirali že več tekmovanj za ženske
(turnir ona-on, klubsko prvenstvo dvojk,
žensko zimsko rekreacijsko ligo). V klubu
smo se odločili, da se bodo dekleta naslednjo
tekmovalno sezono, to je v avgustu 2018,
vključila v 1. žensko državno ligo. K ekipi
so se pridružile tri nove članice. Trenutno
je v ekipi deset balinark. Že v oktobru smo
začeli s še bolj resnimi in kakovostnimi
treningi. Ekipa trenira dvakrat tedensko po
dve uri. Ekipo je prevzel glavni trener Marko
Jagodnik, ki mu pomagata Drago Štunf in
Vili Mizgur. Vsi trije so vaditelji balinanja.

od leve zgoraj : Vili, Marko, Mateja, Zinka, Erna, Tadeja
od leve spodaj : Samanta, Daša, Diana, Tjaša in Drago
Manjkata Jordana in Tanja

Želimo si, da bi se ekipi priključila še nova mlajša dekleta, da bi tako pripravili res dobro
in kvalitetno ekipo. Vse, ki si želijo preizkusiti v tej tudi za ženske zanimivi športni panogi,
vabimo, da pokličejo vodjo ekipe Samanto Abram Štunf na tel. 031/371 331. Vabljene!
Balinarski klub Orlek ORO MET Pivka

BORBENA IN ZANIMIVA BALINARSKA TEKMOVANJA
vedno zelo zanimiva in borbena, za marsikaterega člana pa so to
najpomembnejša tekmovanja. Zato so tekme vedno kakovostne in
nemalokrat pride do prijetnih presenečenj.

Ženske dvojke – zmagovalke

Balinarski klub Orlek ORO MET Pivka je tudi letos kot vsako leto
organiziral za svoje člane klubska tekmovanja. Ta tekmovanja so

Letos smo organizirali:
• 23. klubske dvojke. Nastopilo je 12 parov. Zmagala sta Robi Bašič
in Marko Jagodnik.
• 24. klubske enojke. Nastopilo je 21 članov. Zmagal je Rok Beguš.
• 2. klubske ženske dvojke. Nastopilo je 6 parov. Zmagali sta Erna
Kruh in Samanta Abram Štunf.
• In prvič turnir Ona-on. Nastopilo je 16 parov. Zmagala sta Marija
Smrdelj in Frane Trebec.
Balinarski klub Orlek ORO MET Pivka

Ona-on vsi nastopajoči

Vabimo te, da se nam pridružiš tudi ti, da spoznaš nove prijateljice/prijatelje, da se naučiš
nogometnih veščin, razvijaš motorične sposobnosti, postaneš nogometašica/nogometaš ter se
priključiš športnemu društvo!
KJE IN KDAJ??

Treningi bodo potekali pod budnimi očesi naših trenerjev v vnaprej dogovorjenih terminih na nogometnih
igriščih in v telovadnicah v Košani ter v Pivki! S seboj prinesi športno opremo in predvsem veliko dobre volje!

Športni kotiček

ŠD KOŠANA VABI DEKLETA IN FANTE NA NOGOMETNE TRENINGE

K vpisu in na treninge vabimo dekleta in fante stare med 5 in 16 let!
Dodatne informacije:
- Janko 041 939 059
- Matej 040 383 073
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ODLIČNI DOSEŽKI KOŠANSKIH BALINARJEV
Balinanje v Košani se ponaša z več kot 30-letno tradicijo in šteje
preko 70 aktivnih članov. Nastopajo s tremi članskimi, žensko ekipo
ter ekipo dečkov. V letošnji sezoni se je drugič v zgodovini kluba
zgodilo, da kar z dvema članskima ekipama nastopajo v državnih
ligah.

BK Košana bi se rad zahvalil zvestim navijačem in podpornikom
kluba za spodbudo na tekmah. Zahvala pa gre predvsem glavnemu
pokrovitelju Pivka Perutninarstvu ter ostalim sponzorjem in
Občini Pivka za pomoč pri delovanju kluba. Upamo, da vas bomo
še naprej razveseljevali z uspehi in upravičili vaše zaupanje.

