
GLASILO 
OBČINE PIVKA 
letnik 8
januar 2018
št. 56



Foto: Branko Česnik



VSEBINA
Prazničen zaključek leta / 4 

▶ NAGOVOR ŽUPANA
▶ LUČKA, KI OPOMINJA NA MIR, POVEZANOST, STRPNOST, RAZUMEVANJE …
▶ MIKLAVŽEV SEJEM V PIVKI
▶ MIKLAVŽEV VEČER V PIVKI
▶ NOVO LETO, STARI OBIČAJI
▶ DECEMBRSKO DOGAJANJE V ŠMIHELSKI DOLINI
▶ NA SILVESTROVO KOLEDNIKI OBISKALI NADANJE SELO
▶ OBISK DEDKA MRAZA V NARINU
▶ ZMAJČKOVE TELOVADCE OBISKAL DEDEK MRAZ
▶ JASLICE V KOŠANI VSAKO LETO BOLJ NAVDUŠUJOČE
▶ DELAVNICA IZDELOVANJA ČESTITK
▶ S PESMIJO V NOVO LETO
▶ BOŽIČNI KONCERT NA JURŠČAH

Prispevki iz občinske hiše / 10 
▶ NALOŽBE V PRETEKLEM LETU
▶ NA DECEMBRSKI SEJI JE OBČINSKI SVET SPREJEL PRORAČUN OBČINE PIVKA ZA 
LETO 2018 
▶ RAZPRAVA Z OBČANI O VIZIJI BODOČE UREDITVE URBANE MOBILNOSTI V 
OBČINI
▶ PRED PODRUŽNIČNO OSNOVNO ŠOLO V ŠMIHELU POSKRBLJENO ZA BOLJ 
UMIRJEN PROMET
▶ NA EVROPSKEM ODBORU REGIJ V BRUSLJU 
▶ SEJA PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE

Gospodarstvo / 15
▶ NEVARNI ODPADKI V SREDIŠČU PIVKE
▶ ORGANIZACIJA ZIMSKE SLUŽBE 
▶ SUBVENCIJA ZA USTREZNO ODSTRANJEVANJE AZBESTNIH ODPADKOV
▶ OBČINA PIVKA BO V LETU 2018 SOFINANCIRALA NAKUP IN POSTAVITEV MALIH 
ČISTILNIH NAPRAV 
▶ Z NOVIM VOZILOM IZBOLJŠAN PROCES ODVAŽANJA ODPADKOV
▶ ONA ALI ON LETOS ŽE TRIINDVAJSETIČ
▶ STROŠKI OGREVANJA IN VIŠINA INVESTICIJE V KURILNE NAPRAVE
▶ V LETU 2018 ŠE VELIKO PRILOŽNOSTI ZA FINANCIRANJE 
▶ PODPORNE STORITVE ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA
▶ NOVICE LAS
▶ OBELEŽITEV 10-LETNICE DELOVANJA DRPSN IN LAS
▶ POZIV ROKODELCEV

Turizem in narava / 22
▶ PARK VOJAŠKE ZGODOVINE
▶ KRAJINSKI PARK PIVŠKIH PRESIHAJOČIH JEZER
▶ UŽITNI IN ČUTNI PARKI
▶ OBČINA PIVKA IN KOBILARNA LIPICA STA PODPISALI DOGOVOR O RAZMEJITVI 
PAŠNIH POVRŠIN NA POSESTVU RAVNE
▶ ZBIRALNA AKCIJA ZA VESELE TAČKE
▶ STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE V IZOGIB ŠIRJENJA LEGIONELE V NAŠIH 
USTANOVAH
▶ 20. OBLETNICA ČEBELARSKEGA DRUŠTVA PIVKA
▶ SREČANJE ČEBELARJEV ČEBELARSKEGA DRUŠTVA PIVKA NA GOD SV. AMBROŽA, 
ZAVETNIKA ČEBELARJEV
▶ POTOPISNI VEČERI V PARKU VOJAŠKE ZGODOVINE

Izobraževanje / 33
▶ UTRINKI Z VRTCA
▶ OSNOVNA ŠOLA PIVKA
▶ OSNOVNA ŠOLA KOŠANA
▶ KO TI PRIJATELJI ZAPOJEJO VSE NAJBOLJŠE
▶ KAKO SMO SE V PODALJŠANEM BIVANJU ZABAVALI V LETU 2017
▶ V ZNANJU JE MOČ
▶ KAKO SMO V LETU 2017 SKRBELI ZA VSEŽIVLJENJSKO UČENJE
▶ VABLJENI NA BREZPLAČNE TEČAJE
▶ TOČKA MOČI  VGC KRPANOV DOM PIVKA
▶ BREZPLAČNE POČITNIŠKE DELAVNICE IN IGRARIJE

Zdravstvo, prva pomoč in prostovoljstvo / 40
▶ PRENOVA PROSTOROV NUJNE MEDICINSKE POMOČI 
▶ OBVESTILO O DELOVANJU PEDIATRIČNE AMBULANTE V PIVKI
▶ KORONARNO DRUŠTVO POSTOJNA NAMESTILO NOV DEFIBRILATOR
▶ PRAZNIČNO OBDAROVANJE STAREJŠIH OBČANOV IN OTROK
▶ DECEMBRSKE ZBIRALNE AKCIJE ZA SOCIALNO OGROŽENE OBČANE
▶ PRIREDITEV ZA KRVODAJALCE JUBILANTE 2017
▶ OBNOVITVENI TEČAJI ZA PRVE POSREDOVALCE V OBČINI PIVKA
▶ ZA ZDRAVJE MORAMO POSKRBETI SAMI
▶ NADGRADNJA PSIHOSOCIALNE POMOČI 
▶ AEQ METODA™ JE ODGOVOR NA MNOGA VPRAŠANJA
▶ PRAZNIČNI DECEMBER V PIVŠKEM KARITAS
▶ ŽUPAN NA OBISKU V DOMU UPOKOJENCEV POSTOJNA
▶ NOVOLETNO SREČANJE ŽUPANA Z DEKANOM IN ŽUPNIKI DEKANIJE POSTOJNA 

PIVŠKI LIST – GLASILO OBČINE PIVKA
Prejmejo ga brezplačno vsa gospodinjstva v Občini Pivka. · Naklada: 
2500 izvodov · ISSN št. 2536-4367 · Uredniški odbor: Katarina Temkova, 
Marija Paladin, Meri Kaluža, Silvo Čelhar in Vanja Kovač · Glavna in 
odgovorna urednica: Doris Komen Horvat · Naslov uredništva: Občina 
Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka · Elektronski naslov: pivski.list@
pivka.si · Telefon: 05/72 10 100 · www.pivka.si · Fotografije na naslovnici 
in ovitku: Branko Česnik · Jezikovni pregled: Katarina Temkova · 
Oblikovanje: Kreaktiva · Tisk Abakos, d. o. o. 

Uredništvo si pridržuje pravico, da članke ustrezno skrajša in jih v 
primeru, ko v skladu s programsko zasnovo glasila ne sodijo v nobeno 
izmed rubrik, ne objavi. Avtorica nepodpisanih člankov in fotografij je 
urednica. Nenaročenih prispevkov ne honoriramo.

Vaše prispevke za marčevsko številko pričakujemo 

najpozneje do 8. MARCA 2018
na e–naslov:

pivski.list@pivka.si.

Več informacij o dogodkih in uradnih objavah 
najdete  na spletni strani Občine Pivka: 

www.pivka.si

Pregled kulturnih dogodkov, aktivnosti društev, vaških skupnosti… / 45
▶ ANDREJ UDOVIČ: ASOCIACIJE
▶ FOTOGRAFSKA RAZSTAVA JOŽETA PAVZINA
▶ VANČI LIPOVŽ: MOJA DUŠA
▶ VABILO NA KOMEDIJO MATJAŽA JAVŠNIKA
▶ PARADIŽ V HIŠI KULTURE
▶ FILCANJE – MOJ IZZIV IN ZADOVOLJSTVO
▶ PIVŠKI ČLOVEK V VILHARJEVEM ČASU
▶ TA VESELI DAN KULTURE V DRUŠTVU UPOKOJENCEV PIVKA
▶ NOVOLETNO SREČANJE ČLANOV DRUŠTVA UPOKOJENCEV
▶ PODARJANJE  KNJIG ZA TA VESELI DAN KULTURE
▶ JESENSKA  ČAJANKA V KNJIŽNICI PIVKA
▶ 160 LET JUŽNE ŽELEZNICE NA PIVKI
▶ ADIJO FURMANI, ŽELEZNICA JE TU
▶ NA OBISKU V OREHKU
▶ JUBILEJNI POHOD PO POTEH KAMNITIH KRIŽEV
▶ PRIZNANJE BRIGADIRJEM
▶ TEPEŽNICA PARJE
▶ PIVŠKE OŠTARIJE – GOSTILNA SUŠELJ
▶ JUBILEJNI KONCERT MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA PIVKA IN PEVSKE SKUPINE 
STUDENEC PIVKA
▶ VABILO NA PRIREDITEV VENDAR PETI ON NE JENJA

Športni kotiček / 54
▶ KO JE ZIMA IN SNEŽI, SMUČARSKI KLUB PIVKA ZA VESELJE POSKRBI
▶ KRIŠTOF FABJAN MED NAJBOLJŠIMI EVROPSKIMI SMUČARJI
▶ PIKE SO NAM PODARILE ČUDOVITO PLESNO PREDSTAVO
▶ NOTRANJSKO-PRIMORSKA LIGA POGUMNO ŽE V TRETJO SEZONO 
▶ ANŽE SREBOVT V NAJBOLJŠI EKIPI DNEVA KOŠARKE
▶ NA TREH TURNIRJIH V TAROKU TRI PRESENEČENJA
▶ PRAZNIČNI TURNIR DVOJK V BALINANJU 
▶ MLADI PIVČANI NAVDUŠENI NAD ATLETIKO
▶ V KOŠANI PRILJUBLJEN TUDI ŽENSKI NOGOMET
▶ NA NOGOMETNIH TEKMOVANJIH TUDI V DECEMBRU
▶ 10. TRADICIONALNI POHOD NA OSOJNICO 

Uradne objave / 59

Oglasne objave / 63

Napovednik dogodkov / 64

OBČINSKEGA GLASILA

VABLJENI K
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TO JE VAŠE LETO …
V leto 2018 smo že utrli nekaj začetnih korakov. Naj bodo le-
ti tudi v prihodnje kar se da odločni, pogumni in poskočni. 
Dobra energija in počutje namreč izvirata iz vzdušja, s 
katerim vstopamo v svoj vsakdan. Četudi smo pogosto 
postavljeni pred izzive in življenjske preizkušnje, bodimo 
osredotočeni na dobra izhodišča, dobre ljudi, dobre izkušnje, 
dobre odnose, dobre razplete in dobre misli. Naj bo vaše 
letošnje leto lepo in prijetno, predvsem pa ne glede na vse 
doživeto, vaše in nepozabno!

Skozi nove številke Pivškega lista se bomo družili tudi v 
letošnjem letu, veseli vseh novih zgodb, vaših javljanj in 
poročanj o dogodkih, ki nas obkrožajo. Če se po začetku res 
sodi nadaljevanje leta, bo tokratna prva letošnja številka, ki 
je znova vsebinsko bogata in polna zanimivih 
vsebin, dobra popotnica v naša nadaljnja 
druženja in branja.

Doris Komen Horvat,
glavna in odgovorna urednica

Foto: Branko Česnik
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kljub temu, da smo že pošteno zakorakali v leto 
2018, vam še enkrat voščim dobro in uspešno leto! 
In naj dopolnim: ne samo Cankarjevo, pač pa tudi 
Vilharjevo leto! Kajti pred 200 leti se je rodil naš 
veliki rojak, pesnik, narodni buditelj Miroslav 
Vilhar, ki mu bomo letos namenili veliko javnih 
prireditev,  praznovanje pa sklenili maja 2019, 
ko bomo po 150 letih ponovno »uprizorili« veliki 
Pivški tabor na Kalcu. 

Urednica Pivškega lista Doris Komen Horvat 
ima pred vsakokratno izdajo nove številke tega 
glasila težavo, kako vse  (na kratko opisane!)  
dogodke in dogajanje v Občini Pivka »stisniti« na 
72 strani. Pivški list kar poka po šivih, kar govori 
o pestrem društvenem in družabnem življenju 
ter vsakršnem javnem delovanju v naši lokalni 
skupnosti. Seveda imam v mislih tudi številne 
izboljšave infrastrukture v naši občini, za katero 
skrbimo na občini, financiramo pa jih z denarjem 
iz občinskega in drugih javnih proračunov. 

Nadaljevanje razvoja naše lokalne skupnosti je seveda naš cilj tudi v letu 2018. Minulega je zaznamovala predvsem 
graditev vodovoda in drugih objektov za oskrbo s kvalitetno pitno vodo, ki ga izvajamo skupaj z Občino Postojna. 
Letos bomo ta, za našo občino štirinajstmilijonski projekt končali in tako zagotovili varno oskrbo s pitno vodo vsaj 
za nekaj desetletij. 

Država je v letu 2018 za novo finančno perspektivo, za obdobje do leta 2020, objavila nove razpise različnih 
mehanizmov za evropsko sofinanciranje projektov. Občinska uprava je vložila veliko energije v pripravo projektov, 
s katerimi kandidiramo na razpisih Interreg Slovenija ¬– Hrvaška, pripravljamo pa tudi obsežen projekt za Evropski 
sklad za regionalni razvoj. Dobro, premišljeno pripravljen projekt je namreč jamstvo za uspešno izvedbo in dobre 
rezultate.

V projektih smo partnerji s fakultetami, Kmetijsko gozdarsko zbornico, Zavodom za gozdove in drugimi 
ustanovami z obeh strani meje predvsem z vsebinami za izboljšanje stanja v naravi ter tudi življenjskega okolja 
ljudi, da bi nadgradili turistično ponudbo v naši občini, promovirali Krajinski park Pivških presihajočih jezer in ne 
nazadnje omogočili nove zaposlitve in prihodke v domačem kraju. 

Izjemno kulturno dediščino in velik turistični razvojni potencial predstavlja tudi naše posestvo Rovne. Konec 
lanskega leta smo s Kobilarno Lipica dosegli dogovor o razmejitvi med pašniki in predvidenim igriščem za golf. 
Upam, da z državo kmalu dosežemo dogovor o prenosu zemljišč v last občine ter s tem podlago za intenzivno 
iskanje investitorja. 

Zaradi zaključevanja projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice letos še ne moremo začeti nekaterih že 
napovedanih projektov, pomembnih za ljudi v posameznih krajih, na primer obnove mostu čez Reko na cesti proti 
Suhorju. Kljub omejenim finančnim možnostim pa bomo nekatere manjše projekte vendarle lahko izvedli. 

Ne moremo mimo žalostne zgodbe z nevarnimi odpadki v Javorju Pivka in aktivno si prizadevamo streti tudi ta 
trd oreh. Smo pa ponosni na vrsto naših uspešnih podjetij ter čestitamo Pivki d. d. ob uspešnem nakupu goriškega 
MIP-a.
 
Naj se na koncu še enkrat zahvalim vsem, ki ste kot prostovoljci dejavni v raznih humanitarnih, kulturnih, športnih 
društvih, uspešnim gospodarskim družbam, od katerih je najbolj odvisno blagostanje naših ljudi, pa tudi vsem, ki 
sodelujete z občinsko upravo v smeri izboljševanja pogojev za življenje in delo v naši Občini Pivka!
 

ŽUPAN
Robert Smrdelj

Spoštovani bralke in bralci Pivškega lista,
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Prazničen zaključek leta 

LUČKA, KI OPOMINJA NA MIR, POVEZANOST, STRPNOST, 
RAZUMEVANJE …

Zaključek leta so tudi letos s svojo tradicionalno akcijo Luč miru 
iz Betlehema obeležili skavti skavtskega stega Postojna. Na sedež 
Občine Pivka ter Park vojaške zgodovine so namreč pozorno prinesli 
lučko s plamenčkom, ki simbolično opominja na vrednote miru, 
povezanosti, strpnosti, razumevanja in sprejemanja različnosti.

Poslanica letošnje akcije, ki so jo skavti v prazničnih dneh poslali v 
svet, je bila naslovljena s »Pustiva se vneti«. 

Lučka, ki so jo zaposleni v občinski upravi ter Parku z veseljem 
sprejeli, naznanja tudi dobrodelno akcijo, ki bo s prostovoljnimi 
prispevki pomagala trem ustanovam, in sicer Misijonskemu središču 
za gradnjo doma družinam brez strehe nad glavo ali takšno, ki se 
jim podira, Zavodu Živim za socialno ogrožene družine in Drugemu 
domu za otroke s posebnimi potrebami.

5

POSLANICA
Začelo se je v votlini, daleč stran od mene in tebe, ko se je zgodil 
čudež. Prišel je za vse, da bi vžgal naša srca. Bil je kot prižgana sveča, 
ki sveti le tako, da se daruje. Mnogi so se bali, da bi se jih plamen 
dotaknil, tiste pa, ki so ga sprejeli, je povabil, da svetijo skupaj in 
vnemajo druge.

Prepotoval je dolgo pot, da je danes lahko pred menoj in pred teboj. 
Kaj bova naredila z njim? Lahko se obrneva stran in sva še naprej 
pusti sveči, ki se bojita, da bi se ju plamen dotaknil. Ali pustiva, da iz 
mene in tebe naredi naju, da ga širiva naprej.

Kaj bova vzela danes? Je zopet dovolj samo sveča ali bova tokrat 
sprejela plamen?

DKH
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MIKLAVŽEV SEJEM V PIVKI 
Turistično društvo Pivka je tudi letošnji december obeležilo s 
priljubljenim Miklavževim sejmom, ki vsako leto privablja številne 
obiskovalce. Več kot štirideset ponudnikov, lokalnih ustvarjalcev, 
pridelovalcev, obrtnikov, učencev, društev in organizacij je pred 
in v Krpanovem domu predstavilo svoje raznolike in unikatne 
izdelke, ki so bili obiskovalcem dobra ideja in popotnica v prazničen 
december – mesec obdarovanj. Z namenom, da bi bila tudi v bodoče 
obdarovanja in potrošništvo v lokalnem okolju kar se da naravnano 
na lokalne ponudnike, bo sejem nedvomno vsakoletna stalnica. Prvi 
izmed prazničnih dogodkov na predvečer Miklavža je postregel z 
obilo dobre volje in prijetnega druženja, za kar so s čajem in kuhanim 
vinom poskrbele članice pivškega turističnega društva, posebno 
vzdušje pa je pričarala tudi praznična okrasitev, ki je na ta dan 
zagorela v občini Pivka in miklavževanje za otroke.

DKH

MIKLAVŽEV VEČER V PIVKI
Na predvečer sv. Miklavža je bilo v 
Krpanovem domu v Pivki tradicionalno 
miklavževanje, ki ga je pripravilo 
Kulturno društvo Lipa Pivka. Tudi letos 
so mladi igralci pripravili dramski prizor z 
naslovom Čakamo Miklavža. Na začetku 
je predsednica društva Irena Margon 
nagovorila polno dvorano otrok in jih 
povabila, naj pozorno in zbrano prisluhnejo 
igrici, ki so jo zaigrali mladi člani KD 
Lipa. Skozi besedilo so otroci spoznali, 
da imajo včasih prevelike želje za darila 
in da je treba biti skromen in radodaren, 
saj je osrečujoče, če tudi sam lahko koga 
obdaruješ. Najpomembnejši trenutek za 
vse v dvorani pa je bil prihod sv. Miklavža, 
ki je otrokom povedal, kako brezskrbno je 
živel v svoji družini, ko je še bil na zemlji. 
Ob primernem nagovoru o dobroti je nato 
otroke obdaril z lepimi darili. KD Lipa je 
pripravilo obdarovanje s prispevki staršev 
in ob pomoči Občine Pivka. Letos je bilo 
obdarovanih 110 otrok. Otroci in njihovi 
starši ter ostali sorodniki in prijatelji so 
zvesti obiskovalci pivškega miklavževanja. 
Tako skupaj ohranjajo tradicijo prijetnega 
pričakovanja in dobrotnega obdarovanja. 
Ob koncu srečanja se je veliko otrok hotelo 

fotografirati z Miklavžem in njegovim spremstvom, saj lepi spomini ob pogledu na čez čas 
orumenelo fotografijo ponovno oživijo.

Tekst in foto: 
Ernest Margon
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Prazničen zaključek leta 

NOVO LETO, STARI OBIČAJI

In prav koledovanje na Stari Sušici je eden izmed tistih starih običajev, 
s katerim »Starašičani« vstopijo v novo leto. Ko se koledniki malce 
odpočijejo od najdaljše noči v letu, se na novega leta dan zberejo na 
vasi. Od hiše do hiše s pesmijo ponesejo prijazne želje. Druženje se 
je ob pesmi ter dobri hrani in pijači, kot vedno do sedaj, nadaljevalo 
pri Zgonarjevih.

Dobre želje kolednikov prenašam tudi vam, bralcem Pivškega lista!

Vanja Kovač

DECEMBRSKO DOGAJANJE V ŠMIHELSKI DOLINI
OBISK SV. MIKLAVŽA

Tako kot vsako leto je tudi letos sv. Miklavž v spremstvu angelov in 
nagajivih parkeljnov po vseh vaseh obiskal pridne otroke. Na svoj 
godovni dan je prišel med nas in otroke razveselil z darili.

BLAGOSLOV KONJ NA ŠTEFANOVO

Na god svetega Štefana, zavetnika konj, so se v številnih slovenskih 
krajih razvrstil blagoslovi konj. Po legendi naj bi sv. Štefan z 
znamenjem križa ukrotil divjega konja, s čimer je v očeh ljudstva 
prevzel zavezništvo nad konji. Blagoslov se je odvijal tudi v Šmihelu. 
Po končani sveti maši se je pred cerkvijo zbralo kar nekaj lastnikov 
konj s svojimi konji in vpregami. Župnik jim je podelil blagoslov ter 
jim podaril blagoslovljeno sol. 

BOŽIČNI KONCERT

Kulturno društvo Šmihel je tudi letos organiziralo prireditev ob 
zaključku leta, in sicer božični koncert, ki se je 26. decembra 2017 
odvijal v cerkvi sv. Mihaela v Šmihelu. Na koncertu so nastopili 
domači pevski zbori: Otroški pevski zbor Šmihel, Vokalna skupina 

Iskrice, Moški pevski zbor Zgun, Ženska vokalna skupina Šmihel 
in Cerkveni mešani zbor Šmihel. S petjem božičnih pesmi ob 
jaslicah in povezovalnim programom so med prisotnimi pričarali 
še bolj praznično vzdušje. Po zaključenem programu se je druženje 
nadaljevalo pri Štrenarjevih, ob dobri hrani in pijači ter ob spremljavi 
ansambla Trio Domna Šraja.

KOLEDOVANJE

Na silvestrovo se je ohranila navada, da po vaških hišah hodijo 
novoletni koledniki. Tudi po vaseh Šmihelske doline so otroci 
koledniki pri hišah zapeli pesem kolednico in gospodarju oz. 
gospodarici in družini voščili dobro letino in zaželeli vse najboljše 
za prihajajoče leto. 

Meri Kaluža
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NA SILVESTROVO KOLEDNIKI OBISKALI NADANJE SELO
Tako kot vsako leto so tudi letos  na 
silvestrovo otroci iz Nadanjega sela vaščane 
pozdravili s kolednico in jim zaželeli vse 
dobro v prihajajočem letu. Najprej je 
kolednike ob zunaj postavljenih jaslicah v 
Šmihelu nagovoril in blagoslovil domači 
župnik Marjan Škvarč. Po voščilu so se 
razdelili v  dve skupini in se odpravili proti 
domači vasi. Z nasmehom na obrazu so od 
hiše do hiše ponesli staro kolednico »Dober 
večer hišni gospodar«. Domačini so jih 
toplo sprejeli in jih obdarili z dobrotami ter 
denarjem, koledniki pa so jim stisnili dlan 
ter podarili koledar. Vsi skupaj smo lahko 
ponosni in hvaležni otrokom, ki se trudijo 
ohranjati staro tradicijo, da bo ostala živa 
tudi za prihodnje rodove.

Ksenija Belcer Žnidaršič

V cerkvi svetega Štefana v Dolnji Košani 
se priprave na božič pričnejo že s prvim 
decembrskim dnem. Pa s tem nimamo 
v mislih duhovne priprave, temveč tiste 
fizične, ko se začne v cerkev znašati les, 
platna, lučke, drevesa – material, ki na 
sveti večer skupaj sestavlja čudovite jaslice. 

Tudi letos ni bilo nič drugače. Vodilni 
»jasličar« Milan Mozetič je skupaj z manjšo 
ekipo decembrske popoldneve preživel v 
cerkvi in skupaj so ustvarili pravo pravljično 
deželo, ki ponazarja dogajanje na sveti večer 
v samem začetku našega štetja. Posebnost 
košanskih jaslic ni samo njihova velikost 
(čeprav zavzemajo skoraj četrtino cerkve) 
temveč tudi v tem, da  delujejo zelo živo. 
V zibajočih jaslih v čisto pravi jamski 
votlini se ziblje Jezušček, ki se mu klanjata 
Jožef in Marija, v bližini pastir lovi ribe, 
spet drugi kuha v kipečem kotlu, poleg pa 
deluje prava pomanjšana žaga za les. Da so 
košanske jaslice res nekaj posebnega, priča 
tudi dejstvo, da si jih vsako leto ogleda več 
obiskovalcev od blizu in daleč. 

Sidonija Zega

JASLICE V KOŠANI VSAKO LETO BOLJ NAVDUŠUJOČE

OBISK DEDKA 
MRAZA V NARINU
V prednovoletnem času je bilo v Narinu 
prav veselo. Vaška skupnost Narin je v 
sodelovanju z vaško mladino na sredi vasi 
postavila šotor in izvedla prižig prazničnih 
lučk. Otroke je obiskal dobri stari dedek 
Mraz in jih obdaril s prelepimi darili. 
Vaščani so se poveselili ob čaju, kuhanem 
vinu in klobasah ter si zaželeli lepe praznike 
in vse dobro v prihajajočem letu.

Meri Kaluža
Foto: Janez Kaluža
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Tudi letos bodo na ogled vse do svečnice, 2. februarja. 



Prazničen zaključek leta 

ZMAJČKOVE TELOVADCE 
OBISKAL DEDEK MRAZ
V Krpanovem domu v Pivki so se v prazničnem tednu pred Božičem 
zbrali otroci Zmajčkove telovadbe, saj so nestrpno pričakovali obisk 
dobrega moža - dedka Mraza. V dvorani so se najprej nasmejali 
vragolijam Maše in njenega prijatelja medveda. Po risanki so priklicali 
dedka in ga povabili medse. Pokazali so mu, kaj vse so se poleg 
telovadbe naučili pri urah druženja. Zapeli so mu  njegovo pesmico 
ter poskočno zaplesali. Sledil je trenutek, ki so ga otroci najbolj čakali 
... Darila!!! Po prejetih darilih so še skupno zarajali ter se poslovili z 
obljubo, da bodo še vnaprej obiskovali ure telovadbe ter tako poskrbeli 
za svoje zdravje. Vsem staršem se za sodelovanje lepo zahvaljujemo in 
želimo prijetne praznike. 

Nataša Stavanja

BOŽIČNI KONCERT NA JURŠČAH 

9

DELAVNICA IZDELOVANJA ČESTITK

S PESMIJO V NOVO LETO

Pod mentorstvom članic PGD Zagorje je v veselem vzdušju meseca 
decembra potekala delavnica izdelovanja voščilnic. Članice in 
najmlajši člani gasilskega društva so si popoldanske sobotne urice 
naredili prijetne in ustvarjali. Prelepe voščilnice, ki so nastale pod 

kreativnimi prstki mladih članov društva, so razposlali skupaj s čisto 
pravim gasilskim voščilom. 