Prva ekipa Košane je v prvi državni ligi zahod že stalnica, vmes jim
je uspel tudi preboj v elitno superligo, iz katere so po dveh sezonah
izpadli. Letošnji prvi del prvenstva pa jim je izjemno uspel, saj so v
šestih prvenstvenih krogih osvojili prav toliko zmag ter zasedajo prvo
mesto s štirimi točkami naskoka pred prvimi zasledovalci. Rezultati
imajo še toliko večjo vrednost, saj so imeli od šestih tekem kar štiri
gostovanja, eno domačo tekmo so odigrali v dvorani v Pivki zaradi
dežja in imeli samo eno pravo domačo tekmo v Košani. Ekipa se je
odlično dopolnjevala in vsakič, ko je bilo najbolj potrebno, je nekdo
drug osvojil pomembne točke do končne zmage. Ekipa je sestavljena
iz samih doma vzgojenih igralcev, kar pomeni, da se v klubu odlično
dela. Cilj pred sezono je bila uvrstitev v zgornji del lestvice, glede na
ugoden razpored tekem v drugem delu pa se lahko pričakuje tudi
kakšno mesto višje.

Balinarski klub Košana

Ekipa Videm Košana nastopa v drugi državni ligi zahod.
Napredovanje si je zagotovila spomladi z osvojenim prvim mestom
v Območni ligi Postojna. Tudi ekipa Videm Košana je z nastopi v
prvem delu prvenstva prijetno presenetila ter z tremi zmagami,
enim neodločenim ter dvema porazoma zaseda zelo dobro četrto
mesto. Ekipa je sestavljena iz kombinacije izkušenih igralcev ter
perspektivnih domačih mladcev, ki so svoje zahtevne discipline z
odliko opravili, in rezultati ekipe niso izostali. Cilj ekipe je bil obstanek
v ligi, ki pa ga ob takšnih predstavah upravičeno pričakujemo.
Ekipa Košana mladi nastopa v Območni ligi Postojna in zaseda
trenutno 6. mesto. V ekipi nastopajo predvsem mladi perspektivni
fantje in novopečeni člani kluba, da pridobijo čim več izkušenj in
kilometrine ter bodo v bližnji prihodnosti močni aduti za prvo ekipo.
Glede na videno ekipa raste iz tekme v tekmo ter po slabšem začetku
že pridno nabira točke.
Ekipa dečkov šteje 8 fantov v starosti 9-14 let in nastopa v prvi
državni ligi. Trenutno je uvrščena na 5. mesto. Fantje pa pridno
trenirajo in rezultati so vedno boljši. Glede na to, da je pred njimi še
dolgo prvenstvo, pričakujemo, da bodo pridobili še kakšno mesto.
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Ženska ekipa letošnje leto ne nastopa v ligaškem tekmovanju. Ekipa
pa se redno udeležuje državnih prvenstev posameznic in dvojic. Prav
v prvenstvu posameznic se lahko pohvalijo z izjemnim uspehom,
kjer je Marija Smrdel osvojila končno 6. mesto v državi. Redno se
udeležujejo tudi ženskih turnirjev, ki jih je vsako leto več, in letos so
nastopile na več kot petnajstih.
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Tudi s tremi ekipami veteranov so nastopili v kvalifikacijah za
pokalno tekmovanje. Ekipi Videm Košana se je tja uspelo uvrstiti in
je po dobrih predstavah osvojila končno 6. mesto v državi.Uspeh smo
dosegli tudi na državnem prvenstvu v štafetnem izbijanju. Kar dve
košanski štafeti sta se namreč uvrstili med štiri najboljše v državi,
in sicer sta Andrej Kastelic in Aljoša Morelj osvojila 3. mesto, Tadej
Gombač in Miran Matko pa končno 4. mesto.
V vseh ekipah skupaj imajo registriranih 72 igralcev. Pri tolikšnem
številu nastopajočih ekip so naša igrišča izredno obremenjena. Veliki
problemi nastopijo v primeru dežja, ko so tudi dvorane sosednjih
klubov (Pivka, Postojna) polno zasedene in smo primorani prelagati
prvenstvene tekme. Zato se tudi tokrat obračamo na pristojne s
prošnjo, da nam pomagajo pri izgradnji ustreznega balinarskega
objekta.

TURNIR DRUŠTVA UPOKOJENCEV PIVKA V BALINANJU
Prvi četrtek v septembru Društvo
upokojencev Pivka tradicionalno organizira
balinarski turnir in tudi letos ni bilo
nič drugače. Tekmovanja se je udeležilo
deset ženskih in osem moških ekip, ki so
se pomerili v balinarski dvorani Rešta v
Pivki, zaradi slabega vremena pa je prvi del
tekmovanja moških potekal v Postojni.
Kot je že v navadi so tekmovalce in njihove
spremljevalce najprej pogostili s prigrizkom
in toplim napitkom, nato pa je tekmovanje
odprl predsednik DU Pivka mag. Evgen
Primožič. Pri ženskah je zmagala ekipa
Postojne, ki je z 8 : 2 premagala domačo
ekipo, tretje mesto je osvojila Ilirska
Bistrica, četrto pa Sežana. Med moškimi
ekipami je zmagala Ilirska Bistrica, ki je v
finalu z 10 : 6 premagala Ajdovščino, tretji
so bili domačini, četrti pa Postojnčani.
Po kosilu je bilo izvedeno še tekmovanje
v bližanju in izbijanju, v katerih pa so si
naslov najboljšega priborili Smiljana Koren
iz Postojne v bližanju, Tone Hren iz Pivke

prav tako v bližanju, v izbijanju pa Anton Maljevac iz Ilirske Bistrice. Pokale in medalje sta
po tekmovanju, ki ga je odlično izpeljal Drago Štunf, podelila predsednik društva Primožič
in vodja balinarske sekcije DU Pivka Franc Lipanje.Po tekmovanju so se tekmovalci zbrali
ob prigrizku v prijetnem druženju in v dvorani je predvsem iz ženskih grl zadonela prelepa
slovenska pesem. Tako je bil dosežen še en namen prireditve, in sicer prijateljsko druženje, ki
še posebej krepi generacijo starejših.
Tekst in foto: Srečko Fras

USPEŠNI NASTOPI EKIP DU PIVKA NA DRŽAVNIH ŠPORTNIH
IGRAH UPOKOJENCEV
Na pokrajinskih športnih igrah Pokrajinske zveze društev
upokojencev južne Primorske, ki so potekale v začetku junija v Pivki,
so si tri ekipe Društva upokojencev Pivka pridobile pravico nastopa
na Državnih športnih igrah upokojencev za leto 2017. Na letošnjih
državnih igrah so tako iz DU Pivka sodelovali balinarji, kegljači
in športni ribiči. Tekmovanja so potekala v mesecu septembru v
različnih krajih po državi.
Tekmovanje v športnem ribolovu je organiziralo društvu
upokojencev Radenci, 14. septembra, v Kraščih ob Ledavskem
jezeru. Ekipo DU Pivka so sestavljali Vlado Korpar, Bruno Zorko,
Zvone Rustja in Leonard Šoštarič. Za vse štiri je bil to prvi nastop
na tekmah upokojencev, zato prevelikih rezultatskih pričakovanj ni
bilo. Kljub temu so v konkurenci trinajstih ekip osvojili osmo mesto,
Zorko pa je postal zmagovalec sektorja.
Najboljši kegljači med upokojenci so se pomerili 20. septembra na
kegljišču Triglava v Kranju, tekmovanje pa je organiziralo Društvo
upokojencev Kranj. Ekipe so bile dokaj izenačene, saj je prve tri
delilo vsega 8 kegljev, ekipa DU Pivka v sestavi Marjan Dolgan,
Marjan Dujc, Zmago Garbas, Vojko Lapanja in Boris Perhavec pa je
na koncu dosegla 3. mesto.