Za PGD Zagorje, Petra Žele Šajn 

Božič je praznik, ki nas vedno znova združuje, bogati in obnavlja 
našo vero ter krepi pripadnost. Kulturno društvo Juršče je v soboto, 
30. decembra, izpeljalo bogat in prisrčen božični koncert na Jurščah, 
ob lepih jaslicah v cerkvi sv. Jurija. Urška Strle nam je na prečno 
flavto za uvod zaigrala večno lepo Sveto noč. Otroški pevski zbor KD 
pod vodstvom Urške Žužek je odpel dve božični: Si videl zvezdice in 
Pričeval ljubezen bom. Družina Lutar, ki šteje sedem otrok, se nam 
je predstavila v zasedbi Tea - violina,Veronika -  flavta, spremljava 
Tatjana in solist Uroš Lutar s skladbo Hark! The Herald angels 
sing. Otroški pevski zbor Zagorje pod vodstvom Katjuše Vadnjal je 
prisrčno odpel: Naša srca so jaslice, Ko bi ljudje in Vprezimo sani. 
Sledil je nastop Ženske pevske skupine Tuščak Bač pod vodstvom 
Morene Hostinger. Ubrano so zapele pesmi Iz prosojne višave, Bog 
prišel je ter Jezusu pušeljček. Moška vokalna skupina Zgun iz Šmihela 
pod vodstvom Ksenije Belcer Žnidršič je naš koncert obogatila 
z tremi pesmimi: Kaj se vam zdi, Zvonovi zvonijo in Božična noč. 
Program, ki ja je vodila Majda Žužek, so pevci zaključili s pesmijo 
Sveta noč. Koncertu je sledilo prijetno druženje v Kulturnem domu 
Juršče, kjer je za dobro vzdušje na diatonično harmoniko zaigrala 

Tara Žužek. Tako smo tkali nova prijateljstva, se veselili ob skupni 
mizi in pogovorih. Praznovanje božiča, enega najlepših krščanskih 
praznikov, nam prinaša luč, upanje in pogled v prihodnost.

Majda Žužek

Že tretje leto zapored so nas prijazni vaščani Suhorja na pragu 
novega leta povabili medse. V prijetni vaški, izredno akustični 
cerkvici svetega Nikolaja se je v petek, 29. decembra 2017, odvijal 
novoletni koncert. Kot obe leti doslej se je tudi letos na koncertu 
zbralo veliko število poslušalcev. Tako obiskovalci kot nastopajoči 
pa prihajajo tudi iz sosednjih občin – Ilirska Bistrica, Hrpelje – 
Kozina, Sežana in Divača. Ne pravijo zastonj, da dober glas seže v 
deveto vas.  Prisluhnili smo lahko Mešanemu cerkvenemu pevskemu 
zboru iz Podgrada, Košanskemu oktetu, Hrušiškim fantom, Klapi 
Škvadra, harmonikašu Gašperju Fabjančiču, Mešanemu pevskemu 
zboru Tabor iz Lokve in Cerkvenemu pevskemu zboru iz Suhorja. 
Kot podmladek, predvsem pa posladek,  sta bili prisrčni Zvezdici iz 
Hrušice. Program je povezovala Minka Kos iz Sežane. Po koncertu so 
člani vaške skupnosti Suhorje vse nastopajoče in obiskovalce povabili 
na druženje, ki je potekalo v povezovalnem duhu. Mize so se spet 
šibile pod dobrotami izpod rok pridnih suhorskih gospodinj.

Na svidenje prihodnje leto, nam kličejo Suhorci! 

Vanja Kovač
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NALOŽBE V PRETEKLEM LETU
PRENOVA AVTOBUSNE POSTAJE V PIVKI

Konec prejšnjega leta je bila zamenjana dotrajana streha na avtobusni 
postaji v Pivki. Le ta je bila nadomeščena z enostavnejšo konstrukcijo. 
Dodana je tudi nova urbana oprema ter napis za vse tiste, ki je ne 
uporabljajo prav pogosto.

REKONSTRUKCIJA SNEŽNIŠKE CESTE V PIVKI 

V 1.a fazi poteka rekonstrukcija ceste od križišča Radohove poti do 
konca naselja Pivka; zgraditev zavijalnih pasov za naselje Klenik, 
dvosmerne kolesarske poti in pločnika, meteorne kanalizacije za 
odvodnjavanje ceste, fekalne kanalizacije, ureditev javne razsvetljave 
ter zgraditev cevne kanalizacije za zemeljski vod nizke napetosti. 
Vrednost projekta znaša  550.000 eur (financer Direkcija RS za 
infrastrukturo, sofinancer v višini 180.00 eur Občina Pivka). 

OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE – 
1. SKLOP 

Projekt obsega rekonstrukcijo in dograditev primarnega omrežja 
Postojna–Pivka (nadgradnja dobrih 53 km vodovodnega sistema, 
zgraditev slabih 9 km novih cevovodov), dokončanje vodovoda 
na območju Občine Pivka in vodovoda Buje ter primarnega 
vodovodnega omrežja v naselju Petelinje, rekonstrukcijo in 
poglobitev vodnjakov zajetja Malni, obnovitev starega dela vodarne 
Malni ter dograditev novega prizidka, izgradnjo nove pretočne 
celice Mačkovec, rekonstrukcijo vodohrana Sovič, izgradnjo novega 
regulacijskega objekta Zalog, rekonstrukcijo zajetja in vodarne 
Korotan, rekonstrukcijo črpališča in vodohrana Zagorje ter črpališča 
Šilentabor, izgradnjo novega vodohrana Pivka, rekonstrukcijo 
vodohrana Kal, rekonstrukcijo črpališča in vodohrana Neverke ter 
črpališča Valilnica. Izvedba projekta bo izboljšala javno oskrbo s 
pitno vodo. Skupna vrednost projekta vključno z neupravičenimi 
stroški znaša 29,9 milijonov evrov, od tega bo 21,8 milijonov 
evrov sofinanciranih s strani Kohezijskega sklada, 3,85 milijona 
iz državnega proračuna, 4,25 milijona pa bosta prispevali občini 
Postojna in Pivka. Z izvedbo projekta sta vodovod v občini dobili 
naselje Buje in Šilentabor. 

PODVOZJE GASILSKEGA VOZILA  GCGP–1 ZA PGD 
PALČJE

Občina Pivka je v letu 2017 sofinancirala nabavo gasilskega vozila 
, podvozje za nadgradnjo v cisterno za gozdne požare. Vrednost 
podvozja je znašala 75.000 €, v letu 2018 pa bo potrebno financirati 
še nadgradnjo, katere vrednost znaša 92.000 €.

PRENOVA PROSTOROV NUJNE MEDICINSKE 
POMOČI 

Prenovljeni prostori v Zdravstvenem domu Postojna bodo odslej 
prilagojeni vključevanju nujnih reševalnih prevozov v nov cestno 
prometni režim in sodobnemu načinu dela pri obravnavi urgentnega 
bolnika, omogočali dodaten prostor za male operacijske posege in 
diagnostične posege, transport bolnikov iz reševalnega vozila do 
prostorov ambulante pod nadstreškom ter parkiranje urgentnega 
vozila neposredno ob ambulanti. Nosilki investicije gradbenih del 
sta Občini Postojna in Pivka (delež občine Pivka znaša 194.000 €) , 
opremo za delo financira ZD Postojna iz lastnih sredstev.



Prispevki iz občinske hiše
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PODPORNI ZID OB STRUGI POTOKA STRŽEN V 
NARINU 

Občina Pivka je v letu 2017 pričela z izgradnjo dobrih 30 metrov 
dolgega in do 5 metrov visokega podpornega zidu ob strugi potoka 
Stržen v Narinu, ki  služi kot podporna konstrukcija ceste v Orešje, 
ki ima sedaj na tem odseku širino 4,5 metra (prej se je pogrezala in 
znašala manj kot 3 metre). Vrednost projekta znaša 34.000 €.

PRENOVA ŠPORTNEGA KOMPLEKSA PIVKA

Jeseni 2017 smo izvajali dela na športnem kompleksu v Pivki, ki so 
obsegala čiščenje in sanacijo sistema odvodnjavanja, izdelavo novega  
namakalnega sistema nogometnega igrišča z novim vodovodnim 
priključkom iz smeri Vilharjevega naselja, dobavo in vgradnjo novih 
nogometnih golov, osvetlitev igrišča, sanacijo naprav za skok v 
daljino in sanacijo tekaških stez ter dobavo in postavitev zabojnika 
za hranjenje novih športnih pripomočkov. Vrednost del je znašala 
76.000 eur (delno sofinanciranje Fundacije za šport v vrednosti 
21.000 eur).

UREJENA PREGLEDNOST KRIVINE NA KRIŽIŠČU ZA 
NASELJE STARA SUŠICA 

V križišču za Staro Sušico je občina odkupila del zemljišča  ter 
poravnala krivino za boljšo preglednost ovinka.

IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V SELCAH

Izvedla so se dela v okviru projekta Oskrba s pitno vodo v porečju 
Ljubljanice – 1. sklop (obnova vodovoda) in 1. faza fekalne 
in meteorne kanalizacije, ki je nadomestila obstoječo mešano 
kanalizacijo ter razdelilni vodovod. Obnovilo se je asfaltno cestišče 
in ob lokalni cesti od kapelice v centru vasi proti Slavini zgradilo 
pločnik. Vrednost del je znašala  400.000 eur. 

NOVA ASFALTNA PREVLEKA NA CESTI V GORNJI 
KOŠANI 

V mesecu oktobru 2017 smo preplastili poškodovani odsek ceste 
v Gornji Košani in zamenjali pokrove na obstoječi kanalizaciji ter 
uredili odvodnjavanja. Vrednost izvedenih del je znašala  35.000 eur. 

DREVORED NA POSTOJNSKI CESTI

V sklopu izvedbe vodovoda smo na Postojnski cesti zgradili nov 
pločnik odstranili stara drevesa, ki so bila poškodovana od žledoloma 
in posadili nove lipe. 

UREJENA STRUGA POTOKA STRŽEN V NARINU
V poletnih mesecih se je izvedlo profiliranje struge, tlakovanje 
dna potoka in urejanje brežin z oblaganjem s kamnom v betonu. 
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Pomembno je bilo ustrezno zidanje s kamnom, kjer so poudarjene 
horizontalne fuge. Vrednost izvedenih del je znašala 100.000 eur 
(financer Direkcija za vode RS). 

NOVE TABLE V KRAJINSKEM PARKU PIVŠKA 
PRESIHAJOČA JEZERA 

Ob lokalnih cestah naseljih so bile postavljene označevalne table, ki 
opozarjajo na vstop v zavarovano območje narave. Pod Slovensko 
vasjo – na parkirišču je bila vzpostavljena informacijska tabla o 
KPPPJ, označena je pot do Petelinjskega jezera, na usmerjevalnih 
količkih so označbe razdalje, urejena je bila razgledna točka nad 
Petelinjskih jezerom … To je prva faza postavitve usmerjevalne 
signalizacije, preostale poti bodo urejene in označene predvidoma 
do leta 2020.

ŠIRITEV CESTE MED NADANJIM SELOM IN 
ŠMIHELOM

V avgustu je bila v sklopu vzdrževalnih del na lokalnih cestah 
izvedena širitev ceste. Vrednost izvedenih del je znašala 35.000 eur.

GARAŽA ZA PGD PIVKA

Na javni dražbi je bila kupljena garaže, ki je bil v lasti podjetja Javor 
Pivka, za potrebe garažiranja gasilskih vozil. Vrednost nakupa je 
znašala 33.950 eur. 

UREJENA KANALIZACIJA V KLENIKU IN SANACIJA 
CESTE SKOZI NASELJE KLENIK

Na začetku naselja je bila zgrajena nova kanalizacija ter izvedena nova 
asfaltna preplastitev dela dotrajane ceste v vasi. Vrednost izvedenih 
del je znašala  47.000 eur. 

REKONSTRUKCIJA CESTE GORIČE–KAL

Julija 2017 je bil zaključen projekt rekonstrukcije ceste Goriče–Kal, 
in sicer od uvoda v kompleks Pivka d. d. do rekonstruirane ceste 
v naselju Kal. Nova ureditev javne razsvetljave, novi pločniki in 
avtobusno postajališče, optično omrežje in fekalna kanalizacija ter  
zemeljska izvedba za prestavitev SN elektro omrežja.
Vrednost vseh del je znašala 455.000 eur (investicijo je financirala 
Direkcija RS za Infrastrukturo, Občina Pivka kot sofinancer 103.471 
eur)

NOVO AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE V HRASTJU

V Hrastju smo uredili avtobusno postajališče, ki je namenjeno 
varnosti uporabnikov, predvsem šolarjem ter varovanju pred slabim 
vremenom. Vrednost investicije je znašala 4.000 €.
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NA DECEMBRSKI SEJI JE OBČINSKI SVET SPREJEL 
PRORAČUN OBČINE PIVKA ZA LETO 2018 
V občinsko blagajno se bo v tem letu nateklo predvidoma nekaj več 
kot 11,8 milijona evrov, od tega bo 4,5 milijona davčnih prihodkov, 
medtem ko bo transfernih prihodkov za sofinanciranje investicij v 
občini dobrih 5,2 milijona evrov, od tega iz Evropskih skladov skoraj 
4 milijone evrov, 1,2 milijona evrov pa bo iz državnega proračuna. 
V letu 2018 je načrtovana dolgoročna zadolžitev v višini 254.451 
evrov pri državnem proračunu za financiranje investicij v javno 
infrastrukturo.

Odhodki proračuna so za leto 2018 predvideni v višini 11,8 milijona 
evrov, od tega se namenja skoraj 6 milijonov evrov za investicijske 
odhodke. V tem letu se načrtuje dokončanje investicije »Oskrba 
s pitno vodo v porečju Ljubljanice-1.sklop (Občini Postojna in 
Pivka)«, nadaljuje se rekonstrukcija ceste Zagorje-Pivka, Snežniška 
pločnik, asfaltirali in uredili bomo ulice v Stari Sušici in pločnik v 
Šmihelu. Pripravili bomo projekte za širitev industrijske-obrtne cone 
Neverke ter dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za 
izgradnjo večnamenskega prizidka pri podružnični osnovni šoli v 
Šmihelu in proti koncu leta že začeli z izgradnjo. Skupaj z Občino 
Postojna bomo financirali obnovo prostorov za nujno medicinsko 
pomoč v prostorih Zdravstvenega doma Postojna. Ob izgradnji 
vodovoda bomo v Selcah urejali tudi kanalizacijo in izdelali projektno 
dokumentacijo za izgradnjo kanalizacije v Pivki (Radohova vas) ter 
preplastili nujno potrebne odseke občinskih cest. Nadaljevali bomo 
s pripravo Celostne prometne strategije v občini Pivka ter s projekti 
CLLD, ki so sofinancirani iz programa Razvoja podeželja. Na podlagi 
že odobrenih vlog po razpisih bomo izvajali projekta Interreg Srednja 
Evropa Culturecovery, zelo verjetno tudi projekt Izboljšanja stanja 
ohranjenosti vrst in habitatnih tipov KPPJ, ki je eden izmed projektov 
s področja upravljanja območij Natura 2000 v državi. V letu 2017 smo 
skupaj z domačimi in hrvaškimi partnerji kandidirali na razpisu iz 
programa Intereeg Slovenija – Hrvaška, in sicer za projekte; SU-TRA 
(vodilni partner RRA Zeleni kras), Giganti (vodilni partner Občina 
Pivka), Carnivora Dinarica (vodilni partner Biotehniška fakulteta 
Univerze v Ljubljani) in Nature&Wildlife (vodilni partner RRA 
Zeleni kras), ter na razpise iz razvoja podeželja za projekta Užitni, 
čutni parki (vodilni partner Zavod Znanje) in Razvoj trajnostnega 
turizma v zavarovanih območjih (LAS). V kolikor bomo na razpisih 

uspeli, bomo z izvedbo projektov začeli v tem letu. Prav tako 
načrtujemo z občinama Postojna in Ilirska Bistrica izvedbo številnih 
dejavnosti, posvečenih 200. obletnici rojstva Miroslava Vilharja. 
Kot do sedaj, so tudi v letu 2018 načrtovana sredstva, namenjena 
programom športa, kulturne dediščine in ljubiteljske kulturne 
dejavnosti, objavljen bo razpis tudi 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. Občinski svetniki so na zadnji seji leta 2017 odločali tudi 
o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v 
občini Pivka v skladu z novim zakonom o športu ter o spremembah 
sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena 
v občini. Sklep se spreminja v delu, ki se nanaša na upravljanje 
nogometnega igrišča na Krpanovem stadionu, po novem bo 
upravljavec Športno društvo Košana. Druga sprememba se nanaša 
na ureditev parcelnih številk za igrišče Hrastje.Občinski svetniki so 
sprejeli tudi pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za 
nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav na območju 
občine Pivka ter o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki, 
s katerim se določa način in pogoje ter postopek za dodeljevanje 
proračunskih sredstev za odstranjevanje azbestne kritine s 
stanovanjskih, kmetijskih in drugih privatnih gospodarskih objektov 
na območju občine Pivka.

Občina Pivka

ŠOLSKI KOMBI ZA OSNOVNO ŠOLO KOŠANA

V šolskih počitnicah je bil nabavljen nov kombi za namen prevoza 
otrok, stvari in materiala glede na potrebe šole. Vrednost 26.000 €. 

OTROŠKO IGRIŠČE V PALČJU

Ob objektu stare šole se je uredilo novo otroško igrišče oziroma 
dvojno gugalnico.

UREDITEV IGRIŠČA IN PARKIRIŠČA V DOLNJI 
KOŠANI

V Dolnji Košani smo uredili novo otroško igrišče, polovično 
košarkarsko igrišče in parkirišča za stanovalce bližnjih 
večstanovanjskih objektov ter uporabnike igrišč. Vrednost izvedenih 
del je znašala 35.000 eur. 

Občina Pivka



Pr
is

pe
vk

i i
z 

ob
či

ns
ke

 h
iš

e

14

PRED PODRUŽNIČNO 
OSNOVNO ŠOLO V ŠMIHELU 
POSKRBLJENO ZA BOLJ 
UMIRJEN PROMET
Občina Pivka je konec leta na lokalni cesti v Šmihelu pred 
podružnično osnovno šolo zaradi varnosti najmlajših učencev 
zgradila grbino za umirjanje prometa. Grbina je bila nujno potrebna, 
saj se vozniki skozi naselje po večini niso držali omejitve hitrosti na 
40 km/h. Zaradi varnosti otrok je bilo zato nujno potrebno voznike 
prisiliti k zmanjšanju hitrosti s fizično oviro. Grbina je zgrajena na 
samem prehodu za pešce med dvoriščem podružnične osnovne 
šole in avtobusnim postajališčem na nasprotni strani. Kljub temu 

še vedno pozivamo vse voznike, da se tudi v ostalih naseljih držijo 
omejitve hitrosti, saj se lahko le na ta način zagotovi ustrezno 
prometno varnost.

Občina Pivka

Lokalni in regionalni voditelji so se 30. novembra in 1. decembra v Bruslju zbrali na plenarnem 
zasedanju odbora regij. Med drugimi, se je kot pomemben slovenski predstavnik dogodka 
udeležil tudi pivški župan Robert Smrdelj, sicer tudi dolgoletni predsednik Združenja občin 
Slovenije. Zbrani predstavniki iz vse Evrope so tokrat razpravljali o morebitnih socialnih, 
ekonomskih in političnih posledicah brexita (izstop Združenega kraljestva iz EU) za njihova 
mesta in regije. Poleg tega so se dotaknili tem, kot so poglobitev ekonomske in monetarne 
unije do leta 2025 ter njenih regionalnih in lokalnih posledic, vloge pridobivanja energije iz 
odpadkov v krožnem gospodarstvu, politiki konkurence, pravilih državnih pomoči …

DKH

NA EVROPSKEM ODBORU REGIJ V BRUSLJU

SEJA PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE 
15. decembra je na sedežu Združenja občin Slovenije potekala 5. 
redna seja predsedstva Združenja občin Slovenije, na kateri so 
člani, pod vodstvom predsednika Roberta Smrdelja, med drugim 
razpravljali o pereči problematiki povezani z izdajanjem odlokov 
NUSZ in poslovanjem zdravstvenih domov. Slednje predvsem v 
luči ne spreminjanja cen zdravstvenih storitev ob hkratnem dvigu 
stroškov dela. Prav tako pa so se dotaknili nedavno sprejete Uredbe 

o plačah direktorjev, ki bo prinesla občinam dodatne finančne 
obremenitve. Prav tako pa se je članom Predsedstva ZOS na seji 
pridružil predstavnik ZOS v Svetu Fundacije za financiranje športnih 
organizacij v RS Dejan Zavec. 

Združenje občin Slovenije

RAZPRAVA Z OBČANI O VIZIJI BODOČE 
UREDITVE URBANE MOBILNOSTI V OBČINI
V okviru priprave Celostne prometne strategije v Občini Pivka in 
izvedene analize stanja na področju prometa se je izvedla prva javna 
razprava s prebivalci Občine Pivka, kjer so imeli vsi enakovredno 
možnost s svojimi predlogi in pobudami soustvarjati vizijo bodoče 
ureditve urbane mobilnosti v občini. 

Prva javna razprava, ki je potekala konec novembra v mali dvorani 
Krpanovega doma, je izpostavila ključne problematične točke 
v Občini Pivka. Razprava se je začela s predstavitvijo Celostne 
prometne strategije, kaj ta predstavlja in zakaj se izdeluje. S pomočjo 
tega strateškega dokumenta bo Občina Pivka izboljšala svojo podobo, 
izboljšala mobilnost in dostopnost za vse ljudi, omogočila višjo 
kakovost bivanja ter pozitivno vplivala na okolje in zdravje svojih 
občanov. Za doseganje vseh kriterijev je potrebno najprej narediti 
analizo obstoječega stanja, kateri sledijo vizije oziroma želje in 
zastavljeni cilji ter na podlagi teh ciljev izvedeni ukrepi. Pomemben 
del pri izdelavi celostne prometne strategije je tudi vključevanje vseh 
zainteresiranih občanov, saj se promet v občini načrtuje ravno zaradi 
občanov. Z njihovim aktivnim vključevanjem se bo bistveno povečala 
kakovost, uspešnost, stroškovna učinkovitost, transparentnost, 
sprejetost in legitimnost celostnega prometnega načrtovanja v 
občini. V ta namen so prebivalci Občine Pivka na prvi javni razpravi 
podali svoje vizije (želje) za posamezno zvrst prometa (kolesarjenje, 
pešačenje, javni potniški promet, osebni in tovorni promet). Ključne 

identifikacije problemov s strani prebivalcev so bile neurejene 
poti in pomanjkanje prometne signalizacije v okolici OŠ in vrtcev, 
neurejenost in pomanjkanje pločnikov, kolesarskih poti, prehodov 
za pešce, avtobusnih postajališč v celotni občini ter moteč tranzitni 
promet skozi manjša naselja v občini (državna cesta: Pivka-Knežak 
-Ilirska Bistrica). Na podlagi podanih identifikacij problemov bomo 
v nadaljevanju izdelave strategije zastavili cilje in na podlagi le-teh 
ukrepe.

Javna razprava s prebivalci Občine Pivka (mala dvorana Krpanovega doma, 
28. november 2017)

Barbara Erjavec, Lineal
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ORGANIZACIJA ZIMSKE SLUŽBE NA KATEGORIZIRANIH OBČINSKIH 
CESTAH V OBČINI PIVKA 
Zima nam je letos že nekajkrat pokazala svojo moč in pobelila 
našo pokrajino. 

Občina Pivka je v skladu z Zakonom o javnih cestah dolžna 
zagotoviti  redno vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest, 
katerega del je tudi opravljanje zimske službe. Da bi opravljanje 

zimske službe v Občini Pivka potekalo brez zastojev, predvsem 
pa varno, vam posredujemo podatke o izbranih izvajalcih 
pluženja, ki so odgovorni za opravljanje del zimske službe 
na določenih lokacijah. Zimska služba se opravlja v skladu z 
zakonodajo po opredeljenih prednostnih razredih:

Prednostni razred ceste: III.
Vrsta ceste: zbirne mestne in krajevne ceste.
Prevoznost ceste: od 5. do 20. ure.
Sneženje: zagotoviti prevoznost, možni zastoji do 2 ur med 20. in 5. uro.
Močno sneženje: zagotoviti prevoznost, možni zastoji predvsem med 20. in 5. uro.

Prednostni razred ceste: IV.
Vrsta ceste: javne poti
Prevoznost ceste: od 7. do 20. ure, upoštevati krajevne potrebe.
Sneženje: zagotoviti prevoznost, možni krajši zastoji. 
Močno sneženje: zagotoviti prevoznost, možni zastoji do enega dne.

Prednostni razred: V.
Vrsta ceste: pločniki, avtobusna postajališča, parkirišča in ostale javne površine.
Prevoznost: upoštevati krajevne potrebe.
Sneženje: zagotoviti prevoznost, možni zastoji do enega dne.
Močno sneženje: zagotoviti prevoznost, možni večdnevni zastoji.

Občane pozivamo, da se glede opravljanja zimske službe in 
morebitnih težav obrnejo na sledeče kontaktne osebe, ki so 
pogodbeno odgovorne za izvedbo zimske službe:

• za lokalne ceste, javne poti in ulični sistem v vaseh VOLČE, 
NOVA IN STARA SUŠICA: 
izvajalec: CPK d. d., Koper
glavni dežurni: tel:05/680 06 20.

• za lokalne zbirne in lokalne krajevne ceste v naselju 
PIVKA (ulice in pločniki v Pivki): 
izvajalec: KOMUS d. o. o., Postojna
centrala: tel:05/726 45 47.

• za ulični sistem po drugih vaseh Občine Pivka:
Pluženje opravljajo lokalni izvajalci, kontaktne osebe so 
predsedniki vaških skupnosti, v nujnih primerih pa tudi 
izvajalci pluženja, katerih telefonske številke so navedene v 
spodnjem seznamu.

IZVAJALCI PLUŽENJA PO VASEH OBČINE PIVKA za obdobje 
zime 2017/2018 so:

Vsem uporabnikom občinskih cest želimo 
strpno in srečno vožnjo.

Občina Pivka
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NEVARNI ODPADKI V SREDIŠČU PIVKE
V decembru je vodstvo pivške občine znova opozorilo na 
problematiko odpadkov, ki se že več let nahajajo na dvorišču nekdaj 
delujočega podjetja Javor, v središču Pivke.

Gre za velike količine nevarnih snovi (lepila, laki, pepel ter ostali 
odpadki v dotrajanih sodih), za katere so bile že večkrat opozorjene 
tudi pristojne institucije, vendar do rešitve oziroma umaknitve 
odpadkov, ki pomenijo veliko okoljsko nevarnost, še ni prišlo. 
Glede na vsebino odpadkov, ki že sami po sebi kazijo okolico in le-
te raznaša naokrog (pepel), je velika nevarnost samovžiga ter tudi 
grožnja podtalnici, ki je vir pitne vode.

Inšpektorji so sanacijo omenjenega nevarnega odlagališča sicer 
naložili Javorju, ki je lastnik nepremičnin in večine strojev, vendar so 
se v Javorju pritožili, ker sodi niso njihovi, okoljsko ministrstvo pa je 
zadevo vrnilo v ponovno odločanje. Inšpektorji naj bi sedaj odločali 
o lastništvu odpadkov in odgovornosti, kar pa bi lahko vnovič trajalo 
precej dolgo. 

Župan Robert Smrdelj je v omenjenem primeru večkrat zavzel 
jasno stališče ter podal pobude za ukrepanje, vendar občina sama 
ni pristojna za odvoz odpadkov, prav tako zakon temu ne dovoljuje 
posebnih proračunskih sredstev.

DKH

SUBVENCIJA ZA USTREZNO ODSTRANJEVANJE AZBESTNIH 
ODPADKOV
Občinski svet Občine Pivka je 21. decembra sprejel pravilnik o 
sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v občini Pivka, ki 
določa postopek dodeljevanja proračunskih sredstev za ustrezno 
odstranjevanje azbestne kritine. Za subvencioniranje tega za okolje in 
zdravje ljudi nujnega ukrepa je v proračunu za leto 2018 namenjenih 
2000 evrov. Glavni cilj pravilnika je spodbuditi občane k temu, da 
bi dotrajano azbestno kritino (ostalih izdelkov iz azbesta, na primer 
cevi, izolacijskih materialov je v gospodinjstvu manj) nadomestili z 
okolju in zdravju prijaznejšimi materiali. V skladu s pravilnikom bo 
občan lahko pridobil povrnjenih približno 75 odstotkov stroškov, 
nastalih pri odstranitvi azbestnih odpadkov. Ravnanje z odpadki, 
ki vsebujejo azbest, ureja Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo 
azbest. Azbestni odpadki so odpadki, ki vsebujejo trdno ali šibko 
vezani azbest, in odpadki, ki se jih oprijemajo azbestna vlakna. 
Azbest se v okolju pojavlja v različnih oblikah, najbolj poznana je 
uporaba azbesta v cementnih izdelkih, kamor spadajo tudi azbestno 
cementne kritine. Ti odpadki se glede klasifikacije ne uvrščajo med 
komunalne odpadke, temveč spadajo v skupino gradbenih odpadkov, 
občina pa za te ne zagotavlja javne službe za ravnanje z gradbenimi 
odpadki oz. odpadki, ki vsebujejo azbest. Salonitna kritina se je v 
okolju pojavila v drugi polovici prejšnjega stoletja. O škodljivosti 
azbesta na zdravje ljudi se je začelo govoriti veliko kasneje. Azbest 
ima vlaknato zgradbo, vlakna pa se rada lomijo in postajajo tanjša, 
podobna iglicam. Pri vdihavanju tako lahko zaidejo globoko v 
pljuča, v organizem pa lahko pridejo tudi s pitno vodo in hrano. 
Zakon o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter 

o zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v 
neazbestno iz leta 1996 je predpisal takojšnjo ukinitev proizvodnje 
azbest cementnih izdelkov, uvedbo brezazbestne tehnologije in 
proizvodnjo vlaknocementnih izdelkov ter postopno ukinitev 
oziroma nadomeščanje druge azbestne proizvodnje v neazbestno. 
Proizvodnja azbestcementnih izdelkov na območju Republike 
Slovenije in njihov uvoz sta torej prepovedana od 20. decembra 1996 
dalje. Zahteve glede odstranjevanja, oddaje in deponiranja tovrstnega 
odpadnega materiala so natančno opredeljene z zakonodajo, stroški 
celotnega postopka pa posledično sorazmerno visoki. Trenutno 
znaša strošek ravnanja in deponiranja azbestcementne kritine 170 
evrov na tono ob pogoju, da je zložena na paleto in ovita v folijo. 
Država ravnanja z azbestnimi odpadki ne financira, možno je le 
ugodno kreditiranje preko Eko Sklada za okoljske naložbe, kamor 
sodi tudi nadomeščanje materialov, ki vsebujejo nevarne snovi. 
Veliki stroški za posameznika so običajno eden glavnih razlogov, da 
se za menjavo kritine občani odločajo šele takrat, ko je le-ta že močno 
poškodovana. Kljub temu, da je precej lastnikov stavb v tem času 
azbestno kritino že nadomestilo z okolju in zdravju prijaznejšimi 
materiali, pa je v okolju te kritine še precej. Zaradi dotrajanosti je 
večja možnost poškodb vlaken in posledično nevarnosti za okolje in 
zdravje ljudi.