Vse nastope ekip so v Društvu upokojencev z zanimanjem spremljali
in se veselili vseh dosežkov. Predsednik društva mag. Evgen Primožič
jim je takoj po vsaki tekmi že po telefonu čestital za dosežke,
vodstvo društva pa bo v prihodnjih dneh organiziralo še družabno
srečanje vseh tekmovalcev, ki so častno in uspešno zastopali pivške
upokojence na DŠI.
Društvo upokojencev Pivka

Športni kotiček

Tekmovanje balinarjev je v organizaciji Društva upokojencev Škofja
Loka potekalo 26. septembra v Škofji Loki. Franc Lipanje, Drago
Štunf, Darko Grlica, Vojko Dujmovič in Jože Doles, ki so sestavljali
ekipo DU Pivka, so na tekmovanju premagali vse nasprotnike in na
koncu osvojili prvo mesto in postali državni prvaki.
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POVEČANA ŠPORTNO REKREACIJSKA DEJAVNOST V DU PIVKA
Potem ko je Društvo upokojencev Pivka junija letos organiziralo
športne igre PZDU južne Primorske, se aktivnost rekreativnih
športnikov in igralcev miselnih iger društva ni prav nič zmanjšala.
Dosežki, ki so jih dosegli na teh igrah, skupno drugo mesto ter
uvrstitev balinarjev, kegljačev in ribičev na državno prvenstvo, so jih
vzpodbudili, da so ostali aktivni tudi po igrah. Društvo je prisluhnilo
željam članstva in od začetka oktobra tedensko organizira srečanja
in turnirje v petih disciplinah, in sicer v reševanju križank, pikadu,
šahu, taroku ter briškoli in teršetu. Odzivnost v skupinah je različna,
še največ zanimanja pa je za reševanje križank, pikado in šah. V
letu 2018 bodo začeli izvajati program »Športni teden upokojencev
DU Pivka«, ki bo potekal enkrat mesečno, najboljši in najbolj vneti
tekmovalci pa bodo na koncu sezone prejeli pisna priznanja.

Društvo zato vabi vse upokojence občine Pivka, da se udeležijo
športno rekreacijskih dejavnosti društva in si z druženjem na
tekmovanjih in igrah popestrijo svoj vsakdan. Informacije o
posameznih srečanjih in tekmovanjih dobite na sedežu društva.

Foto: Jožica Knafelc

Poleg na novo vpeljanih rekreacijskih dejavnosti, ki se šele postavljajo
na noge, pa so nekatere discipline že dobro utečene, in sicer balinanje,
kegljanje in rekreacijska telovadba. Balinarji vadijo enkrat tedensko,
njihovi nastopi na tekmovanjih pa niso zanemarljivi, saj se redno
uvrščajo med najboljše, moška ekipa pa je tudi državni prvak med
upokojenci. Kegljači, ki vadijo dvakrat na teden, se jim po uspešnosti
približujejo, na zadnjem državnem prvenstvu so osvojili tretje mesto.
Oboji so uspešni tudi pri organizaciji tekmovanj, ki se jih udeležuje
vse več društev upokojencev. Za tiste, ki radi razgibajo svoje telo in
nimajo tekmovalne žilice, pa je od oktobra do maja organizirana
rekreacijska telovadba, ki poteka enkrat tedensko.

Srečko Fras

RAZPIS ZA ŠPORTNIKA LETA 2017
Na svečani prireditvi ŠPORTNIK LETA, ki bo predvidoma februarja 2018
v kinodvorani v Pivki, bomo podelili pisna priznanja in plakete najboljšim
športnikom in trenerjem ter vestnim in vztrajnim športnim delavcem.
POZIVAMO VSE KLUBE, DRUŠTVA, SEKCIJE IN POSAMEZNIKE, DA PRIJAVIJO NA
TA RAZPIS SVOJE KANDIDATE.

Športni kotiček

NA PODLAGI PRAVILNIKA BOMO PODELILI:
1. PISNA PRIZNANJA IN MEDALJE USPEŠNIM MLADIM ŠPORTNIKOM DO 15. LETA STAROSTI
2. PISNA PRIZNANJA USPEŠNIM TRENERJEM IN VADITELJEM
3. PLAKETE ZA VRHUNSKE ŠPORTNE REZULTATE KADETOV, MLADINCEV, ČLANOV IN VETERANOV
4. PLAKETO ZA VRHUNSKE ŠPORTNE REZULTATE PIVŠKIM ŠPORTNIKOM, KI TEKMUJEJO IZVEN OBČINE V
SLOVENIJI ALI TUJINI
5. NAJVEČ DVE PLAKETI ZASLUŽNIM ŠPORTNIM DELAVCEM, ZA NAJMANJ 15 LET DELA V ŠPORTU
6. POSEBNO PLAKETO DRUŠTVU ALI KLUBU ZA IZREDNE DOSEŽKE IN JUBILEJE.

PISNE PREDLOGE POŠLJITE ALI DOSTAVITE
NA ŠPORTNO ZVEZO PIVKA – KOLODVORSKA 5, PIVKA

DO VKLJUČNO 31. 12. 2017.
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ŠPORTNI POZDRAV!						 predsednik ŠZ Ernest Margon

V težkih trenutkih žalovanja, ob izgubi najbližjega,
smo Vam v pomoč s prijazno besedo in celostno organizacijo
zadnjega slovesa.

NUDIMO VAM
POGREBNE IN POKOPALIŠKE STORITVE
• Ureditev dokumentacije, prevoz in ureditev pokojnika doma in
v tujini.
• Izkop in priprava groba, priprava poslovilne vežice.
• Klasični in žarni pogrebi, upepelitev in poslovitev pred
upepelitvijo.
• Raztros pepela na pokopališču ali drugje, ekshumacija.
• Žalno cvetje, objava osmrtnic.
• Organizacija pogrebne svečanosti.
• Prodaja pogrebne opreme.
• Pevci, trobentač, pogrebni moštvo.
• Poslovilni govor.
V primeru naše organizacije pogrebne svečanosti vam nudimo

25% popust na žalne aranžmaje v cvetličarni Agrokor.
DODATNE INFORMACIJE:
KOMUS d. o. o., Jeršice 3, Postojna
Dežurna št. : 041/377-294

PSI MORAJO BITI NA
POVODCU.
Vrtčevski otroci

OGLAŠEVANJE V PIVŠKEM LISTU

Oglasne objave

Verjetno tudi sami opažate, da se na poteh
po našem mestu prepogosto srečamo
s kupčki, ki jih za hišnimi ljubljenčki
puščajo njihovi sprehajalci. Podobno stanje
opažamo, ko se skupaj z otroki odpravimo
do bližnjega travnika, gozda … kjer se igramo, raziskujemo ...
Želimo si, da bi bilo okolje, ki nas obkroža, za vse nas bolj zdravo
in dovolj varno. Zato se na vse vas obračamo s prošnjo, da skupaj
poskrbimo, da bodo ostale
naše poti čiste in nam bodo
omogočale dostop in varno
uporabo javnih površin,
poti in stezic do čudovitih
naravnih
kotičkov,
ki
obkrožajo naše prelepo
mesto. V ta namen je občina
ob sprehajalnih poteh na
gosto namestila smetnjake.

Vas zanima oglaševanje v občinskem glasilu?
Poskrbite za oglaševanje vašega podjetja ali storitve ter si zagotovite
oglaševalski prostor v glasilu, ki zajema vsa gospodinjstva v občini
Pivka.
Več informacij na:

pivski.list@pivka.si.

69

MIKLAVŽEV SEJEM
Turistično društvo Pivka že tretje leto zapored organizira
miklavžev sejem. Svojo ponudbo bodo predstavili različni
ustvarjalci, oblikovalci in predelovalci, društva, šole ter druge
organizacije. Moč bo kupiti domače pridelano hrano-suhe
mesnine, mlečne in medene izdelke, nakit, okrasne pridelke,
pletenine in še in še.

Pridite in opravite svoje praznične nakupe pri
domačih ljudeh. Hkrati boste dobrodelni ter si v
prijetni družbi in prazničnem vzdušju privoščili čar
decemberskega napitka.
VABLJENI!