Občina Pivka

Foto: splet

Razpis je objavljen na 
62. strani Pivškega lista.
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OBČINA PIVKA V LETU 2018 SOFINANCIRA NAKUP IN POSTAVITEV 
MALIH ČISTILNIH NAPRAV 

O MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAVAH

Občina Pivka v letu 2018 lastnikom objektov v naseljih, kjer ni določena 
graditev javnega kanalizacijskega omrežja, omogoča sofinanciranje postavitve 
malih čistilnih naprav. V skladu s Pravilnikom o dodelitvi nepovratnih 
finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih 
naprav (sprejet 21. 12. 2017 s strani Občinskega sveta Občine Pivka), bo 
višina sofinanciranja za posamezno stanovanjsko hišo znašala 1000 evrov z 
DDV oziroma največ do polovice vrednosti nabave, postavitve in zagona male 
komunalne čistilne naprave.

Vlada Republike Slovenije je namreč 14. julija 2011 v Operativnem programu 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode določila območja poselitve, 
za katera mora lokalna skupnost v predpisanih rokih zagotoviti odvajanje 
komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo in ustrezno čiščenje na 
komunalni čistilni napravi. Za območja, ki so manj poseljena (obremenjena 
manj kot 50 prispevnih enot (PE) ter z gostoto obremenjenosti manj kot 
10 PE na hektar), pa ni predvidena graditev javnega kanalizacijskega 
omrežja, temveč morajo lastniki sami poskrbeti za ustrezno odvajanje in 

čiščenje komunalnih odpadnih voda, ki nastajajo v njihovih objektih, in 
sicer najpozneje do 31. decembra 2021. V skladu z omenjenim operativnim 
programom so v pivški občini takšna naselja Šmihel, Suhorje, Stara Sušica, 
Ribnica, Nadanje selo, Gradec, Čepno, Buje in Šilentabor. Občina Pivka bo 
upravičencem ta strošek subvencionirala v skladu z novim pravilnikom po 
javnem razpisu, v katerem so določena merila. Občina Pivka je v proračunu 
za leto 2018 za ta namen zagotavlja 8000 evrov, v skladu s porabo pa bo s 
subvencioniranjem nadaljevala tudi v naslednjih letih. Sofinanciralo se bo 
lahko samo napravo, ki bo delovala po predpisih, to pa se bo dokazovalo 
z izjavo javnega podjetja Kovod Postojna d. o. o., izvajalca javne službe 
odvajanja in čiščenja voda. Javni razpis je že objavljen na spletni strani občine 
pivka oziroma se najava razpisa nahaja na 59. strani pivškega lista.

Občina Pivka 

Vsi objekti, ki niso priključeni na javno 
kanalizacijo oz. niso v aglomeraciji, morajo 
imeti v skladu z Uredbo o odvajanju in 
čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni 
list RS, št. 98/15) malo komunalno čistilno 
napravo. Po omenjeni uredbi je namreč 
komunalno odpadno vodo prepovedano 
odvajati v greznico ali jo v njej obdelovati, 
razen na območjih, kjer čiščenje komunalne 
odpadne vode v mali komunalni čistilni 
napravi (v nadaljevanju MKČN) tehnično 
ni izvedljivo, zaradi prepovedi odvajanja 
odpadne vode v vode iz vodovarstvenih 
razlogov ali posebnih razmer, ki lahko 
negativno vplivajo na delovanje MKČN. 
V takem primeru, ko na vašem območju 
ni dovoljeno odvajati očiščene komunalne 
vode iz MKČN, je potrebno odpadne vode 
zbirati v nepretočnih greznicah.

Izbira male komunalne čistilne 
naprave
Prva stvar, ki jo je potrebno premisliti pri 
vgradnji MKČN, je lokacija le-te in kam 
se bo očiščena odpadna voda odvajala. 
MKČN mora biti zgrajena na ustrezni 
lokaciji na način, da bo izvajalcu javne 
službe omogočen dostop s specialnim 
fekalnim vozilom za čiščenje in odvoz blata. 
Poleg tega je potrebno, kot že omenjeno, v 
obzir vzeti tudi omejitve in prepovedi, ki 
jih določa veljavna zakonodaja. V kolikor 
na vašem območju ni dovoljeno odvajati 
očiščene komunalne vode iz MKČN, je 
potrebno odpadne vode zbirati v nepretočni 
greznici. O ustreznosti čistilne naprave se 
posvetujte tudi s prodajalcem. Prvo, kar je 
treba določiti, je primerna velikost MKČN. 
Velikosti MKČN se izražajo v enotah PE 
(populacijski ekvivalent), pri čemer 1PE 
predstavlja dnevno obremenitev čistilne 
naprave, ki jo predstavlja ena oseba. MKČN 
mora ustrezati standardom, ki jih določa 
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15). Za 
lažji pregled in odločitev je Gospodarska 
zbornica Slovenije na svoji spletni strani 

objavila seznam MKČN, ki ustrezajo 
kriterijem. Ustreznost MKČN proizvajalec 
dokazuje z Izjavo o lastnostih in s priloženo 
tehnično dokumentacijo.

Zajem podatkov o nepretočnih 
greznicah in malih komunalnih 
čistilnih napravah
V roku 15 dni od pričetka delovanja 
MKČN oz. nepretočne greznice morate 
izvajalca javne službe Kovod Postojna, d. 
o. o. obvestiti s pisnim obrazcem o začetku 
delovanja MKČN oz. nepretočne greznice. 
Obrazcu je potrebno priložiti Izjavo o 
skladnosti, Tehnično dokumentacijo MKČN 
in Vodno soglasje. Po vzpostavitvi stabilnih 
obratovalnih razmer na MKČN, vendar 
ne prej kakor v treh in ne pozneje kakor v 
devetih mesecih po prvem zagonu naprave, 
lastnik naroči izdelavo prvih meritev pri 
pooblaščenem izvajalcu monitoringa. Na 
podlagi analiznega izvida lastnik MKČN 
v enem mesecu pripravi poročilo o prvih 
meritvah na predpisanem obrazcu ter ga 
posreduje izvajalcu javne službe, ki po 
pregledu prejete dokumentacije pripravi 
Pogodbo o izvajanju storitev za MKČN in 
novega uporabnika vpiše v evidenco MKČN.

Redno vzdrževanje in čiščenje
Javna služba Kovod Postojna, d. o. o. vpiše 

novega uporabnika v evidenco MKČN. 
Naslednje leto in nato vsako tretje preverja 
delovanje MKČN in izdaja Poročilo o 
pregledu MKČN. Za delovanje vaše MKČN 
ste odgovorni sami. Prevzem blata iz MKČN 
pri uporabnikih in njegovo obdelavo 
zagotavlja izvajalec javne službe Kovod 
Postojna, d. o. o. Čiščenje MKČN se izvaja v 
skladu s pogodbo.

Znižanje okoljske dajatve
Pogoj za znižanje okoljske dajatve je 
pozitivno Poročilo o pregledu MKČN. 
Pozitivno Poročilo o pregledu MKČN se 
pridobi, če:
• se očiščena komunalna odpadna 
komunalna voda odvaja v skladu s 
predpisanimi prepovedmi, pogoji in 
omejitvami,
• ima lastnik shranjeno vso dokumentacijo, 
ki se nanaša na MKČN (Izjava o skladnosti, 
Tehnično dokumentacijo, dokazila o 
rednem čiščenju, dokazila o rednem 
servisiranju in vzdrževanju),
• če vizualni pregled naprave dokazuje 
njeno ustrezno delovanje.

V kolikor je izdano pozitivno Poročilo 
o pregledu MKČN se uporabniku zniža 
okoljska dajatev.

Kovod Postojna, d. o. o.

Razpis je objavljen na 
59. strani Pivškega lista.
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PODPORNE STORITVE ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA

Z NOVIM VOZILOM IZBOLJŠAN PROCES ODVAŽANJA ODPADKOV

V LETU 2018 ŠE VELIKO PRILOŽNOSTI ZA FINANCIRANJE 

Podjetje PUBLIKUS d. o. o., ki tudi v 
občini Pivka skrbi za odvoz odpadkov, je 
konec leta svoj vozni park razširilo z novim 
smetarskim vozilom, ki ima vgrajeno prešo, 
prilagojeno za pobiranje odpadkov na težje 
dostopnih območjih. 

Novo vozilo bo po zagotovilih podjetja 
nedvomno izboljšalo delovnih proces 
odvažanja odpadkov, saj po novem odvoz 
v celoti poteka avtomatično. Opustilo se je 
namreč sistem vstavljanja praznih vreč v 
posode, ki se jih je doslej praznilo ročno. 

Občani bodo novo vozilo lahko srečevali v 
Nadanjem selu, Ribnici in Stari Sušici. 

DKH

Občina Pivka v sodelovanju z RRA Zeleni kras, d. o. o. ponuja svojim občanom vrsto podpornih 
storitev za pospeševanje razvoja podjetništva. Vabljeni torej, da se na RRA obrnete za brezplačno 

svetovanje glede oblikovanja ali izvedbe vaše podjetniške ideje, pomoč pri vzpostavitvi poslovanja,  
iskanju potrebnih finančnih virov (povratnih in nepovratnih) in podobno. Na RRA vam po 

konkurenčnih cenah pripravimo tudi poslovni načrt in vloge na nacionalne javne razpise, pri 
čemer Občina Pivka subvencionira 70 % cene in zgolj 30 % plača prijavitelj.

Za več informacij o razpisih in za pripravo vloge se obrnite na RRA Zeleni kras, d. o. o., Prečna 
ulica 1, Pivka.

e-mail: info@rra-zk.si
telefon: 05 721 22 33 ali 05 721 22 40

Staro leto se je izteklo, na pragu 2018 pa nas čaka še veliko priložnosti 
in izzivov na vseh delovnih področjih. Sledeč trendu iz leta 2017 
na pragu 2018 zaznavamo povečano število razpisov, povratnih 
in nepovratnih sredstev, tako na področju zaposlovanja kot na 
področju razvoja, internacionalizacije in digitalizacije poslovanja ter 
ostalih specifičnih področjih. Pa si poglejmo nekaj najbolj očitnih: 
na nacionalni ravni so odprti razpisi na Zavodu za zaposlovanje, 
ki so namenjeni spodbujanju zaposlovanja različnih ciljnih skupin, 
in na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, SPIRITu, 
Slovenskem regionalno razvojnem skladu, Slovenskem podjetniškem 
skladu, ki sredstva namenjajo spodbujanju podjetniške razvojne 
dejavnosti, podjetništva v celoti, v posameznih primerih pa tudi 
spodbujanju posameznih gospodarskih panog, kot je npr. lesarstvo. 
Aktivni so tudi na Ministrstvu za kmetijstvo, gospodarstvo in 
prehrano, kjer je na voljo kar nekaj spodbud za kmetijstvo. 

V prvi polovici 2018 si obetamo tudi kar nekaj novih razpisov, 
tako na nacionalni ravni kot tudi na regionalni in lokalnih ravneh: 
v Primorsko-notranjski regiji naj tu omenimo sredstva v okviru 
lokalnih akcijskih skupin (npr. LAS med Snežnikom in Nanosom 
za področje občin Pivka, Postojna in Ilirska Bistrica), regijsko 
štipendijsko shemo in regijsko garancijsko shemo, ki ju nudimo na 
RRA Zeleni kras, d. o. o., večina Občin v Primorsko-notranjski regiji 

pa v prvi polovici leta objavi tudi spodbude za razvoj podjetništva. 

Sledenje razpisom in razumevanje pogojev posameznih pozivov je 
seveda kompleksna naloga, ki zahteva stalno spremljanje informacij, 
poznavanje širšega nacionalnega in evropskega konteksta na 
posameznih področjih, predvsem pa znanje o pripravi vlog in 
projektnem menedžmentu. Prav zaradi navedenega Občina Pivka 
tudi v letu 2018, poleg že omenjenih podjetniških spodbud, svojim 
občanom nudi tudi dodatne storitve za pospeševanje razvoja 
podjetništva: brezplačno svetovanje pri oblikovanju in izvedbi 
podjetniških idej, pomoč pri vzpostavitvi poslovanja, iskanju 
potrebnih finančnih virov itd. Svetovanje se izvaja v sodelovanju 
z RRA Zeleni kras, ki sicer informacije o aktualnih dogodkih in 
razpisih redno objavlja na svojih spletnih straneh www.rra-zk.si. Na 
voljo je tudi subvencioniranje 70 % cene priprave poslovnega načrta 
in vloge na nacionalne javne razpise za občane Občine Pivka, ki se za 
to dogovorijo na RRA, prek elektronske pošte info@rra-zk.si ali prek  
telefona: 05 721 22 33 ali 05 721 22 40.

Vabimo vas torej, da skupaj z nami pogumno zakorakate v 2018 in 
raziščete možnosti za realizacijo tudi vaših idej.  

RRA Zeleni kras, d. o. o.
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ONA ALI ON LETOS ŽE TRIINDVAJSETIČ

Radio 94 je akcijo Ona ali on leta 2017 pripravil triindvajsetič. 
Poslušalci so vsak mesec, od januarja do decembra, izbirali med 
tremi kandidati, po rednem decembrskem glasovanju pa so med 
enajstimi finalisti izbrali zmagovalca akcije. To je postal Anže 
Albreht, gasilec, ki je sprožil pobudo Ustvarimo reševalni pas na 
avtocestah in uspešno sodeloval pri zakonski ureditvi formiranja 
reševalnega pasu na slovenskih avtocestah. V sodelovanju z Obrtno-
podjetniško in gospodarsko zbornico Slovenije sta bila na januarski 
zaključni prireditvi izpostavljena tudi podjetniški in gospodarski 
uspeh leta. Naziva Podjetniški uspeh leta je bilo deležno priznano 

družinsko podjetje Šušteršič d. o. o. iz Logatca, ki se ukvarja z izdelavo 
in popravilom streh, proizvodnjo in trgovino krovsko-kleparskih 
izdelkov, storitvami z avtodvigali in transportno dejavnostjo.

Naziv Gospodarski uspeh leta je letos osvojilo pivško podjetje 
SITOR STISKALNICE d. o. o. Podjetje je največji proizvajalec 
hidravličnih stiskalnic za plošče iz umetne mase v Evropi in ZDA. 
Podjetje, ki ga že več kot dvajset let vodi Rudi Tomšič, je nastalo 
sredi sedemdesetih let prejšnjega stoletja na temeljih podjetja Javor, 
v industrijo umetnih mas pa so s svojimi stiskalnicami stopili sredi 
devetdesetih. Od takrat izdelujejo stiskalnice, namenjene predelavi 
in obdelavi plastičnih mas, gume in lesa. Njihov osnovni program so 
stiskalnice za izdelavo plošč iz polietilena in propilena, izdelujejo pa 
tudi stiskalnice za gumarsko in lesno industrijo ter orodja za obnovo 
rabljenih stiskalnic. V zadnjih 15 letih so izdelali 95 odstotkov vseh 
tovrstnih stiskalnic na evropskem in ameriškem trgu. Podjetje 
trenutno zaposluje 45 sodelavcev, ki so lani skupaj ustvarili 9,7 
milijona evrov prihodkov. V zadnjih 17 letih so kar petkrat povečali 
proizvodne prostore. Nazadnje v letu 2016, ko so zaradi povečanega 
povpraševanja dogradili halo za montažo stiskalnic, novo skladišče, 
obnovili upravno stavbo ter zgradili še prostor z laboratorijsko 
stiskalnico za preizkušanje novih izdelkov in tehnologij. Podjetje 
odlikujejo izjemna fleksibilnost, inovativnost in usposobljenost 
sodelavcev za opravljanje zahtevnih nalog.
 
Pivškemu nagrajencu ter tudi vsem ostalim kandidatom iz naše 
Občine, ki so bili preko leta uvrščeni v omenjeno akcijo, iskreno 
čestitamo za uspehe in prizadevanja v lokalnem prostoru. Čestitke 
pa izrekamo tudi vsem ostalim nagrajenim in sodelujočim v Ona in 
on 2017.

DKH, Radio 94

STROŠKI OGREVANJA IN VIŠINA INVESTICIJE V KURILNE NAPRAVE
V vsakodnevnem pogovoru večkrat beseda nanese tudi na ceno 
ogrevanja našega doma, glede na to, kateri energent uporabljamo. 
No in prav to: koliko nas stane ogrevanje, oz. pravilneje, koliko nas 
stane toplotna energija dobljena iz posameznega energenta, bomo 
poskušali prikazati v tem prispevku. Cene energije so izračunane iz 
povprečnih cen energentov med ponudniki na našem trgu, kurilnosti 
posameznih energentov in izkoristki kurilnih naprav. To nam 
nazorno prikazujejo spodnji diagrami.

Pozorni moramo biti na dve, tri stvari, in sicer:
- Cene energije iz lesne biomase lahko precej odstopajo, saj je 
kurilnost zelo odvisna od kvalitete lesne biomase in vsebnosti vlage 
v njej. 
- Grelna števila pri toplotnih črpalkah (GŠ, COP, SPF) so odvisna od 
temperature medija, kjer toploto odvzemamo in temperature medija 
kamor toploto oddajamo. Standard pa podaja grelno število za točno 

določene temperature medijev. Posebno pri toplotnih črpalkah 
zrak/voda se grelno število z padanjem zunanje temperature zraka 
občutno zmanjšuje.
- Izkoristki grelnih naprav nihajo v odvisnosti od vrste, nastavitve in 
ohranjenosti (vzdrževanja) grelne naprave.

Spodnja diagrama nam prikazujeta vse stroške, ki nastanejo pri 
ogrevanju v našem gospodinjstvu, in sicer:
- nabave kurilne naprave
-  stroške vzdrževanja kurilne naprave in opreme
- stroške nabave energenta 
za obdobje 20 let pri letni porabi 15.000,00 kWh (približno 1500 l 
kurilnega olja, ali 6 - 8 pm polen). Tu lepo vidimo, kako visoki so 
lahko skupni stroški, predvsem pri  »dragih« energentih, čeprav je 
tam investicija v kurilno napravo običajno precej nizka (ugodna ?!).

Foto: Valter Leban

Vsa dodatna pojasnila o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije, kot tudi o možnosti pridobivanja sredstev EKO sklada pa dobite:
- v vaši svetovalni pisarni (vsak torek, najava na tel.:057210101, 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
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NOVICE LAS med Snežnikom in Nanosom
LAS med Snežnikom in Nanosom je v novembru s strani 
Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja in Ministrstva 
za gospodarski razvoj in tehnologijo končno prejela Odločbe 
o potrditvi projektov iz prvih dveh javnih pozivov, ki jih je 
objavila dne 14. 11. 2016 in 14. 2. 2017 v skladu z Uredbo 
o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD). 
Iz prvega razpisa so sedaj obdelane vse prijavljene vloge 
(kmetijski sklad),  iz drugega razpisa (regionalni sklad) pa 
čakamo na potrditev še štirih projektov. Na zadnji poziv 
za projekte sodelovanja smo na LAS med Snežnikom in 
Nanosom prijavili 3 projekte, in sicer: Trajnostni turizem 
v zaščitenih območjih (9 partnerjev iz Estonije, Latvije, 
Portugalske in Slovenije), Biosferna območja Slovenije (8 
partnerjev iz Slovenije) ter Pilotni model Razpršeni hotel, ki 
pa je bil zaradi napake enega izmed partnerjev že umaknjen. V 
okviru Strategije lokalnega razvoja pa je bil že potrjen projekt 

sodelovanja iz regionalnega sklada Zgodbe rok in krajev, kjer se 
na področju našega LAS pripravlja ustanovitev Rokodelskega 
centra in izvajajo aktivnosti povezane z oživitvijo in prenosom 
rokodelskih praks. Projekt vodi Maja Modrijan, pri izvedbi 
pa sodelujejo zainteresirani rokodelci. Konec decembra je 
bil objavljen nov razpis za projekte sodelovanja, na katerega 
ponovno pripravljamo prijavo umaknjenega projekta Pilotni 
model Razpršeni hotel, na novo pa projekt Festival Brkinske 
sadne ceste na temo kulinaričnega turizma, imamo pa še 
nekaj novih ponudb za sodelovanje.  Na področju LAS bomo 
izpeljali tudi nekaj projektov, ki bodo skupni za vse tri občine. 
To so obeležitev 200-letnice rojstva Miroslava Vilharja in 
150-letnice Tabora na Kalcu, izdelava turističnega produkta 
Ribolovni turizem in projekt Razvoj lokalnih tržnic LAS med 
Snežnikom in Nanosom, s katerim želimo dodatno pospešiti 
prodajo na lokalnih tržnicah. 
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Datum 
odločbe

Ime projekta Nosilec Občine 
izvajanja

Predvidena vrednost 
operacije

Odobrena sredstva

1.9.2017 Obnova mlinskega kolesa Hodni-
kovega mlina in fasade

Hodnik Kristjan, Trg Maršala Tita 6, 
6250 Ilirska Bistrica,  

IB 38.606,14 € 29.713,45 €

1.9.2017 Premični tunel za jagode in 
maline in mulčer

Uljan Bojan, Vrbica 2a, 6250 Ilirska 
Bistrica, 

IB, PI 20.560,89 € 10.238,65 €

2.10.2017 Hop on – Hop off turistični 
prevoz

RRA Zeleni Kras d.o.o., Prečna 
ulica 1, 6257 Pivka

IB, PI, PO 43.484,06 € 33.972,54 €

1.9.2017 Jahalne počitnice z lastnim 
konjem

Volk Tomaž s.p., Suhorje 5, 6217 
Vremski Britof

IB, PI 15.023,66 € 8.935,00 €

15.11.2017 Ureditev turističnih kapacitet in 
mreža turističnih ponudnikov

Dejan Šajina, Podgrad 11d, 6244 
Podgrad

IB 21.133,61 € 7.438,96 €

15.11.2017 Rekonstrukcija partizanske 
Bolnišnice Zalesje

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška c. 
14, 6250 Ilirska Bistrica

IB 57.706,00 € 30.600,00 €

15.11.2017 Ohranjanje dediščine furmanstva 
ob cesarski cesti Dunaj-Trst s 
poudarkom na območju občine 
Postojna

Kulturno društvo Kolut, Cesta v 
Staro vas 2, 6230 Postojna

IB, PI, PO 66.534,03 € 48.435,26 €

15.11.2017 Užitni in čutni parki namenjeni 
medgeneracijskemu izobraževan-
ju v smeri samooskrbe in traj-
nostnega razvoja podeželja 

Zavod Znanje Postojna, Kolodvor-
ska 3, 6230 Postojna

IB, PI, PO 62.828,24 € 49.728,19 €

15.11.2017 Ureditev studia TV Galeja Zavod TV Galeja, Prešernova 4a, 
6250 Ilirska Bistrica

IB, PI, PO 55.331,29 € 39.292,64 €

15.11.2017 Vzpostavitev pogojev za spletno 
prodajo ekoloških kmetijskih pri-
delkov in izdelkov pod blagovno 
znamko The Secret Village

Jožef Gruden. s.p., Šmihel pod 
Nanosom 58, 6230 Postojna

PI, PO 16.937,99 € 8.957,56 €

SKUPAJ: 398.145,91 € 267.312,25 €

POTRJENI PROJEKTI LAS med Snežnikom in Nanosom
1. RAZPIS

Datum odločbe Ime projekta Nosilec Občine 
izvajanja

Predvidena vrednost 
operacije

Znesek sofinanciranja

20.10.2017 Celostna urbana prenova 
mestnega jedra Postojne

Občina Postojna, PO 20.660,05 € 14.680,00 €

20.10.2017 Spodbuditev kulturnega 
utripa v regiji 2

Občina Ilirska Bistrica IB, PI, PO 78.348,23 € 50.000,00 €

20.10.2017 Razvoj doživljajskih progra-
mov v parku vojaške zgo-
dovine

Javni zavod za upravljanje dedišči-
ne in turizem Pivka

PI 14.019,57 € 9.838,07 €

20.10.2017 Park igre za vse generacije Občina Postojna PO 78.348,23 € 50.000,00 €

SKUPAJ: 191.376,08 € 124.518,07 €

2. RAZPIS
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LAS med Snežnikom in Nanosom pa je razen pri pripravi in 
spremljanju projektov aktiven tudi na drugih področjih. V 
mesecih september, oktober in december smo sodelovali na 
naslednjih večjih dogodkih:
- Udeležili smo se 4. Slovenskega podeželskega parlamenta v Novem 
Mestu. 
- Promocijsko smo sodelovali na dveh prireditvah, in sicer Postoj na 
ulici v Postojni in Kmetijski tržnici 2017 v Ilirski Bistrici.
- Strokovni vodja Aleš Zidar in članica UO LAS Eva Šabec sta se 
udeležila večdnevnega posveta slovenskih LAS, ki je tokrat potekal 
v okolici Porta in Brage na Portugalskem. Poleg konference s 
Portugalskimi LAS in posveta slovenskih udeležencev LAS so 
obiskali tudi več primerov dobrih praks in se neposredno seznanili 
z delovanje dveh portugalskih LAS Atacha in Adrema. Poročilo je 
objavljeno na spletni strani www.razvoj-podezelja.si. 
- Strokovni vodja Aleš Zidar je bil član slovenske delegacije na 
3. Evropskem podeželskem parlamentu v mestecu Venhorst na 
Nizozemskem. Večdnevno druženje delegatov parlamenta je bilo zelo 
aktivno in usmerjeno v pripravo Deklaracije EPP in Manifesta EPP, 
kjer so svoje mesto našli tudi LAS in izvajanje CLLD v naslednjem 
programskem obdobju. Gre za izjemno pomembna dokumenta, 
ki sta podlaga za pogajanja v Evropskem parlamentu pri pripravi 

novega programskega obdobja. Poročilo je objavljeno na spletni 
strani www.drustvo-podezelje.si. 
- V okviru priprave na projekt sodelovanja Trajnostni turizem v 
zaščitenih območjih sta se v septembru Erika Kovačič in Anita 
Kranjc udeležili drugega pripravljalnega srečanja v Estoniji, v začetku 
novembra pa je na tretjem pripravljalnem srečanju sodelovala 
Tamara Urbančič. Cilji obeh srečanj so bili čim boljše pripraviti in 
uskladiti aktivnosti pomembnega projekta sodelovanja, o čemer 
smo poročali tudi na srečanju članov LAS in DRPSN 12. 12. 2017 
v Narinu. Sicer pa so poročila objavljena na spletni strani Društva 
za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom: http://www.razvoj-
podezelja.si .
- Konec decembra smo pravočasno oddali tudi zahtevek za delovanje 
LAS, v sredini decembra pa je bila objavljena tudi nova uredba o 
izvajanju lokalnega razvoja, na podlagi katere bomo predvidoma  v 
januarju pripravili 3. poziv za izbor operacij izvajanja SLR LAS med 
Snežnikom in Nanosom.

- Priporočamo ogled spletne strani  LAS: www.las-snezniknanos.
si , kjer boste dobili vse informacije glede prihajajočih pozivov.

Aleš Zidar
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OBELEŽITEV 10-LETNICE DELOVANJA DRPSN IN LAS
Od ustanovitve LAS in DRPSN je v decembru minilo 10 let. Člani 
DRPSN in LAS med Snežnikom in Nanosom so teh 10 let obstoja 
praznovali delovno. Posvet s prijetnim druženjem se je odvijal, dne 
12. 12. 2017, na turistični kmetiji Andrejevi v Narinu.  

Na posvetu o izvajanju Strategije lokalnega razvoja so bili predstavljeni 
dosežki in načrti LAS, projekti sodelovanja ter predstavljene izbrane 
operacije prvih dveh razpisov. Posvetu je sledilo družabno srečanje, 
na katerem so člani nazdravili iztekajočem se letu ter desetletnem 
uspešnem delovanju tako DRPSN kot tudi LAS.

Aleš Zidar

IŠČEMO IN VABIMO ROKODELKE/-CE IN OBLIKOVALCE/-KE 
IZ OBČIN POSTOJNA, PIVKA IN ILIRSKA BISTRICA

V letošnjem letu se bo v 11 slovenskih regijah odvil zanimiv 
projekt Zgodbe rok in krajev, ki daje podporo in pomen 
rokodelstvu. Z veseljem oznanjamo, da je vključena tudi 
naša regija v organizaciji Lokalne akcijske skupine med 
Snežnikom in Nanosom.

Ker v regiji še nimamo rokodelskega centra, za začetek 
zbiramo informacije o obstoječih rokodelcih in rokodelkah, 
tako tradicionalnih – z dragocenim znanjem, ki ga želimo 
ohraniti, kot bolj sodobnih, ki rokodelstvo kombinirajo z 
novejšimi materiali in tehnikami ter oblikovanjem. Če sami 
ročno izdelujete predmete ali poznate koga, ki mu ročna dela 
ter obrtniško znanje niso tuja, vas prijazno vabimo, da nam 

pošljete svoje kontakte ali informacije o svojih znancih 
(ime, področje delovanja / rokodelskega znanja, občina 
bivanja ter kontakt – telefonska številka ali e-naslov) na 
elektronski naslov: maja.modrijan@gmail.com ali na 
telefonsko številko 041 228 900. 

Vse rokodelke in rokodelce bomo naknadno povabili k 
sodelovanju v projektu, kjer bodo možnosti izobraževanja, 
druženja, izmenjave znanj in izkušenj, skupnega ustvarjanja, 
razvoja, razstavljanja, promocije in prodaje izdelkov ter objava 
na spletni strani in v knjigi, ki bo izšla ob koncu projekta. 
Posamezniki se bodo lahko vključili po lastni časovni 
zmožnosti in interesu, vse aktivnosti pa bodo za udeležene 
brezplačne.

Kar brez obotavljanja, pišite ali pokličite, veseli bomo družbe 
vaših spretnih rok in ustvarjalnih glav!

Maja Modrijan, LAS med Snežnikom in Nanosom
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Park vojaške zgodovine Pivka z vsakim letom suvereno utrjuje 
svoj položaj na področju zgodovinsko-muzejske dejavnosti pa 
tudi ostalih aktivnosti (gostinska ponudba, dogodki, trgovinska 
dejavnost, povezovanje…), ki imajo velik doprinos k razvoju turizma 
na Pivškem.  Kot že večkrat izpostavljeno, gre resnično za predanost 
in sodelovanje izjemne ekipe sodelavcev, ki nenehno snujejo nove 
zamisli in priložnosti, s tem ustvarjajo novo ponudbo in stopnjujejo 
svojo priljubljenost, tako v domačem, kot tudi vseslovenskem in 
tujem prostoru. 
Ob prehodu v novo leto je Janko Boštjančič, direktor Javnega 
zavoda za upravljanje dediščine in turizem Pivka, sicer vodja 
Parka vojaške zgodovine, ki je bil tudi glavni pobudnik in ustvarjalec 
te enajstletne uspešne zgodbe, izpostavil nekaj dosežkov in ciljev, ki 
potrjujejo, da so bile vse dosedanje dejavnosti uspešno načrtovane, 
v prihodnje pa se bodo le-te še stopnjevale in ponudile še veliko 
zanimivega.   

BODITE Z NAMI TUDI V LETU 2018  

Park vojaške zgodovine

VSAK DAN
• med tednom: 11h - 14h

• ob vikendih, praznikih in v času 
šolskih počitnic: 10h - 16h

Vabljeni! 

Parka vojaške zgodovine 
IN MUZEJSKE TRGOVINE MAGAZIN 

Zimski urnik

Januar in februar 

»V letu 2018 v Parku vojaške zgodovine niso predvidene velike 
investicije, kar pa še zdaleč ne pomeni, da se v Parku ne bo nič 
dogajalo. V letošnjem letu naj bi se Park vpisal v razvid muzejev pri 
Ministrstvu za kulturo, kar bo brez dvoma pomembna prelomnica 
v razvoju. V letošnjem letu je predvidenih več zanimivih gostujočih 
razstav ter tudi ciklus zanimivih predavanj. Pomembno popestritev 
ponudbe bo predstavljala tudi obogatitev doživljajskih programov; 
zlasti velja izpostaviti simulator letenja z letalom MiG-21, ki bo v 
Parku »poletel« konec marca.«    

Cilji in želje v tem letu

»Glavni mejnik v lanskem letu je bilo dokončanje projekta obnove 
nemške parne lokomotive iz druge svetovne vojne, ki skupaj s še 
dvema obnovljenima vagonoma predstavlja prikaz vojaškega 
transporta iz tega obdobja. Šlo je za dolgotrajen, zahteven projekt; 
verjetno nam je vsem ostal v spominu spektakularen prevoz 
lokomotive maja 2016. Zaključek projekta smo zato uvrstili v okvir 
XI. Festivala vojaške zgodovine, saj gre po eni strani za res velik 
dosežek na področju ohranjanja zgodovinsko-tehnične dediščine, 
po drugi strani pa tudi za veliko pridobitev Parka, ki je s tem postal 
praktično edini vojaški muzej na svetu, kjer si lahko obiskovalec 
ogleda vse od kamenodobnega loka do letal, podmornice in nazadnje 
še vojaške lokomotive. Med pomembnejše mejnike preteklega leta 
velja vsekakor šteti tudi odprtje nove razstave o padlih ameriških 
letalih med drugo svetovno vojno na območju Slovenije. Gre za 

veliko in obsežno temo, ki pa je v veliki meri ostala neobdelana 
in vse do lani ni bila deležna stalne muzejske predstavitve. Na 
Slovenijo je namreč padlo kar 142 ameriških letal – usoda njihovih 
posadk, njihovo reševanje ter nenazadnje tudi predelava vseh teh 
velikanskih količin materiala s strani domačinov predstavljajo 
veliko zgodovinsko temo, zato je tudi razstava zbudila veliko 
zanimanje javnosti. Že samega odprtja so se udeležili številni visoki 
gostje na čelu s predsednikom Vlade Republike Slovenije dr. Mirom 
Cerarjem in upokojenim ameriškim letalskim generalom Frankom 
Gorencem.
Med gostujočimi razstavami velja izpostaviti gostovanje 
najstarejšega kolesa na svetu, starega kar 5200 let. Gostovanje 
te pomembne svetovne znamenitosti predstavlja za Park veliko 
priznanje.«

Pomembnejši mejniki, uresničeni cilji v letu 2017  
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LETO 2017 ZAZNAMOVALA RAZŠIRJENA MUZEJSKA 
PONUDBA IN NAJVEČJI TURISTIČNI OBISK DOSLEJ

VOJAŠKI MUZEJ SLOVENSKE VOJSKE PRIDOBIL TRI NOVE 
EKSPONATE   

ZARADI IZREDNEGA ZANIMANJA OBISKOVALCEV PODALJŠALI 
GOSTOVANJE RAZSTAVE KOLO, 5200 LET

V Parku vojaške zgodovine so uspešno zaključili še eno leto, v katerem 
so ponovno zabeležili izjemno pozitivne trende rasti turističnega 
obiska. V letu 2017 si je namreč muzejske zbirke in razstave ogledalo 
več kot 47.200 obiskovalcev, kar je največje zabeleženo število 
obiskovalcev v enem letu doslej. Obiskanost Parka vojaške zgodovine 
v minulem letu kar za dobrih 14 % prekaša predhodni rekord v 
obisku iz leta 2016, ko je na ogled prišlo preko 41.000 obiskovalcev. 
Porast so zabeležili tako pri vseh ciljnih skupinah individualnih 
obiskovalcev kot tudi pri obisku organiziranih skupin. Pri slednjih 
še posebej izstopa število šolskih skupin, ki se je v minulem letu v 
primerjavi z letom poprej povečalo za skoraj 24 %. Zadovoljni pa so 
tudi z obiskom tujih gostov, saj na ogled Parka vojaške zgodovine vse 
pogosteje in v vse večjem številu prihajajo tudi v času izven poletne 
turistične sezone. Med tujimi obiskovalci v Parku vojaške zgodovine 
prednjačijo gostje iz Italije, Nemčije, Hrvaške, Češke in Avstrije, 
pogosto pa se na obisku ustavljajo tudi Nizozemci, Poljaki, Madžari, 
Angleži, Belgijci in Slovaki.

Vse večjo prepoznavnost Parka vojaške zgodovine gre pripisati 
predvsem širjenju muzejske ponudbe in bogatemu muzejskemu 
programu, zagotovo pa je k dobri obiskanosti prispeval tudi trud na 
področju trženja. Samo notranjost podmornice kot najatraktivnejšega 
eksponata Parka si je tako v minulem letu ogledalo kar dobrih 53 % 
več obiskovalcev kot v letu poprej, poleg tega se je več kot podvojilo 
tudi število ogledov utrdbe na Primožu. Muzejsko ponudbo so v 
preteklem letu še dopolnili z več zanimivimi eksponati, novimi 
razstavami in serijo raznolikih dogodkov, priljubljena pa so postala 
tudi rojstnodnevna praznovanja za otroke. V preteklem letu je na 
novo zaživela prenovljena muzejska trgovina, poleg tega pa se je več 
kot podvojilo tudi število nočitev na postajališču za avtodome, kjer 
so prednjačili gosti iz Nemčije in Nizozemske.   

Rasti obiska si obetajo tudi v letu 2018, saj že začetek leta napoveduje 
nadaljnje pozitivne trende. 

Vojaški muzej Slovenske vojske je pred koncem leta pridobil nove 
dragocene eksponate, ki bodo v prihodnosti obogatili nacionalno 
tankovsko-artilerijsko zbirko Parka vojaške zgodovine. Tako je bil 
pridobljen oklepni transporter M60P, ki je bil prvi jugoslovanski 
oklepnik v serijski izdelavi, JLA pa je te oklepnike uporabila tudi 
med vojno v Sloveniji leta 1991. Pridobljen je bil tudi 75-milimetrski 
protitankovski top PAK 40, znameniti nemški protitankovski top 
iz druge svetovne vojne, ki so ga med vojno uporabljali tudi pri 

nas. Podobno velja tudi za tretjo novo pridobitev, 122-milimetrsko 
sovjetsko havbico M-30 (M1938). Vsi trije eksponati so obnovljeni 
in v odličnem stanju, oklepni transporter M60P pa je celo še delujoč. 
Vsi eksponati so začasno shranjeni v depojih Vojaškega muzeja SV, 
želja pa je, da bi jih čim prej umestili v stalno muzejsko postavitev 
Parka vojaške zgodovine. 

Foto: VMSV 

V Parku vojaške zgodovine je obiskovalcem že od konca oktobra na 
ogled odmevna gostujoča razstava Kolo, 5200 let, v okviru katere 
je razstavljena neprecenljiva svetovna znamenitost – najstarejše 
najdeno leseno kolo na svetu. Gre za edinstveno 5200 let staro 
prazgodovinsko najdbo, ki zaradi 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 o kolesu spremljajo 
razstava o koliščih na Ljubljanskem barju, zbirka miniatur lesenih 
vozov avtorja Janka Samse in dokumentarni film Odiseja 5200, Kolo, 
ki je zavrtelo svet.

Razstava Kolo, 5200 let je že od same postavitve dalje deležna velikega 
zanimanja obiskovalcev, zaradi česar so v Parku vojaške zgodovine 
podaljšali njeno gostovanje do 11. februarja 2018.  

Foto: Valter Leban

Park vojaške zgodovine
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Park vojaške zgodovine

NA OBISKU PARKA VOJAŠKE ZGODOVINE DVE DELEGACIJI 
VISOKIH VOJAŠKIH PREDSTAVNIKOV IZ HRVAŠKE
V Parku vojaške zgodovine smo ob izteku leta gostili dve vojaški 
delegaciji visokih častnikov Hrvaške vojske. V okviru obiska 
prve delegacije iz Hrvaške so v Parku sprejeli poveljnika Gardne 
oklepno-mehanizirane brigade Hrvaške vojske brigadnega generala 
Denisa Tretinjaka, nekaj dni pozneje pa je Park vojaške zgodovine 
obiskala še delegacija na čelu s poveljnikom hrvaških kopenskih sil 
generalpolkovnikom Matejem Ostovićem. 

Obe delegaciji je na obisku v Sloveniji gostila Slovenska vojska. V 
Parku vojaške zgodovine sta visoke predstavnike sprejela direktor 
parka Janko Boštjančič in brigadir Milan Žurman, poveljnik 
Logistične brigade Slovenske vojske.  

Pripadniki obeh delegacij so se ob obisku seznanili s projektom 
Park vojaške zgodovine, katerega vzpostavitev in uspešen razvoj 
sta rezultat zglednega sodelovanja med Ministrstvom za obrambo 
Republike Slovenije in Občino Pivka, ter spoznali načrte za nadaljnji 
razvoj projekta. 

V okviru uradnega obiska so si pripadniki obeh delegacij ogledali še 
muzejske zbirke in razstave. Visoki gostje so gostiteljem čestitali za 
uspehe in izrazili pripravljenost za morebitno sodelovanje v bodoče. 

Generalpolkovnik Ostović je tako v knjigo častnih gostov strnil svoj 
vtis: »S posebnim zadovoljstvom sem prisluhnil zgodbi zanesenjakov, ki 
so nemogočo idejo spremenili v prekrasno realnost v ponos slovenskemu 
narodu in slovenski državi … Prepričan sem, da bo ta ustanova rastla 
in se razvijala zahvaljujoč entuziazmu in pogumu njene ekipe.«  

PARK VOJAŠKE ZGODOVINE PO NOVEM V PONUDBI 
DARILNIH KARTIC SELECTCARD 
Park vojaške zgodovine je pred kratkim skupaj s Kobilarno Lipica 
in Parkom Škocjanske jame postal del ponudbe vse bolj priljubljene 
prodajne mreže darilnih kartic SelectCard. 

Vsi trije turistični ponudniki so v darilno ponudbo vključeni v okviru 
skupnega darilnega paketa Trio kraških znamenitosti, ki je že na 
voljo na številnih prodajnih mestih širom Slovenije. Darilna kartica 
Trio kraških znamenitosti je odlična ideja za darilo, saj prejemniku 
nudi možnost izbire kar med tremi destinacijami.   

S skupno vključitvijo v program SelectCard so v Parku vojaške 
zgodovine še okrepili tesno medsebojno partnerstvo s Kobilarno 
Lipica in Parkom Škocjanske jame in hkrati doprinesli k še večji 
prepoznavnosti Parka.

PODMORNIČARSKI VIKEND
14. in 15. april 2018  

Podmorničarski vikend je vsakoletni 
spomladanski tematski vikend, s katerim 
v Parku vojaške zgodovine vsako leto 
obeležujejo obletnico prihoda podmornice 
P-913 Zeta. 

Prireditev poteka v sodelovanju z nekdanjimi 
podmorničarji iz Društva Podmorničar, ki 
ob tej priložnosti obiskovalce popeljejo v 
notranjost podmornice in jim razkrivajo 
skrivnostni svet življenja in dela pod morsko 
gladino.

NAPOVEDUJEMO: VEČJI DOGODKI V LETU 2018



Turizem
 in narava

25
Park vojaške zgodovine

TANKOVSKI VIKEND
26. in 27. maj 2018  

Tankovski vikend je vsakoletni spomladanski tematski vikend, s 
katerim v Parku vojaške zgodovine poskrbijo za pestro predsezonsko 
dogajanje. V okviru prireditve so organizirane demonstracijske 
vožnje vozil voznega dela zbirke Parka vojaške zgodovine, kjer lahko 
obiskovalci prisostvujejo prikazu moči in mobilnosti vojaške oklepne 
tehnike.

POLETNA MUZEJSKA NOČ
16. junij 2018 

V okviru vseslovenskega promocijskega dogodka Poletna muzejska 
noč Park vojaške zgodovine obiskovalcem v popoldanskih in 
večernih urah omogoči brezplačen obisk zbirk in razstav. Poletno 
muzejsko noč v Parku vojaške zgodovine vsako leto spremlja tudi 
pester program dogajanja.

FESTIVAL VOJAŠKE ZGODOVINE
10. – 16. september 2018

Festival vojaške zgodovine je največja prireditev v Parku vojaške 
zgodovine, ki vsako leto že tradicionalno poteka na tretji vikend v 
septembru. 

V okviru prireditve so za obiskovalce najbolj atraktivni ponazoritev 
vojaškega spopada, prikaz življenja v različnih vojaških taborih in 
demonstracijske vožnje oklepnih vozil. Program Festivala vojaške 
zgodovine dopolnjujejo tudi otvoritve novih razstav, zanimiva 
predavanja, vodenja po razstavah in druge zanimive vsebine.  

SPOMLADANSKI POHOD PO KROŽNI 
POTI VOJAŠKE ZGODOVINE
13. maj 2018 

Pohod po Krožni poti vojaške zgodovine je športno-rekreacijski 
dogodek z vojaškozgodovinsko vsebino, ki ga v Parku vojaške 
zgodovine organizirajo dvakrat letno, spomladi in jeseni. Udeleženci 
dogodka se v 4-urnem pohodu po 15 km dolgi Krožni poti vojaške 
zgodovine izpred Parka vojaške zgodovine najprej vzpnejo do hriba 
Primož, kjer si ogledajo podzemno utrdbo Alpskega zidu. Naslednji 
postanek je na vrhu Šilentabra, na katerem je nekdaj stal največji 
utrdbeni sistem na Slovenskem. Sledi spust v dolino in okrepčilo 
na turistični kmetiji Pri Andrejevih ter povratek v Park vojaške 
zgodovine.

JESENSKI POHOD PO KROŽNI POTI 
VOJAŠKE ZGODOVINE
14. oktober 2018  

Pohod po Krožni poti vojaške zgodovine je športno-rekreacijski 
dogodek z vojaškozgodovinsko vsebino, ki ga v Parku vojaške 
zgodovine organizirajo dvakrat letno, spomladi in jeseni. Udeleženci 
dogodka se v 4-urnem pohodu po 15 km dolgi Krožni poti vojaške 
zgodovine izpred Parka vojaške zgodovine najprej vzpnejo do hriba 
Primož, kjer si ogledajo podzemno utrdbo Alpskega zidu. Naslednji 
postanek je na vrhu Šilentabra, na katerem je nekdaj stal največji 
utrdbeni sistem na Slovenskem. Sledi spust v dolino in okrepčilo 
na turistični kmetiji Pri Andrejevih ter povratek v Park vojaške 
zgodovine. 



Tu
ri

ze
m

 in
 n

ar
av

a

26

V decembru smo KP PPJ predstavljali pri severni in južni sosedi. 
Na ta veseli dan kulture in v sklopu praznovanja 70. obletnice 
Notranjskega muzeja smo gostovali v Muzeju krasa. Praznovanje 
70. obletnice Notranjskega muzeja se je začelo z otvoritvijo razstave 
Muzej je vaš, 1. 12. 2017, ki bo odprta do 18. maja 2018. Ob razstavi 
pa bodo vsak mesec predstavili institucije v regiji, ki se ukvarjajo s 
kulturno in naravno dediščino Notranjske. Serijo predavanj smo 
otvorili prav s predstavitvijo Pivškega in presihajočih jezer. Na 
otroški delavnici smo z otroki najprej spoznavali odtise gozdnih 
živali, nato pa odtise naših dlani odtisnili na papir, iz česar smo 
ustvarili praznične voščilnice. Večer se je nadaljeval s predavanjem 
in predstavitvijo KP PPJ. Poslušalci, ki so nekateri bolj, nekateri manj 
poznali območje parka, so z zanimanjem prisluhnili, kako je park 
nastajal in o aktivnostih parka. Večer se je nadaljeval s predavanjem 
Gregorja Aljančiča iz jamskega laboratorija Tular, ki je predstavil 
življenje človeške ribice na območju Pivških presihajočih jezer in 
akcije reševanja človeških ribic iz jezerskih kotanj.
Tik pred prazniki pa smo gostovali še v Knjižnici Makse Samsa, kjer 
vsak tretji četrtek v mesecu skupaj z Regijskim parkom Škocjanske 

jame organizirajo naravoslovne večere. Številni poslušalci so 
prisluhnili zgodbi nastajanja krajinskega parka. Pogovarjali smo se o 
vlogi presihajočih jezer in pomenu zavarovanja območja presihajočih 
jezer.   

PIVŠKA JEZERA SMO 
PREDSTAVILI V ILIRSKI 
BISTRICI IN POSTOJNI

MODRINOV VEČER Z MATEJEM KRŽIČEM 
V decembru je Ekomuzej Pivških presihajočih jezer v okviru 
pogovornih večerov gostil geografa, jamarja in borca za čiste vode 
Zelenega krasa Mateja Kržiča iz Loške doline. Skupaj z njim in s 
fotografijami so se udeleženci spomnili ekstremnih poplav v letu 
2014, ko so vode, preobilne, da bi z Loške doline odtekale samo 
proti Planinskemu polju, odtekale tudi proti Koritnicam in Knežaku 
na zgornji Pivki v občini Ilirska Bistrica. A poplave, ko govorimo 
o kraških tleh, pravzaprav niso poplave. Z vodo zalita kraška polja 
so »na kulturni in na divji strani Javornikov«, kot se je pošalil 
predavatelj, stalnica, ki se je ne sme pozabljati in jo velja upoštevati 
pri načrtovanju rabe prostora. Stari so znali in so vasi zidali na gričih 
in hribčkih, ne pa na poljih. Stara znanja in sožitje z naravo pa so 
preglasili novodobni kratkovidni interesi in pozidava na poplavnih 
ravnicah. V sklopu večera je predavatelj pokazal posnetke komunalnih 
čistilnih naprav, postavljenih v zadnjih desetletjih v dnu dolin in polj, 
ki so v času visokih voda, zdajšnjem času torej, večinoma poplavljene, 
učinek čiščenja pa vprašljiv. Kržič je predstavil tudi raziskovanja jame 
Čolniči, skozi katero se vode podzemno prelivajo iz Loške doline na 

Cerkniško polje (izvir Cemun), zelo verjetno pa tudi proti pivškim 
kraškim poljem. Po najdbah jamskih živalic v nekaterih rovih, ki so 
značilne za jame na pivški strani, namreč menijo, da obstaja takšna 
povezava – tako imenovani »Rov via Juršče«.

NEDELJA NA PETELINJSKEM JEZERU 
Čarobna decembrska nedelja (17. 12.) je  na Pivška presihajoča 
jezera privabila precejšnje število obiskovalcev. Zasnežena okoliška 
pobočja in voda, pa mir in tišina sta privabila številne pohodnike, 
zlasti domačine, ki so se podali po razgled s Sv. Trojice, pa tudi nekaj 
tujcev, ki so si prišli ogledat jezera. Lep dan smo izkoristili tudi mi, 
člani ekipe krajinskega parka, in organizirali sprehod od Ekomuzeja 
do Petelinjskega jezera, po povratku pa tudi voden ogled Ekomuzeja. 
Struga Pivke je zvrhana, najnižji predeli polj so poplavljeni, jezera 
polna. Vodnica nam je razložila, kako nastanejo Pivška jezera, 
koliko, kje in kdaj so, do kje je segala najvišja voda (februarja 2014) 
v Petelinjskem jezeru, katere evropsko pomembne vrste in habitate 
moramo v krajinskem parku varovati … Ko jezera so, v tem času 
na primer, obiskovalce zanimajo tudi barve cvetličnih odej, ki se od 
pomladi do poletja izmenjujejo na dnu jezerskih kotanj. Poleti, ko 
vode ni, ko si jo je v poletni suši, vročini in suhi travi, nemogoče 

predstavljati, pa skušamo v domišljijo obiskovalcev priklicati podobo 
jezer in po njih plavajočih rac. Skratka, čudežni svet krasa, ki je danes 
takšen in čez teden ali dva že povsem drugačen.

Krajinski park Pivških presihajočih jezer
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CULTURECOVERY 
Na Občini Pivka smo pričeli izvajati projekt 
Culturecovery. Namen projekta je prispevati 
k ohranitvi in obnovi nesnovne kulturne 
dediščine s pomočjo ekomuzejev ter 
vključitvi v lokalno turistično ponudbo. 

Projekt smo skupaj z devetimi partnerji 
iz Italije, Hrvaške, Avstrije, Madžarske in 
Poljske prijavili na transnacionalni program 
Central Europe (Srednja Evropa) 2014–
2020.  Vrednost projekta, ki bo trajal do 
sredine leta 2020 in ga sofinancira Evropski 
sklad za regionalni razvoj (ESRR), znaša 1,5 
miljona evrov, delež Občine Pivka znaša 
146.840 EUR. V okviru projekta bomo 
organizirali več delavnic, na katerih bomo 
skupaj z zainteresirano javnostjo raziskovali 
in odkrivali prakse, predstavitve, izraze, 
znanja, veščine, ki jih skupnost, posamezne 
skupine in posamezniki prenašajo iz roda v 
rod in jih nenehno poustvarjajo. 

Pomen ohranjanja nesnovne kulturne 
dediščine in lokalne identitete želimo 
približati tudi otrokom in mladostnikom. 
Načrtujemo izobraževanja in pripravo 
razstave. S pomočjo sodobnih tehnologij 
bodo mladostniki v okviru projekta 
sodelovali na mednarodnem tekmovanju 
produkcije amaterskega videa o nesnovni 
kulturni dediščini. 

Del projekta pa je namenjen tudi prenovi 
modela upravljanja ekomuzejev, temeljenem 
na sodelovanju z lokalno skupnostjo.  

Uvodno tridnevno delovno srečanje vseh devetih partnerjev projekta je potekalo med 6. in 9. 
septembrom v Ekomuzeju soli in morja v občini Cervija v Italiji. Srečanje je bilo priložnost, 
da se partnerji med seboj spoznamo, predstavimo, predvsem pa začrtamo potek in vsebine 
projektnih aktivnosti. Naslednje delavno srečanje partnerjev bo potekalo v občini Pivka 
med 13. in 15. februarjem. 

Katarina Česnik

Spoštovane občanke in občani, 
na Občini Pivka bomo veseli znanj, zgodb ter predmetov, ki bi jih bili 

pripravljeni deliti z nami v projektu oživitve nesnovne kulturne dediščine. 
Veseli bomo tudi vseh vaših predlogov in idej. 

Lahko se oglasite na Občini Pivka, pri Katarini Česnik, pokličete na telefon: 
040 629 341 ali nam pišete na e-naslov: katarina.cesnik@pivka.si.

Krajinski park Pivških presihajočih jezer
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STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE V IZOGIB ŠIRJENJA 
LEGIONELE V NAŠIH USTANOVAH
Podjetje Kovod Postojna, d. o. o. je bilo ob 
zaključku leta gostitelj številnih udeležencev, 
ki so se odzvali povabilu na izobraževanje 
s področja preprečevanja širjenja legionele. 
Strokovno naravnano srečanje je bilo s 
strani podjetja organizirano z namenom 
ozaveščanja in širjenja pomembnih 
informacij, ki koristijo pri vsakdanjem delu 
ter predvsem zagotavljanju kakovosti v naših 
organizacijah. Tema preprečevanja širjenja 
legionele je glede na odziv med predstavniki 
komunalnih podjetij in izvajalcev 
ter lokalnih ustanov (izobraževalnih, 
zdravstvenih, turističnih institucij), 
prepoznana kot pomembno področje 
vzdrževanja vodovodnega omrežja v stavbah 
oziroma organizacijah. Vse potrebne 
informacije s tega področja je udeležencem 
podala predavateljica, dr. Martina Oder z 
Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani. 
Gre za strokovnjakinjo, ki je to temo zelo 
uspešno predstavila tudi v svoji doktorski 
nalogi. Kot upravljavci vodovodnega sistema 
v občinah Postojna in Pivka se trudimo in 
smo odgovorni za nenehno kakovost naših 
storitev, o tem obveščamo in sodelujemo 
z lokalno skupnostjo in ostalo javnostjo, 
vendarle pa je pomembna odgovornost 
tudi na strani organizacij, ki so dolžne 

poskrbeti za preventivne ukrepe, ki prispevajo k brezhibnemu delovanju ‘hišnega’ sistema 
in posledično temu kakovostni/ zdravstveno ustrezni pitni vodi.

Kovod Postojna, d. o. o.