V torek, 5. december 2017 od 14.00 do 19.00
v Krpanovem domu.

POZIV K IZVEDBI NOVOLETNIH PRIREDITEV

BREZ

OGNJEMETOV IN
DRUGE PIROTEHNIKE

Agencija Republike Slovenije za okolje je letos vsem občinam poslala vabilo k izvedbi novoletnih
prireditev brez ognjemetov in druge pirotehnike.
Občina Pivka vstop v novo leto že vrsto let obeležuje s skromno novoletno okrasitvijo in brez
ognjemeta. Kljub temu dodatno pozivamo vse občane, naj se odpovedo uporabi pirotehničnih
sredstev.
Na ta način prispevamo k čistejšemu okolju, posledično zdravju ter preprečevanju nezgod, ki
spremljajo uporabo pirotehničnih sredstev.

Ob zaključku leta

Naši odločitvi pa bodo hvaležni tudi hišni ljubljenčki in prostoživeče živali.
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MEDENJAKI
15 dag medu
30 dag masla ali margarine
2 jajci
15 dag sladkorja v prahu
50 dag moke
1 žlička sode bikarbone
½ vrečke začimb za medenjake
Med segrejemo na 50 °C, nato ga ohladimo. Maslo penasto
umešamo, izmenjaje in postopno dodajamo jajci, sladkor in
med. Nato zmešamo moko s sodo in začimbami. Zamesimo

testo, pustimo počivati eno uro, oblikujemo kroglice in jih
polagamo na pekač obložen s peki papirjem. Pečemo 10 minut
pri 170 °C.
Čebelarsko društvo Pivka

VOŠČILA
VOŠČILO

Tudi v novem letu naj bo vaš korak odmeven,
vaša beseda pogumna,
vaše življenje iskrivo
in polno toplih trenutkov.

Dnevi vse prehitro bežijo in vse redkeje si
vzamemo trenutek zase, za bližnje …
Ob prihajajočih prazničnih dneh vam želimo
drobnih trenutkov pozornosti, iskrenih stiskov
rok, razumevanja, sočutja in bližine. Naj bodo
dnevi polni topline! Bodite srečni in trenutke
preživite s tistimi, ki jih imate najraje. Naj vas
spremlja duh humanosti in odprtosti.
Rks-oz Postojna-Pivka
ZAHVALA PROSTOVOLJCEM

Župan, podžupan, občinska uprava in
svetniki Občine Pivka vam želijo
vesele božične praznike in vse dobro v novem letu.

Prostovoljci in člani Rdečega križa ste tisti, ki se
vsakem trenutku nesebično razdajate za druge.
Odlikuje vas humanost in skrb za sočloveka …
prav zaradi vas, se poslanstvo Rdečega križa širi
in živi.
HVALA za vložen trud in skrb za skupnost!
HVALA zato ker ste …

Krščanski demokrati Pivke voščimo
vsem občankam in občanom doživet
božič, ponosno praznovanje dneva
samostojnosti in enotnosti in
pogumen korak v leto 2018 , ki naj bo
dobro, zdravo in uspešno.