UŽITNI IN ČUTNI PARKI
Občina Pivka je bila uspešna  na razpisu LAS med Snežnikom in 
Nanosom za sofinanciranje operacij v okviru Strategije lokalnega 
razvoja. 

Projekt Užitni in čutni parki namenjeni medgeneracijskemu 
izobraževanju v smeri samooskrbe in trajnostnega razvoja  
podeželja na področju občin Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica 
je bil s strani  Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in 
razvoj podeželja izbran za sofinanciranje v skupni višini 49.728,19 
€. V projektu sodeluje sedem partnerjev: Zavod Znanje Postojna, 
Občina Postojna, Občina Pivka, KGZS Kmetijsko gozdarski zavod 
Nova Gorica, OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, OŠ Rudolfa 
Ukoviča Podgrad, Zdenka Žakelj s. p. Projekt je neprofiten in 
namenjen kvalitetnejšemu življenju prebivalcev v smeri trajnostnega 
razvoja. Projekt predvideva inovativno ureditev določenih javnih 
površin pod nazivom UŽITNI in ČUTNI parki, ki bodo v prostoru 
trajnostno in smiselno, na sodoben način, povezale medgeneracijsko 
oskrbo trajnostno urejenega užitnega in čutnega prostora. V parkih 
bodo na ekološki način zasajene izključno užitne rastline, ki bodo 
obiskovalcem parkov nudile ne le svež prigrizek ob igri in počitku, 
ampak tudi prepoznavanje že pozabljenih rastlin (skorš, murva, 
šmarna hrušica ...) ter spoznanje, da lahko prelep ambient v parku 
ustvarimo tudi z ne parkovnimi, užitnim, avtohtonimi rastlinami. 
Ostali elementi v parkih bodo čutne poti iz naravnih materialov, 
zelišča,  v parkih bo potekala tudi izobraževalna dejavnost.  V občini 
Postojna se bo uredil UČP na prostoru za OŠ Antona Globočnika, 
ki ga bodo koristile vse generacije in tudi mentorica Kmetijskega 
krožka, ki se bo s sredstvi projekta začel izvajati na tej šoli in na 
OŠ Miroslava Vilharja. Temeljni cilj bo ozaveščanje učencev o 

samooskrbi z lokalno, ekološko hrano in o trajnostnem načinu 
življenja. Vključilo se bo tudi Univerzo za tretje življenjsko obdobje.  
Pripravila se bo idejna zasnova (idejni in izvedbeni načrt) za ureditev 
UČP v Slavinju ter v Pivki. V Zagorju se bo okolica otroškega igrišča 
uredila v užitni in čutni park, ob odprtju bo izvedena tudi delavnica 
na temo uporabe zdravilnih zelišč. Na OŠ Antona Žnideršiča se bo 
nadgradilo začeti UČP z nekaj čutnimi elementi in veliko užitnimi 
rastlinami ter delavnicami, ki bodo izvedene tudi na OŠ Rudolfa 
Ukoviča. Vse skupaj bodo povezovale  strokovne delavnice na 
temo trajnostnega kmetijstva. V Pivki, na zemljišču med naseljem 
večstanovanjskih stavb na Vilharjevem naselju, vrtcem Vetrnica in 
športno dvorano Skala  bomo skupaj z zainteresiranimi prebivalci 
skozi delavnice pripravili idejni načrt ureditve užitnega in čutnega 
parka z vsemi elementi trajnostnega razvoja in permakulture. V ta 
namen bo izvedenih več delavnic s krajani.

Delavnica bo v četrtek, 22. februarja 2018 od 17. 
do 19. ure v Krpanovem domu v Pivki. 

 
Delavnice bo izvajal Inštitut za 
trajnostni razvoj. Vljudno vabljeni 
vsi, ki bi se radi bolj podrobno 
seznanili z vsebino projekta, vsi, ki 
vas zanima permakulturno vzgajanje 
rastlin in vsi, ki bi bili radi del zgodbe 
zasnove užitnega in čutnega parka v 
Pivki.

Erika Kovačič
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20. OBLETNICA ČEBELARSKEGA DRUŠTVA PIVKA
Sobota, 23. december, je bila za pivške čebelarje zelo poseben in 
slovesen dan. Praznovali so namreč 20. obletnico ustanovitve 
društva, ki je začelo s svojim delovanjem že leta 1997.

Častitljivo obletnico so počastili s slovesnostjo ob 20. obletnici 
v pivškem Krpanovem domu. Po uvodnih taktih in melodijah 
Košanskega okteta in klape Škvadra, smo bili s strani voditeljice 
prireditve seznanjeni s podatkom, ki je navdušujoč in grozljiv hkrati, 
namreč ... kmalu po izumrtju zadnje čebele, bi za njimi izumrlo 
tudi človeštvo. Čebele nam namreč zagotavljajo kar tretjino vse 
pridelane hrane, ki bi jo zaradi izumrtja čebel nikakor ne bi mogli 
več nadomestiti. Zato je potrebno čebele še bolj spoštovati, negovati, 
skrbeti za njih in jih paziti.

Na oder je nato prišel predsednik čebelarskega društva Pivka, 
Franko Dolgan, ki je pozdravil vse udeležence in goste ter nas 
seznanil s pomenom ustanovitve čebelarskega društva Pivka, se 
ozrl na prehojeno pot, zgodovino, povedal o delovanju društva 
tako med samim člani kot tudi v lokalnem okolju, kjer je društvo 
zelo dejavno z raznimi prireditvami, krožki na šoli, odprtimi vrati 
in tudi vedno prispeva brezplačno svoje izdelke ob »slovenskem 
zajtrku«, poleg tega pa je tudi vzgojno-izobraževalno naravnano za 
svoje člane z raznimi seminarji, strokovnimi izleti in sodelovanji 
pri raznih projektih s čebelarsko zvezo Slovenije. Med prihodnje 
večje projekte štejejo projektno izdelavo in pripravo, naslednje 
leto pa tudi postavitev čebelnjaka pri Osnovni šoli Pivka, s čimer 
se bodo še bolj približali mlademu človeku, učencem pri vzgoji in 
izobraževanju, predvsem pa osveščanju ljudi v smislu pomena čebel 
in čebelarstva Za konec je predsednik Dolgan povzel slovenski 
pregovor »Po čebelah se zgleduj!« in pri tem izpostavil kar nekaj 
lastnosti čebel, ki bi lahko bile ljudem za vzor. Pridnost, urejenost, 
organiziranost, čut za pripadnost skupini in skrb za varnost svojega 
doma so takšne lastnosti, ki so gotovo skupne tako pridnim ljudem 
kot pregovorno pridnim čebelicam.

Za glasbeni predah so zopet poskrbeli fantje iz Košanskega okteta, 
ki so nam zapeli dve pesmi, za njimi pa je na oder prišel podžupan 
občine Pivka, Boris Rebec. V nagovoru pivškim čebelarjem je 

poudaril pomen čebelarske dejavnosti v vsaki lokalni skupnosti, še 
posebej pa v tako majhnih in občutljivih okoljih kot je naše. Povedal 
je, da je lokalna skupnost in občina na svoje čebelarje zelo ponosna, 
saj niso samo aktivni v društvu, ampak so tudi širše družbeno aktivni, 
predvsem tudi na izobraževalnem področju, pri delu z mladimi. 
Čebelarjem je obljubil vso podporo pri delovanju v naprej, pa tudi pri 
projektih, kot je na primer postavitev čebelnjaka, kar pomeni pomoč 
pri spremembi OPN in vseh podobnih projektih v bodoče.

Naslednji pa je zbrane pozdravil predstavnik čebelarske zveze 
Slovenije Janez Nagode. Povedal je, da ravno prihaja z letališča Jožeta 
Pučnika, kjer se je srečal z delegacijo, ki se je vrnila iz potovanja v 
ZDA, kjer so v organizaciji združenih narodov prvič v zgodovini 
sprejeli kakršenkoli predlog ali pobudo Slovenije in 20. maj razglasili 
za svetovni dan čebel. Prenesel je pozdrave predsednika Čebelarske 
zveze Slovenije in s to novico v dvorani sprožil gromek aplavz.  Gre 
namreč za zelo pomemben dosežek in Slovenci, še posebej pa vsi 
čebelarji so lahko nanj zelo ponosni. 

Takole so o tem dogodku pivški čebelarji napisali na svoji spletni 
strani:

Na delovnem telesu OZN – 2. odboru Generalne skupščine OZN je 
bila potrjena resolucija o razglasitvi 20. maja za svetovni dan čebel. 
Resolucija je bila nato predana v formalno potrditev na Generalni 
skupščini OZN, ki bo predvidoma v sredini decembra.

»I take it that the Committee wishes to adopt this Draft Resolution? 
/ I hear no objection, Draft Resolution is adopted«. S temi besedami 
je včeraj predsedujoči 2. odboru Generalne skupščine OZN zaključil 
točko Slovenije, da se pobuda za razglasitev 20. maja za svetovni 
dan čebel. S tem je bila resolucija potrjena in predana v formalno 
potrditev na Generalni skupščini OZN sredi decembra.

Pobudo za razglasitev 20. maja za svetovni dan čebel so podprle 
vse države sveta, dodatno pa se je 115 držav (med katerimi so 
tudi vse države članice EU, kot tudi druge največje države, kot so 
ZDA, Kitajska, Rusija, Brazilija, Avstralija, Indonezija), odločile za 
kosponzorstvo resoluciji. Pobuda za razglasitev 20. maja za svetovni 
dan čebel je od ideje in pobude predsednika Čebelarske zveze 
Slovenije leta 2014, ko je marsikdo dvomil v uspeh in realnost te ideje, 
pa do skorajšnje razglasitve »prehodila« že dolgo pot. Po podpori 
predsednika republike leta 2014 je nato v letu 2015 potekalo široko 
informiranje držav, organizacij in širše javnosti. Po tem obdobju pa 
potekajo aktivnosti na ravni OZN. Pri uradnem postopku razglasitve 
je bila ključna vloga FAO, specializirane agencije OZN za prehrano in 
kmetijstvo, s sedežem v Rimu, v drugem koraku pa vloga OZN v New 
Yorku. Že pred uradno obravnavo je pobuda za svetovni dan čebel 
doživela široko podporo – kar je potrdilo, da je številnim državam 
skupna skrb za čebele. Slovenija je bila prepoznana po skrbi za čebele 
in je začela pridobivati na ugledu kot čebelarska dežela, kjer je vsak 
200. prebivalec čebelar, država, ki se ponaša z odličnimi čebelarji in 
razvitim čebelarskim sektorjem. Prav tako so bile številne aktivnosti 
in ukrepi Slovenije prepoznani kot primeri dobre prakse, številne 
države pa so začele izražati interes po krepitvi sodelovanja na tem 
področju.  Takšno sodelovanje je pomenilo tudi izhodišče za začetek 
oziroma krepitev sodelovanja na drugih področjih in konkretnih 
projektih. Sledila je močna in enotna podpora tudi v FAO. Pobuda je 
bila deležna soglasne podpore držav članic na Odboru za kmetijstvo 
FAO, Svetu FAO in Konferenci FAO. Konferenca FAO je julija 2017 
dokončno potrdila resolucijo o razglasitvi 20. maja za svetovni dan 
čebel in sprejela odločitev, da se resolucijo predloži v obravnavo in 
sprejem na Generalno skupščino OZN v New Yorku. Od julija do 
septembra letos je nato potekala priprava nove resolucije, ki je bila 
poslana vsem državam članicam OZN, s prošnjo za ponovno podporo. 
V začetku oktobra so se začele neformalne konzultacije o osnutku 
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resolucije. Pogajanja o osnutku resolucije so bila uspešno zaključena 
že pred vložitvijo osnutka resolucije v uradno obravnavo na 2. odbor 
(18. oktobra). 1. novembra je bila resolucija uradno predstavljena na 
plenarnem zasedanju 2. odbora Generalne skupščine.

Po tem nastopu in utemeljitvi razglasitve svetovnega dneva čebel so 
nastopili klapa Škvadra in z dvema skladbama poskrbeli za premor 
in razvedrilo, prav tako pa je prisotne, kot se spodobi za Pivko, prišel 
pozdraviti in nagovoriti sam Martin Krpan. Sledila je podelitev 
priznanj in zahval tako članom društva, ki so s svojimi dosežki 
pomembno pripomogli k delovanju društva ali splošnemu dobremu 
v čebelarski dejavnosti, kot tudi zunanjim ljudem, organizacijam 
in podjetjem ki podpirajo dejavnost društva. Konec slovesnosti 
so obeležili s skladbo Čebelar, glasbeno društvo Melodicum in 
prizadevni organizatorji pa so poskrbeli da se je druženje nadaljevalo 
tudi po sami slovesnosti v avli Krpanovega doma ob obloženih 
mizah in dobrotah, tudi tistih, ki so plod dejavnosti naših čebelic in 
čebelarjev in čebelark.

ALI STE VEDELI ? 

• Čebele imajo odličen spomin. Zapomnijo si smer leta, stojišče 
svojega bivališča, barvo, okolico, prostor, na katerem so našle 
medičino in mano …

• Čebele z letanjem iz cveta na cvet prenašajo cvetni prah in tako 
oprašujejo številne rastline.

• Z vsakega izleta čebela prinese v panj od 16 do 24 miligramov 
cvetnega prahu; to je sicer desetina njene teže.

• Čebele zberejo cvetni prah v posebnem delu na svojih nožicah, ki 
mu pravimo košek. Ker cvetni prah zbirajo na nožicah ga imenujemo 
tudi obnožina. Cvetni prah osmukanec čebelarji pridobivajo tako, da 
na žrela panjev namestijo posebne naprave, imenovane osmukalniki.

•Cvetni prah, ki ga čebele shranijo v celice satja, imenujemo 
izkopanec ali čebelji kruhek. Brez opraševanja, ki ga opravijo čebele 
si ne moremo predstavljati pridelave hrane.

• Od opraševanja je odvisna kar tretjina pridelane hrane. Od 
opraševanja čebel so povečini odvisna predvsem sadna drevesa, 
poljedelske kulture kot so ajda, oljna ogrščica, sončnica, facelija, 
detelje ... in vrtnine kot so kumare, paradižnik, fižol, buče itd.

Uživajmo hrano iz domačega okolja. S tem bomo pripomogli 
k ohranjanju kranjske sivke, pa tudi k ohranjanju našega 
okolja in svojega zdravja. Brez čebel bi se ravnovesje v 
naravi hitro porušilo, pridelek slovenske hrane pa se bi 
občutno zmanjšal.

Tekst in foto: Silvo Čelhar

Občina Pivka in Kobilarna Lipica sta 20. decembra 2017 sklenili 
dogovor o razmejitvi pašnih površin in površin za golf igrišče. 
Dogovor pomeni prvi korak k uresničitvi načrtov obnove 
baročnega dvorca Ravne in ureditve golf igrišča v njegovi okolici, 
v neposredni bližini žrebetišča, kjer odraščajo mladi lipicanski 
žrebci Kobilarne Lipica.

Dogovor sta podpisala župan občine Pivka Robert Smrdelj in 
direktorica Kobilarne Lipica Lorela Dobrinja. Njun podpis pomeni 
spodbudo razvoju turizma na Pivškem in zagotovilo, da bo Kobilarna 
Lipica ohranila dosedanji obseg pašnih površin ter te površine 
dobila v dolgoročni najem, s čimer bo zagotovila optimalne pogoje 
za razvoj mladih žrebcev. Podpis sporazuma je za Kobilarno Lipica 
pomemben korak naprej od dosedanjega le enoletnega najema 
površin. Obenem je podpis dogovora pogoj za prenos lastništva 
zemljišč s Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
na Občino Pivka, s tem pa tudi pogoj za dejansko izvedbo obnove 
dvorca in ureditve golf igrišča. Občina Pivka je namreč lastnica 
700 let stare graščine Ravne, Kobilarna Lipica pa lastnica grajskih 
hlevov in najemnica bližnjih pašnikov. Obe soglašata z razvojnimi 
načrti za posestvo Ravne, ki predvidevajo ureditev golf igrišča, 

hotelskih zmogljivosti in preostale infrastrukture. Vse to je Občina 
Pivka predvidela že v leta 2010 sprejetem občinskem prostorskem 
načrtu. V tem načrtu so bila kot stavbna zemljišča opredeljene 
tudi nekatere površine (deset hektarov), na katerih so sedaj pašniki 
Kobilarne Lipica. Ker Kobilarna Lipica potrebuje pašne površine, je 
Občina Pivka z izdelavo nove idejne zasnove letos za sedem hektarov 
zmanjšala obseg za golf predvidenih zemljišč. Z današnjim podpisom 
dogovora se je zavezala, da bo kobilarni dolgoročno zagotovila tri 
hektare nadomestnih pašnih površin, in sicer za površine, ki so tudi 
po novi idejni zasnovi zaradi omejenih prostorskih možnosti še 
vedno predvidene za golf igrišče. Obenem bo, v skladu s spremembo 
namembnosti za preostale pašne površine v uporabi Kobilarne Lipica, 
omogočila kobilarni dolgoročen najem preostalih pašnikov. Občina 
Pivka namerava v javno-zasebnem partnerstvu na posestvu Ravne, 
ki nudi velik razvojni potencial, urediti baročni dvorec s sosednjim 
gospodarskim poslopjem in v njegovi okolici zgraditi golf igrišče z 
18 luknjami na površini približno 100 hektarov. Vrednost naložbe 
ocenjuje na 40 milijonov evrov. Prvi pogoj za uresničitev projekta 
je ureditev lastniških razmerij, za kar si Občina Pivka prizadeva 
že od leta 2010. Zato je letos poleti na Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo - v skladu z zakonom o skladnem regionalnem 
razvoju - naslovila vlogo za prenos lastništva zemljišč, ministrstvo 
pa ji je naložilo, naj predhodno uredi razmerja s Kobilarno Lipica. 
Za ureditev golf igrišča in spremljajoče infrastrukture bo treba v 
last občine prenesti skupaj 64 hektarov površin, ki so v lasti države, 
občina pa si bo prizadevala pridobiti še 34 hektarov zemljišč, ki so v 
zasebni lasti. Decembrski podpis dogovora je bil prvi korak na poti 
do ureditve vseh podlag, ki bodo Občini Pivka omogočile, da lahko 
prične z nadaljnjimi koraki za pridobitev zasebnega investitorja. Na 
občini pozdravljajo odločnost in voljo Kobilarne Lipica in države 
za ureditev lastniških razmerij na Ravnah, da bodo lahko skupaj 
stopile korak naprej proti uresničitvi novega projekta - ključnega 
turističnega projekta za širši regijski prostor.

Občina Pivka

OBČINA PIVKA IN KOBILARNA LIPICA STA PODPISALI DOGOVOR 
O RAZMEJITVI PAŠNIH POVRŠIN NA POSESTVU RAVNE
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SREČANJE ČEBELARJEV ČEBELARSKEGA DRUŠTVA PIVKA NA GOD 
SV. AMBROŽA, ZAVETNIKA ČEBELARJEV

Letošnje leto je za čebelarje Čebelarskega društva Pivka še posebej 
slovesno. Praznujemo namreč 20. obletnico delovanja društva. Lahko 
pa rečemo, da smo delovali že od leta 1952 kot čebelarska družina 
Košana in od leta 1964 kot čebelarska družina Pivka, obe vključeni v 
Čebelarsko društvo Postojna. V naše društvo je včlanjenih 81 članic 
in članov, omeniti pa je potrebno tudi najmlajše, ki svoje znanje o 
čebelarstvu pridobivajo na čebelarskih krožkih in taborih v Osnovni 
šoli Pivka in Košana.

Kot uvod v praznovanje naše obletnice smo tudi letos, sedmo leto 
zapored, dne 10. 12. 2017, organizirali srečanje čebelarjev na god sv. 
Ambroža, zavetnika čebelarjev. Društvo vsako leto praznuje v eni 
od petih župnij v Občini Pivka, no letos pa je bila na vrsti košanska 
župnija. Zjutraj smo se zbrali v košanski župnijski cerkvi sv. Štefana 
– papeža, kjer je koprski škof dr. Jurij Bizjak daroval sveto mašo za 
čebelarje, v zahvalo. Mašo je popestril zelo lep nagovor škofa, ki je 
povezal tako svetopisemske dogodke, kjer so omenjene čebele, med 
in čebelji vosek, kot tudi pomen čebel za človeštvo v današnjem času. 
Mašo je spremljalo petje župnijskih pevcev, z branjem beril pa so 
sodelovali tudi naši čebelarji in čebelarji Slovenskega čebelarskega 
društva Trst, predsednik društva pa se je s pridelki naših čebel 
zahvalil g. škofu Juriju in župniku Zdenku. Slovesnosti so se udeležili 
tudi predstavniki Društva slovenskih čebelarjev Trst, Čebelarskega 
društva Antona Žnidaršiča Ilirska Bistrica in Čebelarskega društva 

Postojna. Po maši pa smo čebelarji povabili vse v župnišče na 
druženje ob hrani in pijači, ni pa manjkalo tudi medenih sladic, ki 
so jih pripravile, kot pravijo naši čebelarji, »naše matice«. Pripravili 
smo tudi degustacijo različnih vrst medu in drugih medenih 
izdelkov. Seveda je potrebno omeniti tudi naše »godce« Kulturnega 
društva Melodikum, ki so sedaj postali že kar stalni gostje in nas s 
svojo glasbo in pesmimi dodatno razveseljevali.  Čebelarji smo tako 
izmenjali marsikatero izkušnjo, malo pokritizirali in pa s pogovori z 
ostalimi občani predstavili naše delo, delo z mladimi in osveščali o 
pomenu čebel in čebelarstva v naših krajih in v svetu. Zahvala tudi 
vsem, ki so kakorkoli pripomogli k izvedbi praznovanja, posebej 
pa se še zahvaljujemo škofu Juriju, župniku Zdenku, cerkvenim 
pevcem, godcem, gospodinjam, ki so pripravile slastne sladice in 
praporščakom čebelarskih društev.
Naj medi!

Egon Česnik
ČD Pivka

Pa še nekaj o svetem Ambrožu – zavetniku čebelarjev
Sveti Ambrož, zavetnik čebelarjev, goduje sedmega decembra. Z 
njegovim življenjem je povezanih veliko legend, ena izmed bolj 
znanih govori o tem, kako se je Ambrožu še kot dojenčku, ki je na 
dvorišču spal v zibelki, na glavo usedel roj čebel. Pestunja, ki ga je 
varovala, je začela kričati in klicati na pomoč. Ambožev oče – veljal 
je za izvrstnega in izkušenega čebelarja – je ukazal naj pustijo otroka 
na miru in naj čebel nikar ne poskušajo pregnati, rekoč, da se bo 
roj čez čas sam dvignil. Res se je zgodilo tako in otroka ni pičila niti 
ena sama čebela. Po tem dogodku je oče dal fantu ime Ambrozij. 
Ambrozija je grški izraz za mano, ki velja za hrano bogov in z 
uživanjem le-te si deležen večne mladosti in nesmrtnosti. Ambrozij 
je postal slaven vojskovodja, konzul Ligurije, l. 374 pa je bil proglašen 
za nadškofa. Bil je tudi pesnik in glasbenik, posebej znana je njegova 
ambrozijanska himnika. V cerkev je uvedel ljudsko petje. Ambrozij je 
bil po smrti proglašen za svetnika, čebelarji in voskarji pa so ga vzeli 
za svojega zaščitnika.

POTOPISNI VEČERI V PARKU 
VOJAŠKE ZGODOVINE

Turistično društvo Pivka tudi v letošnji jesensko-zimski sezoni 
vsako drugo sredo organizira potopisne večere v sodelovanju s 

Kantino Pivka in Parkom vojaške zgodovine Pivka. 

Začeli smo oktobra z zdravniki prostovoljci, ki so v Afriki 
pomagali reševati življenja, nadaljevali motoristično s Harley 

Davidsoni po »divjem« zahodu ZDA, kolesarsko s potepanjem 
po španski Andaluziji ter pohodniško z vzponom na 

Kilimandžaro. 

Z januarjem smo zavili proti Indoneziji in obiskali Javo in Bali ter 
šli v Afriko – v Namibijo, Bocvano in Zimbabve. 

In kaj bomo še obiskali do konca sezone potopisnih večerov?
 Potepali se bomo po Kambodži, deželi Kmerov, šli na treking 

v Nepal in se na koncu sprostili na Filipinih.

Lepo vabljeni v našo družbo še naprej!

Turistično društvo Pivka

4. ZBIRALNA AKCIJA ZA 
VESELE TAČKE!

Trajanje akcije: 10. 12. 2017 - 31. 1. 2018
Lokacije zbiranja: 

Gasilski dom PGD POSTOJNA, Ulica 1. maja 7, POSTOJNA, pri 
dežurnem gasilcu 

Knjigarna SPONKCA, Peter Ženko sp, Kolodvorska 7, PIVKA. 
Informacije na: 041/ 883 265 – Petra , petrasajn@gmail.com

 

Zbiramo predvsem briketirano in 
konzervirano hrano za muce

Vsak priboljšek šteje! Živali nam bodo hvaležne! 
 

 Komisija za članice GZ Postojna, Petra Žele Šajn



Otroci iz košanskega vrtca smo nestrpno pričakovali dan, ko nas bo 
obiskal dedek Mraz. Le kako bo letos prišel? Bo zapadel sneg in bo 
prišel s sanmi? Dedek Mraz je prišel, čeprav brez snega. Babica Zima 
je zopet zaspala. Razveselil pa nas je z darili, ki so jih za nas skrbno 
pripravili njegovi škratje. 

Ob prepevanju pesmic in prijetnem vzdušju je čas kar prehitro 
minil in dedek Mraz je moral na pot, saj ga je čakalo še veliko otrok. 
Obljubil je, da se naslednje leto vrne, mi pa njemu, da bomo celo leto 
pridni. 

Hvala vsem staršem, ki ste z zbiranjem starega papirja omogočili 
dedku Mrazu, da nas je obiskal in obdaril.

Vrtec Košana

DEDEK MRAZ

Iskrice v otroških očeh so najlepše darilo, ki 
ga dobimo od njih. Nič ne stanejo, a vendar 
se moramo za njih potrudit. 

Zato smo se strokovne delavke vrtca Pivka 
odločile, da otrokom polepšamo praznični 
december s predstavo o ovčki Mili. Šivanje 
kostumov, pripravljanje scene, glasbe … nič 
nam ni bilo pretežko. Preko igrice so otroci 
spoznali, da se dobrota vrne. In tudi ovčki se 
je. Za zaključek smo ob zvokih harmonikaša 
in kitarista Društva Melodicum zapeli 
pesem Če si srečen.

Po odigrani predstavi je sledil nastop 
folklorne skupine  in pevskega zborčka 
pod vodstvom mentoric. Vsi nastopajoči 
so si zaslužili bučen aplavz v dvorani, ki je 
bila napolnjena do zadnjega kotička. Ob 
koncu so bili obiskovalci povabljeni še na 
sok in kekse, ki so jih »vrtičkarji« skupaj z 
vzgojiteljicami pekli cel teden. 

Naš trud, vložen v prireditev, je bil poplačan. 
Iskrice so povedale vse.

Vrtec Pivka

Pravljičen, vesel in pričakovanja poln mesec december smo v skupini 
pikapolonic namenili predvsem ustvarjanju veselega, prijetnega, 
čarobnega  in pravljičnega vzdušja tako v skupini kot tudi v širšem 
okolju. Posebno odgovorno smo se pripravljali na dramatizacijo nam 
že dolgo znane pravljice Zajčkova hišica, s katero smo čarobnost tega 
časa želeli podariti tudi drugim. 

Tako smo z dramatizacijo nastopali za najmlajše in malo večje otroke 
vrtca, nato za otroke prvega in drugega razreda in na koncu še za 
naše starše. Samo za njih smo pripravili še majhno, a prisrčno darilo 
– darilno vrečko z medenjaki, ki smo jih ob pomoči g. Mojce spekli 
sami.

Vrtec Košana

U R I N K I  Z  V R T C A

PRAZNIČNA PREDSTAVA PRIVABILA 
ISKRICE V OTROŠKIH OČEH 

PRAVLJIČNI DECEMBER V 
KOŠANSKEM VRTCU

Izobraževanje
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Skupni vpis v vrtec Pivka in Košana za 
šolsko leto 2018/2019

Vabimo vas k vpisu otrok v prvo in drugo starostno obdobje v celodnevni (9-urni) program. 
Sprejeti otroci bodo vključeni v vrtec s 1. 9. 2018, o čemer bomo starše pisno obvestili do konca junija.

KDAJ?  OD 5. 3. 2018 DO 9. 3. 2018

PIVKA
PONEDELJEK – PETEK : 8:00 - 14:00
SREDA: 8:00 - 16:00

KOŠANA
PONEDELJEK: 7:00 - 10:45
TOREK: 7:00 - 10:45
SREDA: 8:30 - 11:30
ČETRTEK: 14:00 - 16:00
PETEK: 13:00 - 16:00

KJE?  V pisarni enote Vetrnica ali Vrtca Košana.