NOVOLETNA

Ana Stavanja

Ob zaključku leta

Noč silvestrska tako je čudovita
če pokrajina je s snegom vsa pokrita.
Ko na jasnem nebu zvezd nešteto sije
je to naravni splet prelepe harmonije.
Simbol prehajanja iz starega v novo leto
so novoletne jelke, ki se vsepovsod krasijo.
Da na njih bi lučke vse, ko v praznik zagorijo,
prinesle kanček upanja za vse ljudi,bilo bi sveto.
Da bi človek na tem svetu vsak
v miru in svobodi stopal v novo leto zdrav, krepak,
brez krivic,brez lakote in brez nasilja.
Bo človeštvo le prispelo kdaj do tega cilja?
Pri taki ureditvi res nikdar,
dokler bo pohlep in izobilje glavni gospodar,
le pri zdravi pamet in čisti vesti
bo za vse ljudi enako – dovolj jesti.
Novo leto, kdaj se boš spremenilo
in nam skromne želje izpolnilo?
Da te željno čakal brez izjem
bo človek vsak na planetu tem.
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Napoved dogodkov
DECEMBER 2017
petek, 1. december, ob 19. uri, Hiša kulture Pivka
OTVORITEV RAZSTAVE: NEJC FRANETIČ – DESO (slike)
Razstava bo na ogled od 1. do 22. decembra 2017.
(organizira: Hiša kulture Pivka)
petek, 1. december, ob 19. uri, Galerija Krpanovega doma v Pivki
OTVORITEV FOTOGRAFSKE RAZSTAVE »ASOCIACIJE« (avtor Andrej
Udovič)
(organizirata: Turistično društvo Pivka in Fotoklub Sušec)
sobota, 2. december, od 10. do 12. ure, avla trgovine Spar v Pivki
AKCIJA PODARIMO KNJIGO – OB DNEVU ROJSTVA DR. FRANCETA
PREŠERNA
(organizira: KD Lipa Pivka)
sobota, 2. december, ob 19. uri, dvorana Krpanovega doma Pivka
IGRANI SLOVENSKI CELOVEČERNI FILM: IVAN
(organizira: Kino Pivka, 041 337 599)
nedelja, 3. december ob 16. uri, Kulturni dom v Zagorju
MIKLAVŽEVANJE V ZAGORJU
(organizira: Župnijska Karitas)
nedelja, 3. december, ob 19. uri, dvorana Krpanovega doma Pivka
PREDSTAVA: ZAPORNIK 3.2.3. (Domen Valič)
(organizira: Zavod Zimske urice, rezervacija kart na 040 336 672)
torek, 5. december, od 14. do 19. ure, Krpanov dom Pivka
MIKLAVŽEV SEJEM
(organizira: Turistično društvo Pivka)
torek, 5. december, od 15.30 do 18. ure, Krpanov dom Pivka
IZDELAVA VOŠČILNIC IN NOVOLETNIH OKRASKOV
(organizira: VGC Točka moči Krpanov dom Pivka)
torek, 5 december
MIKLAVŽEVANJE V ŠMIHELSKI DOLINI
Miklavž bo otroke obiskoval po vaseh in sicer ob 17.30 v Šmihelu, 18.00 v
Nadanjem selu, 18.30 v Mali Pristavi, 19.00 v Veliki Pristavi in ob 19.30 v Narinu.
(organizator: Karitas Šmihel)
torek, 5. december ob 16.30 uri, župnijska cerkev v Trnju
MIKLAVŽEVANJE V TRNJU
(organizira: Župnijska Karitas)
torek, 5. december ob 17. uri, župnijska cerkev v Dolnji Košani
MIKLAVŽEVANJE V DOLNJI KOŠANI
(organizira: Društvo Za Hec)
torek, 5. december, ob 17. uri, Krpanov dom Pivka
MIKLAVŽEVANJE
(organizira: KD Lipa Pivka)