Vpisni list dobite v pisarni ali na spletnih straneh vrtca. 
Ob vpisu imejte s seboj EMŠO staršev in otroka.

VRTEC VETRNICA
Prečna ulica 5

6257 Pivka

Telefon: 05 721 24 90

VRTEC KOŠANA
Dolnja Košana 61

6256 Košana

Telefon: 05 72 18 398

OSNOVNA ŠOLA PIVKA

Na Osnovni šoli Pivka smo 21. decembra s 
šolsko proslavo počastili dan samostojnosti 
in enotnosti in hkrati nazdravili novemu 
letu 2018. Učenci z mentoricama prireditve  
Mirjam Francetič in Lucijo Škvarča so nam 
skozi pesmi, ples, glasbo, pripovedi, šege in 
reke našega ljudskega izročila približali čas 
najdaljših noči v letu. Predstavitev koščka 
stare kulturne dediščine iz pivških krajev 
nam je popestril zimski večer in v velikem 
številu povezal mlade in stare obiskovalce 
prireditve. Dogodek je spremljala glasba, 
ples ter domače folklorne pripovedi. 
Obudili smo veliko običajev in praznikov, ki 
nas vežejo na preteklost in tkejo sedanjost 
ter poslušali razmišljanje ljudi nekoč, kako 
so se v tem prelomnem obdobju ubranili 

nevarnosti in izprosili dobro letino za prihajajoče leto. Stopamo v leto 2018, proglašeno za 
evropsko leto kulturne dediščine, zato sta voditelja prireditve Manca in Jan poudarila, naj 
spoštujemo preteklost in plemenitimo sedanjost z znanjem, s srčnostjo in z ljubeznijo. Gost 
prireditve je bil ansambel Biseri. 

VESEV´GA ZDRAV´GA VOŠČ´MO

Ko zapadejo prve drobne snežinke, razigrani otroci pritečejo 
iz toplih hiš. Snežna idila jim pričara nasmeh na obrazu, lička 
se obarvajo rdeče. Kepe letijo sem ter tja, en, dva, tri, se iz bele 
odeje dvigneta snežaka. Rajanje na snegu vzbudi smeh in pristno 
veselje, dokler ne poseže vmes otroški prepir in snežaka od žalosti 
pobegneta. Otroci spoznajo, da bodo lahko le s skupnimi močmi in 
dobro voljo spet imeli v svoji družbi snežaka … Če veste, kako se 

zgodba razplete, potem sodite med tiste 
ljudi, ki so si v prazničnem decembru 
ogledali gledališko igro Dva snežaka. Na 
različnih prireditvah in praznovanjih so 
jo uprizorili člani dramskega krožka OŠ 
Pivka. S svojo doživeto in prisrčno igro so 
navdušili gledalce, posebej najmlajše.

O DVEH SNEŽAKIH

Osnovna šola Pivka
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V tednu pred prazničnimi počitnicami smo za učence od 1.do 9. 
razreda pripravili veselo praznično urico. Škratka Andreja je bila s 
svojimi jelenčki in škrati odlična animatorka, ki so ji učenci z veseljem 
sledili. Sprva smo si podajali škatlo poskočnega presenečenja, 
nato lovili sonce, plesali, iskali pametne točke in na koncu je sledil 
srečelov, kjer je zadela vsaka srečka. Polni lepih vtisov in žarečih ter 
nasmejanih obrazov smo si zaželeli lepe praznike in srečno novo leto!

Na OŠ Pivka je postala že tradicija, da v času novoletnih počitnic, 
v okviru projekta Bralne dejavnosti med počitnicami, obiščemo z 
lučkami okrašeno mesto v Sloveniji. Običajno je bila to Ljubljana, 
letos pa smo se podali malo dlje, v praznično Celje.

Res, da je bila vožnja z vlakom do našega ciljnega mesta nekoliko 
daljša, vendar smo jo uspešno premagali z branjem knjig in veselim 
klepetanjem med seboj. Po prihodu v knežje mesto smo se podali 
v Osrednjo knjižnico Celje. Prijazne knjižničarke, na čelu z gospo 
Mojco, so nas ob pomoči odlomkov iz knjig popeljale po knjižnici. 
Ogledali smo si način izposoje in vračila knjižničnega  gradiva na 
samopostrežnem knjigomatu. Z brskanjem po knjigah smo reševali 
uganke ter si štirje izžrebani srečneži prislužili tudi nagrade. Vrnitev 
v samo jedro mesta smo popestrili z vzponom na manjši hrib po 
devetdesetih pokritih lesenih stopnicah do cerkvice sv. Cecilije, od 
koder se odpira pogled na mesto. V stolnici smo si ogledali jaslice. 
Ker so se naši želodčki začeli že pošteno oglašati, smo zavili v picerijo 
Pri prijatlih. Prijazen lastnik nam je toliko časa prinašal pice na mize, 
dokler nismo bili vsi zelo, zelo siti. Po poznem kosilu nas je presenetila 
pravljična vila in nas povabila v Pravljično deželo na Mestnem trgu. 
Prisluhnili smo nastopajočim, nekateri so pravljičnimi vilami tudi 

zaplesali ter pričakali prihod dedka Mraza. Na trgu smo prepoznali 
znano slovensko pevko Aljo in se z njo za spomin fotografirali. 
Sprehodili smo se še med stojnicami s praznično ponudbo in kupili 
nekaj spominkov zase oz. svoje domače. Pod zaveso svetlečih lučk 
smo se, mimo velike novoletne jelke, vrnili na železniško postajo in 
se odpeljali proti domu. Kljub deževnemu vremenu, kateremu se 
nismo dali preveč motiti, smo v družbi naših učiteljic spremljevalk 
preživeli sproščen, zabaven in tudi poučen obisk pravljičnega Celja.

PRAZNIČNI SREČELOV

S KNJIGO V PRAVLJIČNO CELJE

Kot vsako leto smo tudi letos predpraznični čas popestrili z 
ustvarjanjem tako učencev kot tudi delavcev šole. Izdelali smo 
voščilnice, adventne venčke, smrečice, knjižna kazala, klobučke 
iz volne, magnetke s prazničnimi motivi … spekli pa smo tudi 
medenjake. Vse to smo ponudili staršem in ostalim obiskovalcem 
najprej na Miklavževem sejmu, 5. decembra, kasneje pa še na 
stojnici v šoli. 21. decembra smo s šolsko prireditvijo počastili dan 
samostojnosti in enotnosti in hkrati nazdravili novemu letu 2018. Na 
njej smo zbirali tudi prispevke za šolski sklad.

V obeh akcijah smo zbrali 802, 46 eur. Zahvaljujemo se vsem, ki ste 
se obiskali našo stojnico in prireditev!

DEJAVNOSTI ŠOLSKEGA SKLADA

Osnovna šola Pivka

V prazničnem času smo 20. decembra na podružnični šoli Šmihel 
pripravili novoletno prireditev. V naše prostore smo povabili starše, 
stare starše, bratce, sestrice in predšolske otroke, ki so željno čakali 
prihod Dedka Mraza. Obiskovalcem so se učenci od 1. do 4. razreda 
predstavili s petjem, plesom, z deklamacijami, dramsko igrico in 
igranjem harmonik. Ves mesec december so učenci z učiteljicami v 
okviru pouka in podaljšanega bivanja pridno vadili izbrana besedila 
in z velikim veseljem krasili naše prostore z lepimi zimskimi okraski. 
Njihov trud je bil poplačan z obiskom Dedka Mraza, ki je otrokom 
razdelil darila in se z njimi poveselil.

Podružnična šola Šmihel

PRAZNIČNI ČAS NA PODRUŽNICI 
ŠMIHEL
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OSNOVNA ŠOLA KOŠANA

Konec leta je v domu za ostarele v Postojni potekala že tradicionalna 
prireditev, na kateri je nastopalo osem učencev naše šole pod 
mentorstvom učiteljice Marije Mršnik. Rdeča nit prireditve je bila 
pravljica z naslovom Na obisku v domu za ostarele živali, ki so jo 
lansko leto napisali tretješolci. 
Seveda pravljica govori o veselju in sreči, ki so jo mlajši podarili 
starejšim. Prav to je bilo čutiti tudi na našem obisku, saj so marsikateri 
nasmehi in solzne oči ljudi, ki stanujejo v domu, to  tudi potrdili. 
Seveda so vzdušje na prireditvi stopnjevale tudi vaške klepetulje 
s svojima najstnicama. Manjkalo pa ni niti petja, plesa in igranja 
na harmoniko. Ob koncu so šolarji razveselili starejše z drobnimi 
pozornostmi.

V začetku decembra se je osem učencev naše šole udeležilo polfinala 
področnega tekmovanja v malem nogometu v Ilirski Bistrici. Za šolo 
so nastopili: Tjaž Dolgan (vratar), Nejc Štemberger, Anže Fidelj, 
Tilen Arnej Bebler, Adnan Duraković, Aleš Dolgan, Ian Črlenec 
in Miha Morelj. Učenci so prvo tekmo odigrali proti OŠ Antona 
Globočnika Postojna ter tekmo izgubili z izidom 4:0. Takoj po prvi 
tekmi so učenci igrali z OŠ Cerknica in tudi to tekmo izgubili z 
visokim rezultatom 6:0. 
Na tekmi proti Cerkničanom so učenci imeli nekaj več priložnosti 
za zadetek. Največjo so imeli pri dosojenem kazenskem strelu, a se 
je nasprotni vratar izkazal z dobro obrambo. Na zadnji tekmi proti 
OŠ Dragotin Kette iz Ilirske Bistrice so naši učenci prvič zadeli, gol 
je dosegel učenec Nejc Štemberger, ki je bil tudi kapetan naše šole. 
Po prvem polčasu so naši učenci vodili že z 2:0. Sledil je slab drugi 
polčas, ki je takoj prinesel dve grobi napaki in s tem izenačenje. 
Rezultat je ostal nespremenjen vse do konca tekme, kar je pomenilo, 

da so naši učenci zasedli končno 4. mesto. Vsi učenci so se borili po 
najboljših močeh, tako da gredo vsem učencem pohvale za borbeno 
igro.

STAREJŠIM PODELILI ŽAREK UPANJA IN VESELJA

POLFINALE PODROČNEGA TEKMOVANJA V MALEM NOGOMETU ZA 
STAREJŠE UČENCE

Ob izteku leta se je na naši šoli odvijala božično-novoletna prireditev. 
Priprave na ta dan so se začele že dosti prej, tako učenci kot učitelji 
so namenili veliko svojega časa in truda v oblikovanje zamisli za 
nastope, sceno in za izdelke. Čutilo se je, da je decembrski praznični 
duh objel celo šolo.

Kljub temu da se je letošnja prireditev začela v dopoldanskem času, je 
bil obisk prireditve številčen. Otvoritev so prevzele vaške klepetulje, 
ki so se v krajšem skeču pogovarjale, da gredo na prireditev v 
Košano. Sledili so nastopi učencev, vmes pa so posamezni učenci s 
tekstom povezovali in napovedovali naslednje nastope. Učenci in 
vrtčevski otroci so se predstavili predvsem s petjem in recitiranjem 

pesmic, učenci 2. razreda so odigrali igrico o Sovici Oki, osmošolci 
in devetošolci so se zavrteli na ritme polke, dva učenca sta tudi 
samostojno odigrala na violino in harmoniko, igrico pa so pripravili 
tudi sedmošolci. 

Učenci podaljšanega bivanja in člani interesne dejavnosti Jej lokalno, 
misli globalno! so postavili še manjši sejem, kjer so predstavili 
svoje izdelke, ki so jih pripravili v predprazničnih dneh. Po koncu 
prireditve je bilo v jedilnici šole poskrbljeno še za sladko pogostitev. 
Vsem učencem, učiteljem, vzgojiteljem in ostalim zaposlenim se gre 
zahvaliti za vložen trud, staršem pa za obisk in pripravo vseh dobrot 
na pogostitvi. 

OTROŠKI NASMEHI NA PRIREDITVI

Osnova šola Košana
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V decembru je Mreža šol Parka Škocjanske jame ob skorajšnji 15. 
obletnici svojega delovanja ponovno pisala zgodovino. V svoje vrste 
so sprejeli Osnovno šolo Košana in Osnovno šolo Rudija Mahniča-
Brkinca iz Pregarij, ki se nahajata in delujeta na vplivnem območju 
Regijskega parka Škocjanske jame in UNESCO Biosfernega območja 
Kras in porečja Reke.

Vplivno območje PŠJ pokriva vodozbirno območje reke Reke, je 
torej tisti del Biosfernega območja Kras in porečja Reke, kjer se 
rojeva in bogati glavna oblikovalka podzemlja v Škocjanskih jamah 
– reka Reka. Vodilo dejavnosti javnega zavoda Park Škocjanske 
jame na tem območju je skrb za vodo. Tako so že leta 1999 sklenili 
v sodelovanje povezati šole s tega območja, da bi skupaj spoznavali 
naravno in kulturno dediščino, se učili iz preteklosti in oblikovali 
sodobne poglede, rešitve za prihodnost. Reka Reka je povezala 
šole v mrežo šol. Prvo v Evropi, ki se lahko pohvali s tako obliko 
dela. Vsako leto je v programe vključenih skoraj 30 mentoric in 
200 učencev. S pridružitvijo pregarske in košanske šole bo še več 
učencev in mentoric imelo možnost stkati tesne vezi s Škocjanskimi 

jamami in poslanstvom, ki ga to območje varstva narave, UNESCO 
Svetovne dediščine, Ramsar lokalitete in UNESCO programa Človek 
in biosfera prinaša.

Park Škocjanske jame

Leto je naokrog, zato smo se odločili, da 
z vami delimo nekaj lepih trenutkov, ki 
smo jih doživeli v podaljšanem bivanju 
od septembra do decembra. Jeseni smo 
imeli jesensko tržnico, kjer smo se vsi 
lepo najedli ter izmenjali sadike, semena, 
plodove in domače izdelke. Kasneje smo 
se zelo trudili in naredili veliko izdelkov za 
Miklavžev sejem v Pivki, kjer smo zaslužili 
dovolj, da se bomo lahko s čim razvajali. 
Učenci smo bili res pridni, saj smo izdelali 
snežaka, snežinke, voščilnice in okraske, ki 
še zdaj krasijo šolo. Udejstvovali pa se nismo 
samo na likovnem in tehniškem področju, 
temveč tudi glasbeno, saj smo lepo zabeli 
ob spremljavi glasbil iz naravnih materialov, 
ki smo jih sami izdelali. V letu 2017 nam je 
bilo zelo lepo, upamo da bomo enako uživali 
tudi v novem letu.

Otroci OPB

URADNA VKLJUČITEV KOŠANSKE ŠOLE V MREŽO ŠOL PARKA 
ŠKOCJANSKE JAME

KAKO SMO SE V PODALJŠANEM BIVANJU ZABAVALI V LETU 2017

V Pivki imajo starši že nekaj časa možnost, 
da njihovim otrokom organizirata 
praznovanje rojstnega dne animatorki 
Zmajčkove telovadbe. Druženje poteka v 
Balinarski dvorani Rešta. Otroci najprej 
sodelujejo v ustvarjalnih delavnicah, kjer 
izdelajo izdelek, ki ga po praznovanju 
odnesejo domov za spomin, slavljencu pa 
skupno ustvarijo »maxi« čestitko. Sledi 
izvajanje gibalno plesnih dejavnostih, kjer 
si otroci dajo duška. Ko se druženje bliža 
koncu, sledi petje pesmic slavljencu, pihanje 
svečk ter pogostitev s slastno torto. 

Nataša Stavanja

KO TI PRIJATELJI 
ZAPOJEJO »VSE 
NAJBOLJŠE«
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V sodelovanju z Zavodom Znanje, Ljudska univerza Postojna, pričenjamo v 

torek, 6. februarja ob 16.30, 
z brezplačnim izobraževanjem z naslovom V ZNANJU JE MOČ.

Izobraževanje bo potekalo februarja in marca 2018. Udeleženci ob zaključku prejmejo potrdilo s popisom pridobljenih kompetenc.
Program je namenjen prepoznavanju in obvladovanju stresa, izboljšanju medosebnih odnosov in komunikacije, ravnanju v kriznih 

situacijah, pomenu vseživljenjskega učenja, postavljanju ciljev, prehrani v današnjem času ter osvežitvi laične prve pomoči.

Prednost pri prijavi imajo zaposlene osebe starejše od 45 let z največ srednješolsko izobrazbo.

Informacije in prijave na LU Postojna, 
tel. 05 721 12 80 (helena.bizjak@zavod-znanje.si) ali 

Društvo Vita Pivka, tel. 041 675 521 (lili.drustvo.vita@gmail.com)

Prijave sprejemamo do petka, 2. 2. 2018.

 Usposabljanje sofinancirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Vabilo na brezplačno izobraževanje
V ZNANJU JE MOČ

• 29. 1. 2018 ob 16.00: Google okno v svet (50-urni tečaj, 
kjer boste spoznavali delo z aplikacijami Google: Google Drive, 
fotografije, zemljevidi, koledar, prevajalnik in pogovori ter se naučili 
nalagati videoposnetke na splet).

• 30. 1. 2018 ob 16.00: Začetni tečaj angleščine (50-urni 
osnovni tečaj angleščine).

• 31. 1. 2018 ob 16.30: EXCEL – Pridobite si potrdilo 
o znanju Excela in finančne pismenosti (učenje dela z 
Excelovimi preglednicami). 

• 1. 2. 2018 ob 16.00: Računalniška pismenost odraslih 
(v 60-urnem programu se boste seznanili z osnovami računalništva: 
naučili se boste uporabljati operacijski sistem Windows, izdelati 
dokument in urediti besedilo, spoznali delo s spletnim brskalnikom 
in si ustvarili elektronski naslov).

• 6. 2. 2018 ob 16.30: V znanju je moč (program je namenjen 
izboljšanju komunikacije, medosebnih odnosov, preprečevanju 
in obvladovanju stresa, ravnanju v kriznih situacijah, pomenu 
vseživljenjskega učenja in postavljanju ciljev ter osvežitvi znanja prve 
pomoči).

Tečaji so za zaposlene in starejše od 45 let brezplačni. 
Prijave sprejemamo do 29. 1. 2018 na tel. št.: 05 721 12 80. 
V primeru prostih mest v skupini bomo sprejeli kandidate 
tudi naknadno.

Za več informacij: www.lu-postojna.si

Dejavnost omogočata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport.

V preteklem letu je pot do znanja na Ljudski univerzi Postojna 
poiskalo kar dvakrat toliko kot v letu poprej. Dostop do novih znanj, 
veščin in spretnosti smo omogočili preko 620 odraslim. Izrazito se 
je povečal zlasti vpis v neformalne oblike izobraževanja. Skoraj 600 
udeležencem pa smo usposobljeni svetovalci nudili še informativno-
svetovalno podporo pred vključitvijo in med procesom izobraževanja. 
Toliko o našem delu sporočajo številke. Seveda pa smo poskrbeli 
tudi za kvalitativne dosežke. Naša ponudba je bila vsebinsko in 
konceptualno pestra. S sodelovanjem na javnih razpisih smo 
dosegli, da so se v večino programov udeleženci iz naše regije lahko 
vključili brezplačno. Vseživljenjsko učenje smo približali različnim 
generacijam in družbenim skupinam. Izvajali smo izobraževanja 
za zaposlene, za brezposelne, za upokojence in nudili tako vsebine 
za poklicni razvoj kot za osebno rast. Zaposleni na Ljudski univerzi 
Postojna se skupaj z zunanjimi sodelavci naprej podajamo z novimi 
projekti, svežimi idejami in zakladnico znanja, ki jo želimo v novem 
letu deliti tudi z vami. Pridružite se nam.

Erika Švara

Andragoški zbor smo v prazničnem decembru zaključili poučno in 
ustvarjalno.

VABLJENI NA BREZPLAČNE TEČAJE

KAKO SMO V LETU 2017 SKRBELI ZA VSEŽIVLJENJSKO UČENJE
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V letu 2018 tudi na VGC Točka moči Krpanov dom Pivka vstopamo 
z novimi aktivnostmi in predvsem željo, da bi nas obiskalo čim več 
ljudi. Lansko leto smo zaključili z delavnicami risanja in slikanja, 
pod mentorstvom akademskega slikarja Erika Dovgana. Na željo 
udeležencev bomo z delavnicami nadaljevali tudi v tem letu. Posvetili 
se bomo risanjem akvarelov in drugim slikarskim tehnikam. 

Vsi, ki vas delavnica zanima, se nam lahko pridružite ob torkih ob 
16.00 v prostorih VGC-ja.

Pred novim letom nas je obiskala Elida Džanič, predsednica Društva 
TVOJ telefon,  katerega  osnovna dejavnost je program Klic v 
stiski. Predstavila nam je dejavnost društva in velik pomen telefona 
za posameznike v stiski, predvsem  v času božičnih in novoletnih 
praznovanj.

Dejavnosti v mesecu februarju:
Torki: od 16.00 do 19.00: Delavnice slikanja in risanja, prosimo, 
da se prej napoveste na tel. št: 714 50 22 v dopoldanskem času, da 
pripravimo potrebni material.

Petki: od 8.30 do 11.00: Klepet ob čaju ali kavi, medgeneracijsko 
druženje, ki nam polepša dan s prijazno besedo in smehom ter nas 
navda z veseljem.

Četrtek, 15. 2. 2018 ob 17.00: Delavnica učenja osnov AEQ metode 
– klinična somatika; delavnica je uvod v učinkovit, a preprost 
proces učenja boljše kvalitete nadzora nad mišicami in gibanjem, 
izboljševanja delovanja živčno-mišičnega sistema skozi zavestno 
urejanje gibanja, odprave bolečin ter gibalnih in čustvenih omejitev. 
Uporaba metode je priporočljiva za ljudi, ki imajo probleme z 
teniškim komolcem, išijasom, bolečinami v hrbtu, artritisom, 
glavoboli in migrenami, nespečnostjo, plitkim dihanjem, trnom v 
peti, bolečinami v sklepih, bolečim in togim gibanjem ... Z vami bo 
terapevtka klinične somatike Tea Logar.

VEČGENERACIJSKI CENTER PRIMORSKO-NOTRANJSKE REGIJE
TOČKA MOČI VGC KRPANOV DOM PIVKA

BREZPLAČNE POČITNIŠKE DELAVNICE 
IN IGRARIJE

za šolske otroke do 6. razreda.
Ponedeljek, sreda in petek,  19. 2. 2018,  21. 2. 2018 in 23. 2. 2017  

od 8.30 do 12.00.

Počitniške delavnice in igrarije za šolske otroke do 6. razreda 

Vsak dan bomo počeli kaj noro dobrega. Srečevali se bomo 
z naravoslovnimi eksperimenti, ki mejijo na pravo čarovnijo, 
poskusili kopico družabnih iger in ustvarjali, ustvarjali, ustvarjali …

Otroci pridružite se na nam!

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. 
Dosegljivi smo na tel. št. 714 50 22 ali na meil: vgc.ilbistrica@
gmail.com.

Romana Morano
Strokovna delavka v VGC Točka moči Krpanov dom Pivka

Ponedeljek, 19. 2. 2018, Sreda, 21 .2. 2018, Petek, 23 .2. 2018 
od 8.00 do 12.00

Vsak dan bomo počeli kaj noro dobrega. 
Srečevali se bomo z naravoslovnimi 
eksperimenti, ki mejijo na pravo 
čarovnijo, poskusili kopico družabnih 
iger in ustvarjali, ustvarjali, ustvarjali …

OTROCI PRIDRUŽITE SE NAM!
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V sredini januarja so župan Občine Pivka Robert Smrdelj, 
predsednik PGD Pivka Sandi Grzetič,  predsednik PGD Košana Jože 
Morel, predsednik PGD Palčje Klemen Česnik, predsednik PGD 
Zagorje Simon Žele, poveljnik občinskega poveljstva Občine Pivka 
Klavdij Čepirlo, predsednik gasilske zveze Postojna Marko Simšič 
ter podpredsednik PGD Postojna Božidar Pirc, podpisali pogodbo 
o financiranju javne gasilske službe za leto 2018, s katero bo občina, 
za potrebe gasilske službe, zagotovila sredstva v višini 154.500 €.  
Podpisa pogodbe sta se udeležili tudi direktorica občinske uprave 
Mihaela Smrdel in svetovalka za civilno zaščito Barbara Lenarčič.

Občina Pivka bo v letu 2018 namenila 54.000,00 evrov za redno 
dejavnost društev, vzdrževanje gasilskih domov in izobraževanja 
gasilske mladine.

6.000,00 evrov  je namenjenih za delovanje GZ Postojna ter 3.000,00 
evrov PGD Postojna za sofinanciranje plače strokovnega sodelavca 
PGD Postojna. Sredstva iz požarne takse se razdelijo tako, da se 
2.500,00 evrov nameni PGD Pivka, 2.500,00 evrov PGD Košana in, 
2.500,00 evrov PGD Zagorje, kar bodo društva namenila za nakup 
manjkajoče zaščitne opreme. 8.500,00 evrov iz sredstev požarne 
takse pa se nameni PGD Palčje za nabavo nadgradnje gasilskega 
vozila GCGP 1.

Za nabavo nadgradnje gasilskega vozila GCGP 1 za PGD Palčje 
občina v letu 2018 namenja 75.500,00 evrov.

Občina Pivka

PODPIS POGODBE O OPRAVLJANJU LOKALNE GASILSKE JAVNE 
SLUŽBE V OBČINI PIVKA ZA LETO 2018

OBVESTILO O DELOVANJU PEDIATRIČNE AMBULANTE V PIVKI
Obveščamo vse paciente pediatrične ambulante v Pivki, da bo ambulantna ponovno pričela 

obratovati po 31. 3. 2018.

Občina Pivka in Zdravstveni dom Postojna sta namreč pristopila k ureditvi novih prostorov v Zdravstveni postaji v Pivki, 
investicija in ureditev prostorov pa zahtevata dodatne tri mesece časa.

Tako bo pediatrična ambulanta delovala v novih, samostojnih prostorih dvakrat tedensko.

Za zdravnico, JELENO PAJOVIĆ, dr. med., spec. druž. med., 
se lahko opredelite od 1. 1. 2018 dalje, ko bo pričela delati v Postojni.

Od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018 bo ambulanta delovala le v Postojni vsak delovni dan po sledečem 
urniku:

• ponedeljek: 7.30 – 13.30
• torek: 7.30 – 13.30

• sreda: 13.00 – 20.00
• četrtek: 7.30 – 13.30
• petek: 7.30 – 13.30

• sobota 1 x mesečno: 7.30 – 13.45

Od 1. 4. 2018 pa dvakrat tedensko, ob torkih in petkih v Pivki.
 

Hvala za razumevanje!
 

Zdravstveni dom, Občina Pivka
dr. Franca Ambrožiča Postojna   
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KORONARNO DRUŠTVO POSTOJNA NAMESTILO NOV DEFIBRILATOR

Zadnji šolski dan v letu 2017 ni bil vesel in radosten le za šolarje OŠ 
Miroslava Vilharja, ampak tudi za Koronarno društvo Postojna, ki 
v svojem članstvu združuje tudi Pivčane. Na novoletni prireditvi z 
naslovom Praznikom naproti je Koronarno društvo Postojna predalo 
avtomatski eksterni defibrilator, ki nam ga je donirala Fundacija 
invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO). Z ozirom, da 
poteka rekreacijski program telovadbe Koronarnega društva pod 
strokovnih vodstvom med drugim tudi v telovadnici OŠ Miroslava 
Vilharja, smo namestili aparat, ki bo služil vsem uporabnikom 
telovadnice in šole. V nadaljevanju prisrčnega programa, ki so 
ga osnovnošolci samostojno odlično vodili od začetka pa vse do 
konca, je v šali predsednik Koronarnega društva Janez Čuček podal 

prispodobo, da je aparat skoraj podoben mali kitari, vendar rešuje 
marsikatero življenje. V nadaljevanju je Čuček med drugim poudaril 
funkcionalnost defibrilatorja in izrazil upanje, da ga ne bo potrebno 
nikoli, res nikoli,  uporabiti. Tako je Postojna bogata še z enim 
defibrilatorjem več, ki so v današnji dobi glede na življenjski slog 
nujno potrebni, saj je vedno več primerov zastojev srca rešenih prav 
zaradi uporabe tega aparata. Slovesnosti se je udeležil tudi župan 
Igor Marentič, ki je  zaželel vsem prijetne in mirne praznike, zlasti 
brez petard. Ob tej priliki se Koronarno društvo Postojna zahvaljuje 
obema donatorjema, tako  FIHO in RK Postojna, ki je doniral 
omarico za namestitev defibrilatorja, prav tako pa tudi ravnateljici 
OŠ Miroslava Vilharja Mateji Modrijan, s katero društvo prav lepo 
sodeluje.

Koronarno društvo Postojna apelira na posamezne organizacije 
in društva, da organizirajo poučne seznanitve in strokovne 
demonstracije za uporabo aparata, saj nikoli ne vemo, kdaj ga bo 
potrebno uporabiti. Prav tako priporoča posameznikom, da se 
udeležijo teh predstavitev in demonstracij. 

V novem letu 2018 pa Koronarno društvo Postojna želi vsem 
veliko uspehov in osebnega zadovoljstva, zlasti pa zdravja ter 
dober srčni ritem.

Koronarno društvo Postojna

PRENOVA PROSTOROV NUJNE 
MEDICINSKE POMOČI 
V Zdravstvenem domu Postojna poteka dolgo pričakovana in 
potrebna prenova prostorov nujne medicinske pomoči (NMP), 
ki bo omogočala kakovostne pogoje za delo. Dela, ki so se začela 
v septembru 2017, bodo trajala predvidoma do konca februarja 
2018. Nosilki investicije gradbenih del sta Občini Postojna in Pivka, 
opremo za delo pa bo financiral Zdravstveni dom Postojna iz lastnih 
sredstev. Enota NMP je začasno premeščena na lokacijo ob vhodu na 
fizioterapijo, kar je tudi ustrezno označeno z osvetljenim napisom. 
Pogoji dela v začasnih prostorih so nekoliko oteženi, vendar 

omogočajo delo skladno s strokovnimi standardi za delo v okviru 
prostorskih omejitev. Paciente se ob tem naproša za razumevanje in 
strpnost.

NADGRADNJA PSIHOSOCIALNE 
POMOČI 
Zaupniki, ki nudijo psihosocialno pomoč v sistemu zaščite in 
reševanja, imajo specifično in odgovorno delo, zato so pomembna 
dopolnilna usposabljanja in supervizije. Le tako lahko svoje delo 
uspešno opravljajo. Pri tem pa je izrednega pomena tudi to, da 
znajo sami dobro upravljati s stresom.   Vodja in avtorica programa 
POMAGAJMO (sebi in drugim) - PSD, gasilska častnica  ter zaupnica 
v sistemu zaščite in reševanja, Lili Primc, se je  tokrat udeležila  
supervizije in dopolnilnega usposabljanja, ki je bilo nadgrajeno s 
predstavitvijo zgibank na temo psihosocialne pomoči. Zgibanke 
je izdalo Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje. Izdelane so bile na podlagi EU projekta Razvoj 
in implementacija sistema psihosocialne pomoči reševalcem in 
prebivalcem po nesrečah, sofinanciral pa jih je Sklad za notranjo 

varnost. Vsebino vseh štirih zgibank je najprej predstavila gasilcem, 
ki sodelujejo v programu PSD. Delo zaupnikov in vsebino zgibank bo 
predstavila tudi tistim gasilskim društvom, ki bodo izrazila to željo. 
Posebej pa se bo posvetila staršem, učiteljem in vzgojiteljem, ki bodo 
želeli pridobiti znanja o tem, kako v psihosocialnem smislu pomagati 
in podpirati otroke po nesreči. 

Društvo Vita Pivka 

Glavne pridobitve po izvedbi projekta bodo:
• Prilagoditev prostorov vključevanju nujnih reševalnih prevozov 
v nov cestno prometni režim, s ciljem optimalizacije časa urgentne 
ekipe.
• Prilagoditev prostorov sodobnemu načinu dela in zahtevam 
Pravilnika o NMP pri obravnavi urgentnega bolnika, z možnostjo 
krajšega okrevanja in opazovanja v enoti PHE.

• Pridobitev ustreznega prostora za male operacijske posege in 
diagnostične posege (prostor z opremo bo namenjen tudi oddajanju 
v najem).
• Omogočen bo transport bolnikov iz reševalnega vozila do prostorov 
ambulante pod nadstreškom.
• Omogočeno bo parkiranje urgentnega vozila neposredno ob 
ambulanti PHE in vzdrževanju ustrezne temperature. 

Zdravstveni dom Postojna
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PRIREDITEV ZA KRVODAJALCE 
JUBILANTE 2017

30. novembra 2017 je v Krpanovem domu Pivka v organizaciji 
Rdečega križa Slovenije – območnega združenja Postojna-Pivka, 
potekala prireditev namenjena krvodajalcem, ki so v letu 2017 
napolnili jubilejna oziroma okrogla darovanja krvi. Priznanja in 
zahvale za od 10-krat do 110-krat darovano kri, je v letu 2017 
prejelo preko 130 krvodajalcev. Posebne zahvale za dolgoletno 
darovanje krvi je ob preseženi starosti (napolnjenih 65 let) oziroma 
»krvodajalski upokojitvi«, prejelo 13 krvodajalcev. 

V lanskem letu je bil najvišji jubilant, Emil Kragelj iz Postojne, s 
110-krat darovano krvjo. Prireditev je povezovala Sidonija Zega, 
glasbeno pa so jo prijetno popestrili Klapa Škvadra, Vokalna skupina 
Pasarela ter Harmonikarski orkester Nika Polesa.

OBNOVITVENI TEČAJI ZA PRVE 
POSREDOVALCE V OBČINI PIVKA

ZAHVALA

Licencirani predavatelji ter bolničarji RKS-OZ Postojna-Pivka in 
člani projekta »Ponosni, da lahko pomagamo!« so tik pred koncem 
leta 2017 v občini Pivka izvedli obnovitvena izobraževanja za prve 
posredovalce ob srčnem zastoju. Prvo izobraževanje za okoliš 
Košana, Šmihel, Narin, Buje je bilo izvedeno v Dolnji Košani, drugo 
izobraževanje, za okoliš Pivka, Trnje, Klenik, Palčje, Juršče pa je 
bilo izvedeno v Pivki. Skupno se je obnovitvenega izobraževanja, 
ki je nujno potrebno za tiste, ki želijo sodelovati v sistemu prvih 
posredovalcev ob srčnem zastoju, udeležilo 47 oseb. Občina Pivka je 
že pred leti izjemno aktivno pristopila k uresničevanju ciljev projekta 
»Ponosni, da lahko pomagamo!«, ki je nastal v sodelovanju gasilcev 
PGD Zagorje in RKS-OZ Postojna-Pivka. Cilj projekta je namreč 
občino ne samo optimalno opremiti z napravami AED, ampak tudi 
občane zadostno naučiti uporabe AED ob morebitnem srčnem 
zastoju. 

Delovanje in delo našega območnega združenja bi 
bilo vedno veliko težje, brez naših prostovoljcev, 
ki sodelujejo v vseh programih in brez donatorjev, 
ki skozi leto podpirajo naše delo. Prostovoljci 
in prostovoljke vsako leto opravijo stotine 
prostovoljnih ur in svoj čas nesebično podarjajo 
drugim. Donatorji pa so tisti, ki nam delo olajšajo v 
smislu materialnega prispevka. 

ISKRENA HVALA 
prostovoljcem za vsako 

podarjeno uro in donatorjem 
za vsak materialni prispevek, 

zaradi katerih smo našim 
občanom uspeli olajšati 

stisko. 

DECEMBRSKE ZBIRALNE AKCIJE ZA SOCIALNO OGROŽENE OBČANE
2. decembra 2017 je v Hipermarketu Mercator v Postojni potekala 
vseslovenska zbiralna akcija »Zbiramo hrano, lahko prispevaš?«, ki 
sta jo organizirala Rdeči križ Slovenije in podjetje Mercator d. d.  
Akcija je bila namenjena zbiranju prehranskih in higienskih artiklov 
za socialno ogrožene občane. Skupno je sodelovalo 44 območnih 
združenj in zbrano je bilo 9.318 kg izdelkov. Za Postojnsko območno 
združenje je bilo zbrano dobrih 100 kg izdelkov, ki bodo razdeljeni 

socialno ogroženim občanom. Zbiranje hrane je organiziralo tudi 
podjetje Lidl, ki je v svoji poslovalnici namestilo zbiralno košaro, 
namenjeno našemu območnemu združenju. Akcije pa so potekale 
tudi po drugih organizacijah in društvih v občinah Pivka in Postojna.  
Vsem občanom, ki ste prispevali k uspešnosti obeh zbiralnih akcij 
ter oddali svoj izdelek za socialno ogrožene občane, se iz srca 
zahvaljujemo. 

RKS-OZ Postojna-Pivka

PRAZNIČNO OBDAROVANJE STAREJŠIH OBČANOV IN OTROK

Območno združenje Postojna-Pivka je kot že vsa leta do sedaj 
tudi letos pripravilo predpraznično obdarovanje naših najstarejših 
in najmlajših občanov. Obdarovanje starejših občanov nad 80 let 
starosti smo kot običajno pripravili skupaj z Društvom upokojencev 
Pivka. Prostovoljke krajevne organizacije Pivka so v predprazničnem 
času obiskale 160 občanov Pivke.  S pomočjo dolgoletnega donatorja, 
domačega podjetja Unika TTI, pa smo tudi letos obdarovali približno 

100 otrok iz občin Pivka in Postojna, v starosti do 11 let. Obiskovanje 
starostnikov ter obdarovanje otrok sta dva od rednih decembrskih 
programov Rdečega križa Slovenije – območnega združenja 
Postojna-Pivka, v okviru katerih skušamo vsaj delno omiliti stiske in 
osamljenost starejših ter razveselit najmlajše iz socialno ogroženih 
družin. 
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ZA ZDRAVJE MORAMO 
POSKRBETI SAMI
V mesecu decembru imamo ob različnih praznovanjih veliko 
priložnosti za prekomerno uživanje okusne in kalorične hrane, kar 
seveda ni najbolj zdravo. Zato smo se v KD Lipa Pivka na pobudo 
Zdravstvenega  doma Postojna odločili pripraviti predavanje na temo  
»Zdrava prehrana in zdrav življenjski slog – izziv sodobnega časa«. 
Pred začetkom predavanja smo pripravili kratek kulturni program 
z glasbeno točko. Na kitari je zaigral učenec 4. razreda glasbene 
šole Blaž Penko etudo Ferdinanda Carullija. Potem so obiskovalci 
prisluhnili pravilom o zdravem načinu življenja iz sto let starega 
priročnika za zdravje. Bilo je zanimivo, da se večina nasvetov ni kaj 
dosti spremenila, saj dr. Collins, avtor priročnika, svetuje zmernost 
v hrani in pijači in veliko gibanja ter primernega počitka. Sledilo 
je predavanje, ki ga je na strokoven in zanimiv način podala mag. 
dietetike Ana Žužek Barle, dipl. med. sestra. Spregovorila je o tem, 
da je zdrava in uravnotežena prehrana najpomembnejša za dobro 
počutje in zdravo življenje. Če se zdravo prehranjujemo, bomo 
varovali in preprečevali morebitne dejavnike tveganja, da bi kronično 
zboleli. Teh sodobnih bolezni pa je veliko, kot npr. zvišan krvni tlak, 
zvišan holesterol, povišan sladkor v krvi, srčno-žilne bolezni in tudi 
duševno zdravje. Vsem poslušalcem predavanja je svetovala veliko 

gibanja in zdrave hrane, vodila nas je skozi zdravstveno piramido in 
poudarila, kaj je najpomembnejše. Obiskovalci pa smo bili navdušeni 
nad modeli, ki jih je Ana pokazala ob koncu predavanja, kjer smo 
konkretno videli in se mnogi čudili, kako velik, bolje rečeno majhen 
naj bi bil obrok, če hočemo zdravo živeti. Ob koncu so obiskovalci 
postavili veliko vprašanj, na katere je predavateljica odgovorila in 
pojasnila morebitne probleme. Zaključek je bil optimističen, saj smo 
vsi dobili pozitivno spodbudo, da lahko s pravilnim prehranjevanjem 
in načinom življenja  pripomoremo k našemu zdravju, ki v življenju 
veliko pomeni.

Irena Margon

AEQ METODA™ JE ODGOVOR NA MNOGA VPRAŠANJA,
 ki jih tradicionalne metode in pristopi ne morejo pojasniti in trajno izboljšati
AEQ metoda™ je proces učenja. Gre za krepitev sposobnosti 
občutenja in zavestnega nadzora delovanja mišic svojega telesa 
skozi pridobivanje in smiselno povezovanje znanj in izkušenj. Nov, 
učinkovitejši način gibanja vodi do večjih telesnih zmogljivosti brez 
poškodb in bolečin, kar znatno izboljša kvaliteto našega življenja; 
tudi v zrelih letih.

V času in prostoru, kjer bivamo, skozi proces odraščanja bolj ali manj 
izgubimo sposobnost jasnega zaznavanja občutkov v svojem telesu, 
saj nas življenjski slog odvrača od pozornosti, ki jo namenjamo 
sami sebi. Smo ujetniki pomanjkanja časa in presežkov energije, 
obremenjeni z željami in potrebami po doseganju splošnih družbenih 
pričakovanj. Ob tem sami sebe, namenoma ali ne namenoma, ne 
sprašujemo prav pogosto, KAKO SMO. Otepamo se poglobljenega 
razmisleka o iskrenem odgovoru na to vprašanje. Zaradi strahu, 
nesigurnosti in nezaupanja samim sebi se nam je lažje oklepati 
rutine, delovati v veliki meri avtomatizirano in ostajati v ustaljenem 
toku, ki se mu trudimo prilagajati na vse možne načine; dokler gre, 
dokler zdržimo, dokler lahko potrpimo. Vendar na takšen način – 
s preziranjem svojih lastnih občutkov in posledično izgubljanjem 
možnosti njihove jasne zaznave ter pravilne razlage – nehote sami 
sebi povzročamo situacije, ki nas na nujnost sprememb opozarjajo 
z bolečino; enkrat, dvakrat ... Če jo preziramo, smo v spremembo 
prej ali slej prisiljeni. Žal nas večina te zakonitostmi življenja spozna 
in razume šele tedaj, ko svojemu umu in telesu že povzročimo 
določeno škodo. A k sreči obstaja učinkovit način, s katerim boleče in 
neprijetne posledice svojega preteklega načina življenja in delovanja 
lahko ublažimo: AEQ metoda™. Omogoča nam, da se na sproščen, 
lahkoten, neboleč in igriv način učimo ponovno občutiti sami sebe 
in svoje občutke razumeti, s tem pa povečujemo učinkovitost svojega 
delovanja pri gibanju, delu in športu. AEQ metoda™ je primerna za 
ljudi vseh starosti ne glede na fizično pripravljenost in aktivnosti v 
življenju posameznika. Rekreativnim ali profesionalnim športnikom 
z uvajanjem logike AEQ metode™ v treninge močno olajšamo pot 
do želenega rezultata ali doseganje zastavljenega cilja. Vsem, ki 
občutimo katero od navedenih težav, kot so na primer: teniški 
komolec, išias, hernia diska, bolečine v hrbtu, skolioza, lordoza, 
osteoartritis, petni trn, karpalni kanal, bolečine v sklepih, boleče in 

togo gibanje, migrene, glavoboli in vrtoglavice, nespečnost, težave s 
koncentracijo, plitko dihanje, stresno delo ali delovno okolje, fizično 
naporno delo ... pa metoda pomaga, da jih učinkovito omilimo 
ali odpravimo. Za pravilen pristop k AEQ metodi™ organiziramo 
delavnice, kjer strokovno usposobljeni učitelji skrbimo za ustrezno 
seznanjanje udeležencev z metodo ter vodimo, usmerjamo in 
nadzorujemo izvajanje AEQ gibov™ in AEQ vaj™ na delavnicah in 
po njih.  

Z AEQ metodo™ se bomo od februarja letos seznanjali tudi na 
Pivškem. Teja Logar, učiteljica AEQ metode™ 1. stopnje, bom dne 15. 
2. 2018 ob 17. uri brezplačno predstavila metodo na lokaciji Točke 
moči Pivka (Krpanov dom). Z nizom delavnic spoznavanja in učenja 
AEQ metode™ pa bomo pričeli dne 25. 2. 2018. 

Za vse informacije sem vam na voljo na spletnem naslovu: druantia.
teja.logar@gmail.com ali na telefonski številki 040 453 004. 
Prisrčno dobrodošli vsi z željo in ciljem – na bolje!

Teja Logar, 
učiteljica AEQ metode™ 1. stopnje

DRUANTIA
Teja Logar s. p.

tel.: +386 (0)40 453 004
e-pošta: druantia.teja.logar@gmail.com

https://www.facebook.com/druantia.teja.logar/

Foto: Aleš Ernst
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Župan Občine Pivka Robert Smrdelj je tudi na začetku letošnjega leta 
obiskal prebivalce Občine Pivka, ki jesen svojega življenja preživljajo 
v Domu upokojencev Postojna. Njim, direktorici Alenki Curk in 
kolektivu doma je v imenu Občine Pivka zaželel obilo zdravja, 
razumevanja in miru.

V domu trenutno prebiva 34 občank in občanov s Pivškega. Srečanje 
s predstavniki domače občine je potekalo v prisrčnem vzdušju. 
Prebivalce doma je zanimalo, kaj se dogaja z Javorjem, kaj z njegovimi 
nevarnimi odpadki in kdaj se bo uredilo cesto proti Ilirski Bistrici. 
Župan je od svoje nekdanje učiteljice iz 4. razreda Marije Čeligoj 
izvedel, da je »Nemškouce« nekoliko »prvarvala in pršparala«, saj so 
dolgo pot v šolo morali prepešačiti tudi v dežju in mrazu, ter da je 
bil zelo priden učenec in to zlasti pri matematiki. Župan je prejel 
tudi nekaj nasvetov za razvoj turizma, sicer pa jim je povedal, da se 
bodo že čez nekaj let pivški upokojenci lahko odločali med bivanjem 
v postojnskem ali bodočem pivškem domu za starejše občane. Z 
vodstvom doma in ob odobravanju domskih varovancev se je župan 
dogovoril tudi za skupen obisk Parka vojaške zgodovine v letošnjem 
letu. Direktorica Alenka se je županu zahvalila za obisk ter izrazila 

upanje, da bodo novoletna srečevanja pivškega župana s pivškimi 
prebivalci postojnskega doma upokojencev postali tradicionalni.

Občina Pivka

NOVOLETNO SREČANJE ŽUPANA Z DEKANOM IN ŽUPNIKI 
DEKANIJE POSTOJNA 
Župan Občine Pivka Robert Smrdelj in direktor Zavoda za turizem 
Pivka Janko Boštjančič sta 10. januarja v Parku vojaške zgodovine 
gostila duhovnike oziroma župnike postojnske dekanije. Prehod iz 
starega v novo leto je namreč priložnost tudi za druženje, utrjevanje 
vezi  in pogovor o sodelovanju med občinskim vodstvom in 
predstavniki lokalnega cerkvenega življenja, seveda pa so si gostitelja 
in gostje najprej voščili srečno in uspešno novo leto 2018. Ob robu 
pogovora o tem, kaj je staro leto odneslo in kaj bo novo prineslo, so 
postojnski dekan in župnik Jože Koren, pivški župnik Marjan Škvarč, 
košanski župnik Zdenko Štrukelj, zagorski župnik Niko Štrancar, 
slavenski župnik Jože Jakopič, hrenoviški župnik Vinko Lapanje 
ter duhovna pomočnika dekana Janko Kosmač in Alen Tedeško 
z  županom in direktorjem zavoda spregovorili tudi o nekaterih 
aktualnih lokalnih zadevah. Na primer o sodelovanju v nastajajočem 
projektu upravljanja Nature 2000 na območju Krajinskega parka 
Pivška presihajoča jezera v dveh projektnih aktivnostih: pri odkupu 
nekaterih cerkvenih zemljišč v jezerskih kotanjah in urejanju 
predvidoma štirih cerkvenih zvonikov, prebivališč netopirja, ki ga 

mora krajinski park varovati. Gostje so si seveda v Parku vojaške 
zgodovine ogledali tudi razstavi o najstarejšem kolesu na svetu (na 
fotografiji) in o padlih ameriških letalih na naših tleh ter nekatere 
druge pridobitve Parka v preteklem letu.  

Občina Pivka

PRAZNIČNI DECEMBER V PIVŠKEM KARITAS
V tednu Karitas smo tako kot vsako leto imeli dan odprtih vrat. Na 
ta dan smo imeli v prostorih Karitas v Pivki veliko obiskov. Otroci 
so z zanimanjem poslušali o našem delu in imeli veliko vprašanj. Bili 
so  veseli, ker so na razstavi lahko videli svoje izdelke. Obiskovalci 
so imeli priložnost svoje vtise tudi zapisati. Med vsemi je bil tudi 
ta zapis: »Hvala vsem, ki delate v teh prostorih. Veliko stvari je 
občudovanja vrednih. Bog daj blagoslov še naprej.« V decembru 
nas je obiskal prvi dobri mož sv. Miklavž. Ob obisku nam je povedal 
zanimivo in poučno zgodbico, ki smo jo skupaj z otroki  navdušeno 
in pozorno  poslušali. Vse dobre in pridne otroke je tudi obdaril. 
Tudi sodelavci Karitas smo bili pomočniki dobrega moža Miklavža. 
Obiskali in obdarili smo vse oskrbovance v domovih za ostarele v 
Postojni. V tem prazničnem obdobju smo bili še posebej pozorni 
do ljudi, ki so pomoči zelo potrebni. Imeli smo priložnost, da smo 
lahko priskočili na pomoč občanu, ki se je znašel v hudi stiski. Z 
našo pomočjo so bili njegovi prazniki veliko prijaznejši in toplejši. 
Bogu hvala za to priložnost. Mesec december je mesec, ko se med 
seboj obdarujemo in si voščimo. Tega božičnega vzdušja smo bili 
deležni tudi na Karitas. Letos so se na Intarziji odločili, da namesto 
voščilnic darujejo denarna sredstva Karitas Pivka. Ob tej priložnosti 

se jim za dar iskreno zahvaljujemo. Zahvaljujemo se tudi družinama 
Žvokelj in Blaznik, ki so ob smrti svojcev namesto cvetja darovali 
denarna sredstva za Karitas Pivka. Sodelavci Karitas se poleg tega, 
da pomagamo našim občanom, ki se znajdejo v raznih stiskah, 
vključujemo in sodelujemo pri vseh župnijskih dogodkih. Prosimo 
Boga za pomoč, da bomo tudi v prihodnje dobro opravljali svoje 
poslanstvo.

Župnijska Karitas Pivka

ŽUPAN NA OBISKU V DOMU UPOKOJENCEV POSTOJNA



Pregled kulturnih dogodkov, aktivnosti društev, vaških skupnosti…

ANDREJ UDOVIČ: ASOCIACIJE
Turistično društvo Pivka je v sodelovanju s Foto klubom Sušec iz 
Ilirske Bistrice v galeriji Krpanovega doma v novembru odprlo 
fotografsko razstavo z naslovom ASOCIACIJE, avtorja Andreja 
Udoviča.

Andrej Udovič, doma iz Knežaka, živi pa v Trnju, je izbral fotografije 
s svojih sprehodov v domačem okolju in z bližnjih hribov. Fotografije 
je podnaslovil z naslovi znanih Kreslinovih pesmi: Namesto koga 
roža cveti, Še je čas, Cesta, Od višine se  zvrti …

Dejal je, da Kreslinove pesmi najbolje opišejo njegove fotografije.
Fotografije je bilo mogoče videti že v aprilu 2017, ko je gostoval v 
Slovenskem domu na Reki, na Hrvaškem, kjer je sedež kulturno-
prosvetnega društva Bazovica (društvo slovenskih zamejcev).

Odprtje razstave je povezoval Iztok Snoj, kulturni program pa je s 
Kreslinovimi pesmi na kitari popestril Kristijan Črlenec.
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otvoritev razstave, 2. februarja ob 19. uri, v 
galeriji Krpanovega doma v Pivki
VANČI LIPOVŽ: MOJA DUŠA

Turistično društvo Pivka je v petek, 5. 
januarja, odprlo prvo letošnjo razstavo 
fotografij avtorja Jožeta Pavzina. Jože 
Pavzin, ki prihaja iz Košane, je na ogled 
postavil slike, ki so nastale v Košanski 
dolini. To so predvsem motivi iz narave ter 
živali, predvsem konji. 

Odprtje razstave je povezoval Andrej 
Godina, kulturni program pa so popestrili 
klapa Škvadra in na kitari Kristijan Črlenec. 
Razstava bo na ogled do začetka februarja.

FOTOGRAFSKA 
RAZSTAVA JOŽETA 
PAVZINA

Vanči Lipovž je ljubiteljska slikarka, domačinka, rojena v Postojni. Ob upokojitvi 
je odkrila novo strast – slikarstvo. V svoji kratki ustvarjalni dobi je v slovenskem 
prostoru že razstavljala skupinsko, in sicer je na Zlati paleti (v okviru Zveze Likovnih 
Društev Slovenije – ZLDS), prejela prvi certifikat leta 2014 in drugi certifikat leta 
2015 ter likovna priznanja 2015 in 2016 (v Velenju in Trbovljah) ter kiparstvu (v 
Nazarjah) in kiparstvu 2015. Sodelovala je na področju regijskega slikarskega 
tekmovanja v okviru JSKD-Južna Primorska in tudi prejela mnoga priznanja. 
Sodeluje tudi na skupinskih razstavah Društva likovnih ustvarjalcev Postojna, 

katerega članica je.

Prvič bo svoja dela samostojno razstavila v galeriji Krpanovega 
doma v Pivki. Vabljeni na odprtje razstave, 2. februarja ob 19. uri, v 

galerijo Krpanovega doma v Pivki

(povzeto po zapisanem avtorice Vanči Lipovž)
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Mrzli zimi, polni padavin navkljub smo v Hiši kulture postavili 
razstavo Paradiž, mladega umetnika Borisa Beje. Boris Beja je 
vizualni umetnik mlajše generacije, ki je v slovenskem umetnostnem 
prostoru že precej poznan, v zadnjem času pa se počasi uveljavlja tudi 
v tujini. V svojem delu se osredotoča na raziskovanje vsakdanjega 
življenja, pri čemer prepleta osebne izkušnje in intimna občutja z 
(aktualnimi) družbenimi fenomeni. To prehajanje od intimnega 
do družbenega se formalno kaže v uporabi različnih medijev, ki 
jih pogosto združuje v istem delu, zato osrednje mesto v njegovi 
umetniški praksi zaseda instalacija kot prostorsko 'ubesedenje' teh 
odnosov. Na razstavi z naslovom Paradiž umetnik izhaja iz lastne 
izkušnje vrtnarjenja. Vrt je zasadil iz različnih razlogov; med njimi 
je na prvem mestu samooskrba z ekološko in gospodarno pridelano 
hrano, ob tem pa mu vrt nudi tudi možnost pobega iz vsakdanjega 
urbanega okolja nazaj k naravi – je kot nekakšen prvotni mitični 
življenjski prostor, paradiž v malem, kjer je mogoče skozi odnos z 
zemljo, soncem, vodo, rastlinami in živalmi vedno znova podoživljati 
izgubljeno celost. Vrt je tako prostor, kjer realnost prehaja v mit (in 
obratno), ta preplet pa simbolizira ena od najbolj priljubljenih rastlin 

pri vrtnarjih – paradižnik. V naše kraje je prišel v začetku 16. stoletja 
iz Južne Amerike in kljub zmotnemu prepričanju, da je strupen, 
zaradi česar so ga sprva gojili kot okrasno rastlino, sčasoma postal 
nepogrešljiv del našega jedilnika, nazadnje pa obveljal za čudežno 
superživilo. 

Umetnik nam skozi dela na razstavi, med katerimi ima osrednje mesto 
re-konstrukcija njegovega zimskega vrta, posreduje svojo izkušnjo 
vrta kot (obljubo) paradiža in s tem pritrjuje Audrey Hepburn, ki je 
nekoč rekla: »To plant a garden is to believe in tomorrow / Zasaditi 
vrt pomeni verjeti v prihodnost«. 

Razstava bo na ogled do 16. februarja, vljudno vabljeni! 

hisakulturepivka.com
fb.com/galerijahisakulturepivka

Mojca Grmek

PARADIŽ V HIŠI KULTURE

VABILO

KOMEDIJA MATJAŽA JAVŠNIKA
„STRIPTIZ“

NEDELJA, 4.FEBRUAR OB 18.URI, DVORANA 
KRPANOVEGA DOMA

 
NAKUP VSTOPNIC: RECEPCIJA 

KRPANOVEGA DOMA 
(od ponedeljka do petka, od 11.30 do 15.30 ure), 

ENO URO PRED PREDSTAVO IN MOŽNA 
REZERVACIJA KART 

(040 336 672).
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FILCANJE – MOJ IZZIV IN ZADOVOLJSTVO

V soboto, 16. decembra, je bila v gasilskem domu v Zagorju otvoritev 
prav posebne razstave z naslovom Filcanje, moj izziv in zadovoljstvo, 
avtorice Miljenke Moharič. Nadarjena ustvarjalka in umetnica 
je namreč že dve leti prebivalka Zagorja, rodom pa je iz Murske 
Sobote in se je svojim sovaščanom predstavila s svojo umetnostjo 
in spretnostjo, ki nastaja izpod njenih prstov. Njena posebnost je 
filcanje oz. polstenje in to v več različnih sklopih izdelkov.