četrtek, 14. december, ob 19. uri, Ekomuzej Pivških presihajočih jezer
PREDAVANJE MATEJA KRŽIČA »PODZEMNA POVEZAVA PIVŠKE KOTLINE
IN CERKNIŠKEGA TER LOŠKEGA POLJA TER PRILOŽNOSTI IN OVIRE ZA
RAZVOJ JAMSKEGA TURIZMA V OBČINI PIVKA«
(organizira: Krajinski park Pivška presihajoča jezera)
petek, 15. december, od 8.30 do 11. ure, Krpanov dom Pivka
IZDELAVA VOŠČILNIC IN NOVOLETNIH OKRASKOV
(organizira: VGC Točka moči Krpanov dom Pivka)
sobota, 16. december, ob 10.30, telovadnica Osnovne šole Košana
DOBRODELNI KONCERT »Z NASMEHOM VAM PODARIMO …«
(organizira: Osnovna šola Košana)
sobota, 16. december, ob 19. uri, dvorana Krpanovega doma Pivka
ROMANTIČNA DRAMA: SLUŽKINJA (THE HANDMAIDEN)
(organizira: Kino Pivka, 041 337 599)
nedelja, 17. december, ob 17. uri, športna dvorana Skala
PIKE , PLES, PREDSTAVA – TO JE ZABAVA PRAVA!
(organizira: Športno društvo Pike)
nedelja, 17. december, ob 18. uri, dvorana Krpanovega doma Pivka
ANIMIRANI DRUŽINSKI FILM: BAMBSI IN ČAROVNIČNA HČI
(sinhronizirano)
(organizira: Kino Pivka, 041 337 599)
sreda, 20. december, ob 19. uri, Park vojaške zgodovine Pivka
POTOPISNO PREDAVANJE – TANZANIJA IN VZPON NA STREHO AFRIKE
(Tjaša Blaško)
(organizira: Turistično društvo Pivka)
četrtek, 21. december, ob 18. uri, športna dvorana Skala
Praznična prireditev: VESEL'GA, ZDRAV'GA VOŠČ'MO
(organizira: Osnovna šola Pivka)
četrtek, 21. december, ob 19. uri, dvorana Krpanovega doma Pivka
SLOVENSKA DRAMA: PRIVID
(organizira: Kino Pivka, 041 337 599)
petek, 22. december, ob 20. uri, dvorana Krpanovega doma Pivka
TRILER: OSEBNA STILISKA (PERSONAL SHOPPER)
(organizira: Kino Pivka, 041 337 599)
sobota, 23. december, ob 17. uri, Krpanov dom Pivka
SLAVNOSTNA PRIREDITEV OB 20. OBLETNICI USTANOVITVE
ČEBELARSKEGA DRUŠTVA PIVKA
(organizira: Čebelarsko društvo Pivka)
torek, 26. december, ob 10. uri, začetek izpred Krpanovega doma Pivka
10. JUBILEJNI POHOD PO POTEH KAMNITIH KRIŽEV ČEZ PETELINJSKO
IN TRNJSKO POLJE
(organizira: Kulturno društvo Lipa Pivka)
torek, 26. december, ob 17. uri, iz igrišča v Trnju
NOČNI POHOD Z BAKLAMI NA SVETO TROJICO
(organizirata: Turistično društvo Pivka in Športno kulturno društvo Trnje)

sreda, 6. december, ob 17. uri, Krpanov dom Pivka
PREDAVANJE NA TEMO ZDRAVA PREHRANA IN ZDRAV ŽIVLJENJSKI
SLOG – IZZIV SODOBNEGA ČASA
(organizirata: KD Lipa Pivka in Zdravstveni dom Postojna)

JANUAR 2018

sreda, 6. december, ob 19. uri, Park vojaške zgodovine Pivka
POTOPISNO PREDAVANJE – S KOLESOM PO ANDALUZIJI (Tomaž Penko)
(organizira: Turistično društvo Pivka)

petek, 5. januar, ob 19. uri, Hiša kulture Pivka
OTVORITEV RAZSTAVE: BORIS BEJA (večmedijska prostorska postavitev)
Razstava bo na ogled od 5. do 26. januarja 2018.
(organizira: Hiša kulture Pivka)

petek, 8. december, ob 20. uri, dvorana Krpanovega doma Pivka
ROMANTIČNA KOMEDIJA: PARIZ LAHKO POČAKA (PARIS CAN WAIT)
(organizira: Kino Pivka, 041 337 599)

FEBRUAR 2018

nedelja, 10. december, ob 18. uri, dvorana Krpanovega doma Pivka
SLOVENSKA DRAMA: SLOVENIJA, AVSTRALIJA IN JUTRI VES SVET
(organizira: Kino Pivka, 041 337 599)

petek, 2. februar, ob 19. uri, Hiša kulture Pivka
OTVORITEV RAZSTAVE: NIKA RUPNIK (slike)
Razstava bo na ogled od 2. do 23. februarja 2018.
(organizira: Hiša kulture Pivka)

AKTUALEN NAPOVEDNIK DOGODKOV SPREMLJAJTE NA SPLETNI STRANI OBČINE PIVKA (www.pivka.si)