V Zagorju nam je tako prestavila različne tehnike nalaganja več plasti 
volne, raznobarvne volne, filca na razne podlage od svile do papirja. 
Ustvarjalka ustvari različne slike, izdelke, kot so torbice, denarnice ali 
denimo čudovite jaslice iz filca, vse do umetniških slik tako v lastnem 
avtorstvu vse do reprodukcij umetniških slik priznanih avtorjev, 
seveda v njenem stilu, s filcem, s polstenjem volne v različnih 
tehnikah. Polstenje volne ali filcanje je ena najstarejših tehnik na 
zemlji za obdelavo tkanine. Najpogosteje se uporablja mokra tehnika, 
tako da se strižena neobdelana volna v kombinaciji z vodo in milom 
in ob močnem drgnjenju začne prijemati in spreminjati v polst ... 
Če uporabimo različne barvne polsti ter jih začnemo z nalaganjem 
prekrivati in polagati eno čez drugo, se seveda z malo umetniške žilice 
lahko ustvarijo čudovite stvaritve, kot jih ustvarja Miljenka. Posebej 

se je obiskovalcem zdela zanimiva podoba – slika, na kateri je bila 
upodobljena steklena vaza, kar si seveda zelo težko predstavljamo, 
kako je poustvariti občutek, da gledaš vazo, da gledaš steklo, čeprav 
je izdelek narejen iz filca, iz volne.

V predstavitvi življenja in dela Miljenke smo tako izvedeli, da je po 
osnovnem poklicu matematik in fizik in je matematiko in fiziko 
tudi poučevala in inštruirala na Waldorfski šoli v Ljubljani in bila 
temu poklicu nadvse predana in se je za vsako inštrukcijo temeljito 
pripravila. Med njene skrite strasti spada tudi poezija in dve pesmi 
njenega rojaka Ferija Lainščka nam je tudi te večer prebrala, prav 
tako pa smo izvedeli da zelo rada vrtnari, se ukvarja z rožicami, rada 
kuha, skratka ima tisoč in en talent in vsakega opravlja z veseljem, 
iskreno in od srca.

V krajšem pogovoru za Pivški list nam je zaupala, da je hvaležna za 
vse, kar ji je bilo v življenju položeno v zibelko, za vse te darove, ki 
jih je prejela in ki jih tako rada živi in dela in uporablja. Zanimivo 
je, da smo sicer ljudje precej razdeljeni med dve, če lahko tako 
rečemo, možganski polovici ... nekateri so bolj dovzetni in odprti 
za matematiko, fiziko in tehnični pristop k življenju, drugi pa za to 
nimajo preveč občutka, so pa zelo talentirani za umetnost, poezijo, 
glasbo, slikarstvo ... Miljenka Moharič združuje v sebi obe plati, ter 
mnogo umetnosti, obrti, matematike ... izredno vsestranska je. Na 
naše vprašanje, kateremu polu pa bi vseeno dala prednost, kje se bolj 
znajde, pa je brez razmišljanja odgovorila, da je to matematika, ki je 
njena velika strast, in ko se znajde pred matematičnim problemom, ji 
to predstavlja zelo velik izziv, motivacijo in tudi to delo, prav tako kot 
umetnost zelo rada opravljala.

Kulturno prosvetno društvo Miroslav Vilhar, ki je bilo tudi tokrat 
organizator dogodka, je poskrbelo tudi za glasbeni predah, za katerega 
je bil zadolžen Žan Fatur na harmoniki, ki nam je zaigral dve skladbi. 
Vsi obiskovalci so bili deležni pogostitve, na koncu predstavitve in 
prireditve pa se je avtorici s simbolnim darilom, knjigo, zahvalil tudi 
predsednik društva Tomaž Česnik.

Tekst in foto: Silvo Čelhar

TA VESELI DAN KULTURE V DRUŠTVU UPOKOJENCEV PIVKA
Na predvečer veselega dne kulture je literarni krožek Beremo 
skupaj pripravil že tradicionalno praznovanje. V multimedijski 
dvorani Krpanovega doma se je zbralo številno občinstvo. Društvo 
upokojencev Pivka jih tudi tokrat ni razočaralo. Predsednik društva je 
v nagovoru poudaril pomen kulture za človeka, zahvalil se je članom 
krožka Beremo skupaj, posebej vodji Nevenki Šelj in napovedal  
predstavitev novih del. Opozoril je na projekt Bralna značka za 
upokojence občine Pivka, ki bo potekal vso zimo. Krožek Beremo 
skupaj je ob veselem  kulturnem prazniku predstavil peti zvezek 
poezije in proze z naslovom Zrelo klasje. V njem je sodelovalo enajst 
avtorjev, trije so se predstavili prvič. Žal dveh avtorjev ni več med 
nami, urednica Nevenka Šelj se je zahvalila njihovim sorodnikom, 
ki so njuna dela posredovali in dovolili objavo. Zrelo klasje prinaša 
utrinke, doživljaje in opažanja iz narave. Njene lepote, zanimivosti in 
posebnosti so ujete v stihe in besede. Sliko za naslovno stran zvezka 
je posnel Jože Pavzin. Za  veselo razpoloženje sta poskrbela učenca 
Glasbene šole Postojna Lana in Jan Janjić , ki sta nam zaigrala na 
flavto in kitaro.  Seveda ni manjkala prešerna ljudska pesem naših 
Rožmarink. Po uradnem delu prireditve smo pripravili druženje, kjer 
so  si obiskovalci lahko pobliže ogledali zvezek in prebirali zapisane 
misli. Srečanje prijateljev in ljubiteljev kulture vseh generacij je 
potrdilo smisel praznika, veselega dne kulture.  Tekst in foto: Jožica Knafelc
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ZIMSKA PETKOVA PREDAVANJA:
PIVŠKI ČLOVEK V VILHARJEVEM ČASU

Prizadevni člani Kulturno prosvetnega društva Miroslav Vilhar 
Zagorje so s svojo pridnostjo in aktivnostjo že dolgo znani po 
svoji dejavnosti, ki obsega najrazličnejše kulturne dogodke, 
prireditve, večere, katerih odmevnost je že zdavnaj presegla okvirje 
domačega Zagorja. In če so bili do sedaj znani poletni večeri s 
potopisnimi predavanji namenjeni predvsem toplim poletnim 
večerom in srečanjem »Ob baklah« na zunanjih površinah, nas 
tokrat presenečajo z zimskimi petkovimi predavanji, ki potekajo 
v dvorani Gasilskega doma v Zagorju.  V mesecu januarju so tako 
bila in še bodo izvedena štiri predavanja, prvo med njimi je bilo 
v petek, 5. januarja, z naslovom Pivški človek v Vilharjevem času. 
Predavateljica Tatjana Lutar je z zelo pronicljivim, preprostim in 
razumnim pogledom na stare čase na Pivki poslušalcem odstrla 
tančice preteklosti, s pomočjo izredno razumljive razlage in slik 
pa ljudem v dvorani naslikala življenje in delo naših prednikov na 
način, kot ga do sedaj nekako nismo bili vajeni. Malo, kot že rečeno 
s pomočjo slik ... nekaj starejših slik, nekaj reprodukcij in vernih 
posnetkov takratnih navad, pokrajine in ljudi, nekaj modernih 
retrospektiv, oziroma slik iz dogodkov, ki oživljajo stare čase, navade, 
delo ... ob tem nam je brala takratne zapiske in članke iz časopisov ter 
odkrila kar nekaj piscev raznih člankov, publikacij, ki širši javnosti 
niso znani, so pa še kako prispevali k vernemu zapisu takratnih časov 
in prispevali k našemu razumevanju življenja takratnih prebivalcev 
pokrajine na Pivki. Nekatere stvari so nam znane samo iz uradnih 
učbenikov in šole, ali morda iz cerkvenih zapisov, nekatere, mnoge 
med njimi smo slišali prvič. In prav te, male drobne informacije in 
drobci iz življenja navadnega človeka, kmeta, gozdarja, gospodinje, 
so bile tisti pravi sok življenja in informacije, sploh v današnji dobi 
in času računalništva, ko lahko vse znanje tega sveta odkriješ z nekaj 

kliki na računalniku, nikakor pa ne moreš izbrskati nič, kar je nastalo 
pred nastankom računalnikov in interneta. S čim se je ukvarjal pivški 
človek, kaj je bilo največkrat na krožniku na mizi, ali je raje gojil 
poljščine ali sekal gozd, kaj jih je pestilo, nesreče, ki so jih prizadele. 
Presenetljivo je, kako nas zgodbe iz preteklosti potegnejo, kako nas 
zanima življenje naših prednikov, predvsem v smislu tega, ker lahko 
opazimo spremembe … vidimo, da tehnika, družba in napredek 
lahko povsem spremenijo življenjske navade, poti, opravke, sploh 
pa jih predvsem in temeljito spremeni družbeno politična ureditev, 
druga država. Če nam je danes prestolnica Ljubljana, če ljudje delajo 
v Pivki, Postojni, Ljubljani, je bil v takratnih časih Trst denimo veliko 
bolj pomemben za našega pivškega človeka in z veliko večjo vlogo 
pri gospodarstvu ali trgovini kot je to danes. Še bolj zanimiv občutek 
pa smo poslušalci dobili s tem protislovjem ... na eni strani seveda 
spremembe, izsek gozda, prodaja lesa v Trst, nato prepoved sečnje, 
pomanjkanje dela za furmane, spet spremembe, na drugi strani pa 
tisto človeško, notranje, kot ga čutimo in doživljamo danes, ki pa 
ostaja vedno enako in se ne spreminja nikoli. Veselje, hrepenenje, 
ljubezen, upanje v boljši jutri. Veliko šegavih mislih in zgodbic smo 
izvedeli tudi od ljudi iz tistih časov in človek se vedno vpraša ali 
smo se v resnici sploh kaj spremenili. Nekateri so govorili resnične 
dogodke, drugi malo bolj kosmate, tretji so bili resni, četrti šaljivci ... 
v svojem bistvu pa smo ostali isti, kot je ista vaška lipa sredi vasi, ki je 
doživela Avstro-Ogrsko, Italijo, Jugoslavijo, Slovenijo ... Ljudje so se 
zaljubljali in poročali, skrbeli za otroke, že takrat je bila enako dobra 
razvita soseska pomoč, sodelovanje, socialni čut. Enako kot danes.

Ostalo je bilo seveda drugo ... od oblek, do prehrane, do pomena 
živali.  Kako zanimivo je bilo poslušati, koliko je konkretno zaslužil 
denimo pastir ovac, kako so bile te paše organizirane, dobiti dotik 
s takratnim svetom in gospodarstvom, neprecenljivo. Predavanje je 
potekalo kakšno uro in pol, pa se nobenemu v nabito polni dvorani 
ni niti sanjalo, da toliko traja, ali da bi pomislil, da bi odšel domov. 
Namenoma iz opisa izpuščam podrobnosti in podatke in detajle, ker 
srčno upam, da se bo predavateljica in drugi organizatorji opogumili 
in to predavanje ponovili še kje in še kdaj. Z namenom, da si ga boste 
šli pogledat, poslušat, puščam nekaj skrivnosti za takrat. Publika v 
Zagorju je bila nedvomno navdušena nad predavanjem in filmom, ki 
nam ga je v naših mislih uspela ustvariti predavateljica Tatjana Lutar.

Tekst in foto: Silvo Čelhar

PODARJANJE  KNJIG ZA TA VESELI DAN KULTURE

Dan  pred spominom na Prešernov rojstni dan smo člani Kulturnega 
društva Lipa Pivka ponovno uspešno izpeljali tradicionalno akcijo 
Podarimo knjigo. S povabilom »vzemi knjigo« že šesto leto ob 
slovenskem kulturnem prazniku, spominskih dneh na rojstvo in 
smrt pesnika Prešerna podarjamo knjige ljudem, ki jih radi berejo. 
Letos smo dogodek popestrili s podarjanjem plišastih igrač otrokom, 
a jih je zaradi vetrovnega in mrzlega vremena bilo bolj malo. Bralna 

kultura se kljub vplivu elektronskih medijev počasi le veča in radi 
posežejo po dobri knjigi. Tudi priročniki in enciklopedične izdaje so 
hitro našle pot do bralcev. 
Ljudje so se radi ustavili pri naši stojnici in tako smo podarili 
preko 120 knjig. Tradicionalno uspešen knjižni dogodek ima že 
lepo število zvestih in rednih obiskovalcev. Številni izberejo kakšno 
knjigo, nekateri pa prinesejo knjige iz svojih domačih knjižnic, da 
jih podarimo naprej. Naslednji knjižni dogodek bo 7. februarja – 
slovenskega kulturnega praznika, ko bo nova priložnost, da kakšno 
knjigo vzamete ali pa jo prinesete za darovanje naprej. 

Še vabilo k sodelovanju: veliko povpraševanje je po priročnikih, 
kuharskih knjigah in zgodovinskih knjigah, pogrešamo zlasti 
mladinsko in otroško literaturo. Vabljeni, da kakšno tako knjigo 
prinesete na februarski dogodek. 
Naj knjige krožijo med bralci in se ne prašijo na knjižnih policah!

Ernest Margon

Foto: Irena M
argon
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Ob izteku leta vsi delamo obračune in se poslavljamo od preteklosti. 
Člani Društva upokojencev Pivka smo se v ta namen zbrali v 
bivši Javorjevi menzi, ki je edini dovolj velik prostor za naše 
številne udeležence. Predsednik društva mag. Evgen Primožič je v 
pozdravnem nagovoru spomnil na številne  dosežke v letošnjem letu.
 V Društvu smo izvedli tri izlete, se udeležili druženja upokojencev 

Primorske v Novi Gorici ter pripravili letno srečanje v juliju in 
novoletno zabavo. Posebej smo bili aktivni  na športnem področju. 
Po organizacijski plati in po udeležbi je bila vrhunec  letošnjega leta 
organizacija Pokrajinskih športnih iger za Južno Primorsko, kjer smo 
v skupni razvrstitvi zasedli drugo mesto. Zelo uspešna je bila tudi 
kulturna sekcija, saj so ŽeVS Rožmarinke in ŽePZ nastopili na reviji 
Primorska poje in na Festivalu 3ŽO v Ljubljani. Prirejamo kulturne 
dogodke ob vseh pomembnih datumih v letu, izdali smo dva zvezka 
poezije in proze krožka Beremo skupaj. Uvedli smo bralno značko 
za upokojence in izdali svoje glasilo. Ob koncu leta obdarimo vse 
starejše nad 80 let. Predsednik se je zahvalil vsem, ki so pripomogli 
k uspešni izvedbi vseh programov v iztekajočem letu in voščil za 
prihajajoče praznike. Po večerji smo se ob živi glasbi zavrteli na 
plesišču. Za obilo zabave smo poskrbeli s kvizom, kjer so prostovoljci 
reševali uganke, za pravilne odgovore pa so dobili simbolične 
nagrade. Živahne debate in veselo druženje smo nadaljevali globoko 
v noč. Vmes so se že vpletali načrti za novo leto.

Tekst in foto: Jožica Knafelc

NOVOLETNO SREČANJE ČLANOV DRUŠTVA UPOKOJENCEV PIVKA

JESENSKA  ČAJANKA V KNJIŽNICI PIVKA – ČAS DUŠE, ČAS TELESA
Kulturno društvo Lipa Pivka in knjižnica Pivka sta v četrtek, 30. 
novembra, v čitalnici knjižnice pripravila čajanko. Po septembrskem 
srečanju, ko smo spoznavali Dragotina Ketteja in njegovo poezijo, 
so si udeleženci želeli, da se spet srečamo. Tokrat sem izbrala 
Toneta Pavčka, pesnika in esejista, ki ga vsi poznamo po njegovi 
zveneči in pojoči govorici v pesmi. Malo manj pa ga poznamo kot 
prefinjenega premišljevalca, ki spregovori o temeljnih rečeh svojega 
in narodovega življenja. V štirih knjigah razmišljanj z naslovom Čas 
duše, čas telesa razmišlja o svetosti življenja, o lepoti, o ljubezni, o 
zavezanosti svojemu jeziku, knjigah, kulturi, domu, domovini pa tudi 
trpkih spoznanjih o smrti in žalosti, katerim nihče ne more ubežati. 
V svojih razmišljanjih ostaja zvest in pošten, dosleden in pravičen. V 
uri in pol se je branje odlomkov prepletalo s  pogovorom udeležencev 
čajanke. Na koncu pa smo lahko slišali pesem, posvečeno Tonetu 
Pavčku, ki mu jo je ob njegovi smrti posvetila Dora Hrvatič. Seveda 
smo naredili še plan za naprej. To bo obisk Orehka, kjer si bomo na 

povabilo Športno-kulturnega društva Orehek ogledali razstavo o 
pesniku Pavlu Knoblu.

Irena Margon

ADIJO FURMANI, ŽELEZNICA JE TU
V časopisu »Novice – gospodarske, obrtniške in narodne«, z dne 
5. aprila  1881, to je dobrih petindvajset let po slovesnem odprtju 
železniške proge Ljubljana – Trst, sem zasledil zanimiv članek 
Riharda Dolenca, slovenskega sadjarja, vinogradnika, pedagoga in 
publicista (roj. 31. januar 1849, Podnanos, umrl 5. februar 1919, 
Novo mesto). Na pivškem taboru (Kalec pri Zagorju) 9. maja 1869, 
ki ga je organiziral Miroslav Vilhar, je govoril o ukrepih za izboljšavo 
sadjarstva in vinogradništva na Vipavskem. V članku z naslovom 
Pivškim kmetovalcem v prevdarek Dolenc ugotavlja, da se je v 
petindvajsetih letih, kolikor je minilo od prihoda železnice, marsikaj 
spremenilo. Spominja se  časov, ko »je našel cesto vedno polno težkih 
vozov »parizarjev« in drugih, kateri so se med vednim vpitjem 
»«tigot, bistagor!« in pokanjem z biči v skoro neprekinjeni vrsti naprej 
pomikali. Veseli glas postiljonskega roga razlegal se je čez holmce 
in doline; v krčmah, bodisi po vaseh, kakor tudi v posameznih, ob 
cestah ležečih bilo je vedno polno domačih, in še več unanjih gostov 
– voznikov, vsi so bili židane volje. In kako bi ne bili, saj je bilo vendar 
na cesti zaslužka v izobilji, »cvenk« našel se je v najrevnejši bajti v 
še tako stranski vasi.« Dolenc po četrt stoletja ugotavlja, da ni več 
tako. Vse je tiho in izumrlo. Železnica je pobrala ves zaslužek na 
cesti. Nastala je splošna stiska za revne pa tudi premožne. Dolenc 
ugotavlja, da železnica le ni vse kraje v državi tako prizadela s svojim 
prihodom. Svetuje, da se mora »tej novi napravi, železnici, pivško 
kmetijstvo prestrojiti, da bode ona pridelke in izdelke odpeljevala, jih 

trgovini izročevala, ne pa samo iz drugih dežel uvažvala.« Zaključuje 
z mislijo, da » se prične na to misliti, kako bi se dalo kmetijstvo na 
krasni Pivki zahtevam današnjega časa, časa železnice predrugačiti, 
zboljšati in po času primernem načrtu urediti.« O tem, kako bi 
izboljšali kmetijstvo, je Dolenc napisal v istem časopisu vrsto člankov 
z enakim naslovom »Pivškim kmetovalcem v prevdarek«. Tako je z 
nasveti želel spodbuditi umno kmetovanje in pomagati Pivčanom iz 
kriznih let po zatonu furmanstva in dobrega zaslužka.

Zbral: Ernest Margon

Razglednica železniške postaje Št. Peter (iz zbirke E.M.)
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160 LET JUŽNE ŽELEZNICE NA PIVKI
Mineva 160 let, od kar je v naše kraje prišla železnica in spremenila 
življenje ljudem ter povzročila nov razvoj gospodarstva pa tudi 
kulture. KD Lipa Pivka je v sodelovanju s Parkom vojaške zgodovine 
povabilo Karla Rustjo, enega najboljših poznavalcev zgodovine 
železnice na naših tleh. Ljubitelji zgodovinske tematike, zlasti pa 
nekdanji železničarji, so napolnili dvorano Parka vojaške zgodovine 
v Pivki. V imenu gostitelja in organizatorja je navzoče, posebej pa 
gosta, pozdravil Ernest Margon. Karel Rustja je v svojem uro in pol 
trajajočem predavanju nanizal veliko podatkov, zgodb in zanimivosti 
iz 160-letne zgodovine slovenske železnice. Posebno pozornost je 
namenil prav območju Pivke in Krasa. 

V zgodovinskem prerezu je zajel obdobje nastanka parnega stroja, 
prvih železniških povezav in revolucije, ki jo je s prevozom blaga 
in potnikov prinesla izgradnja železnice. Poudaril je njen vpliv 
na vseh področjih družbenega življenja. Železnica je pospešila 
zaton kmečkega prevozništva - furmanstva in povzročila zaprtje 
mnogih gostiln ob cestah. Zagon je dala mehanizirani proizvodnji, 
posledično pa udarec obrtniškemu delu. Razvila se je trgovina in 
zrasli so številni industrijski obrati. Rustja je v svojem predavanju 
izpostavil številne zgodbe iz časa izgradnje železnice: od kolere, ki je 
kosila na Pivškem, do obilice dela za domače kamnoseke, ki so gojili 
tradicijo kamnoseštva. Veliko delavcev je bilo od drugod, s Češke, 
Madžarske in iz Romunije. Pospešila je razvoj turizma, pri čemer 
je pridobila zlasti Postojna s Postojnsko jamo. Seveda pa v epohalni 
gradnji železnice do Trsta ni bilo vse tako bleščeče. Opozoril je na 
težke higienske in socialne razmere, v katerih so delavci gradili 
progo, na številne, ki so v času gradnje zboleli ali umrli. O tem 
pričajo grobovi pri cerkvah (Sv. Trojica nad Čepnim) ali nad vasmi, 
npr. pri Gornjih Ležečah. Rustja je v svojem pripovedovanju zajel vse 
zanimivo dogajanje v 160-letni zgodovini železnice na Pivškem do 

osamosvojitve Slovenije. Zanimivo je bilo pripovedovanje o oskrbi 
z vodo za parne lokomotive, pogozdovanju Krasa, pa zaledni vlogi 
Pivke v prvi svetovni vojni, premeščanju slovenskih železničarjev na 
jug Italije pod fašizmom, pojavu TIGRA, obdobju druge svetovne 
vojne in nove Jugoslavije.

Veliko pozornosti je Rustja posvetil objektom na železniški postaji v 
Pivki - vodni postaji in opečnati elektro napajalni  postaji, zgrajeni 
leta 1936. Zanimivo predavanje je izzvalo kar nekaj vprašanj 
poslušalcev, na katera je Rustja kot izjemen poznavalec tematike 
zanimivo odgovoril. Večer je dokazal veliko zanimanje Pivčanov 
(ne le prebivalcev Pivke pač pa Pivške kotline) za zgodovino naših 
železnic. V Društvu za krajevno zgodovino in kulturo Lipa Pivka 
se zato s Karlom Rustjo dogovarjajo, da bi njegovo izjemno bogato 
gradivo o železnici na Pivki izdali v knjižni obliki. 

Irena Margon

NA OBISKU V OREHKU – ogled razstave ob 250-letnici rojstva 
Pavla Knobla
Sredi decembra se je skupina Pivčanov, rednih udeležencev  pivške 
čajanke, odpravila na kulturni potep in obisk v bližnjo vas Orehek. 
Razlog za ta posebni obisk je bil ogled zanimive razstave, ki je 
posvečena rojaku iz Orehka, pesniku, učitelju, prevajalcu, orglarju 
in cerkovniku Pavlu Knoblu. Prijazno sta nas sprejela domačina 
predsednica krajevne skupnosti Tina Klanjšek in zbiratelj starega 
kmečkega orodja Branko Klanjšek. Predstavila sta nam obe razstavi, 
ki se imenitno dopolnjujeta v njihovem razstavnem prostoru krasne 
galerije v kulturnem domu. 

 Knobl je živel v času Valentina Vodnika in je celih pet let pred  
Vodnikom  izdal pesniško zbirko posvetnih pesmi, tako da ga lahko 
imenujemo za začetnika posvetnih slovenskih pesmi. Njegova zbirka 
pesmi ima naslov Štiri pare kratkočasnih Novih pesmi, ki so napisane 
v ljudskem domačem jeziku, tako kot se je takrat na Kranjskem 
govorilo, prinašajo pa vsakdanjo vsebino, včasih so celo preveč 
preproste in estetsko vprašljive. Takratna elita je Knoblu očitala, da 
je zbirka vsebovala teme, »o čemer so ljudje govorili v krčmah in 
veselih družbah« (Zapis o Pavlu Knoblu avtorja Gregorja Jereba v 
Ljubljanskem zvonu iz leta 1892). Najbrž je bil to razlog, da se kot 
pesnik ni uvrstil v uradno literarno zgodovino, in je bilo zato prvo 
mesto dano pesniku Valentinu Vodniku. Sicer pa je bil Knobl učitelj, 
ki je služboval po različnih krajih; Postojni, Kranju, Ložu, Višnji 
Gori, Ribnici in Tomaju, kjer je umrl. O njegovem življenju je malo 
podatkov. 

Za »odkritje« rojaka Pavla Knobla so zaslužni domačini iz Orehka, 
ki so ob pesnikovi 250-letnici rojstva ponatisnili pesmi in izdali 
zbornik, ki razkriva Knoblovo ustvarjalnost in življenje. Udeleženci 

pa so se podali še na ogled etnološke zbirke starih predmetov v 
Klanjškovo hišo in na ogled cerkve sv. Florijana, kjer nam je Tina 
Klanjšek dobro podala zgodovino Orehka in cerkva, ki se v Orehku 
nahajajo. Ponašajo se tudi z grajsko lipo, ki je stara preko 600 let. 
Udeleženci obiska, člani Društva upokojencev Pivka in KD Lipa, so 
bili zelo zadovoljni z ekskurzijo, menili so, »tako blizu nas, pa toliko 
kulturnega bogastva in bogate zgodovine, pa ne utegnemo tega 
spoznavati«, da so sklenili, da bodo še raziskovali kulturno dediščino 
krajev na Pivki.
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Vreme ni obetalo nič dobrega, zjutraj je že rosilo, a kljub temu se 
je konec decembra, ob dogovorjeni uri zbrala skupina pohodnikov, 
pa še dva psička zraven. Obvezna skupinska fotografija pred božično 
smreko pri Krpanovem domu in pot pod noge. O pomenu pivških 
kamnitih križev in zanimivostih križev ob poti je nekaj informacij 
podal lokalni turistični vodnik Ernest Margon. Skozi Petelinje smo 
po ogledu dveh kamnitih križev na začetku in koncu vasi nadaljevali 
po poljski poti do križa Na robidnici iz leta 1892. Križ je v času 
italijanske zasedbe za stavo poškodoval italijanski ostrostrelec z 
Bedinka in le kroniki župnije Slavina se lahko zahvalimo, da vemo 

za letnico postavitve. Nadaljevali smo preko mostu čez naraslo reko 
Pivko do Trnja, kjer smo občudovali lepo obnovljen križ sredi vasi 
in se povzpeli do cerkve sv. Trojice, pri mrliški vežici pa smo lahko 
videli original istega križa. Ustavili smo se pri križu Na križpoti, kjer 
se srečajo poti k cerkvi sv. Trojice, v Trnje in v Klenik. V Kleniku so 
nas pričakale vaščanke Stanka Lenarčič, Cecilija Pavlovič in Bruna 
Dekleva. Stanka nam je razkazala lastno zbirko kmečkega orodja 
in hišne opreme, ki so jo imele srednje premožne kmečke družine, 
Cecilija je spregovorila o vasi Klenik, Bruna pa nam je razkazala lepo 
obnovljeno in vzdrževano vaško cerkev sv. Lenarta. Deležni smo bili 
tudi toplega čaja in domače potice. Še malo kulturnega programa v 
izvedbi Ane Žužek Barle in Irene Margon, pa še obvezna slovenska 
himna ob prazniku, in že smo v rahlem dežju nadaljevali pot proti 
Pivki mimo križa »iz zaobljube ob koleri v letu 1855« na začetku vasi. 

Še kratek postanek ob križu pri glavni cesti v Radohovi vasi, ki je en 
najlepših primerkov pivških kamnitih križev, in že smo v dežju hiteli 
v Pivko. V gostoljubju na domačem sedežu Kulturnega društva Lipa  
smo nazdravili ob prazniku domovine, pa tudi zelje s klobaso nam 
je po prehojeni poti dobro teknilo. Veseli in zadovoljni smo bili, da 
smo kljub slabi napovedi vremena šli na pot in jo v prijetni družbi 
uspešno opravili. Pa še marsikaj smo zvedeli o vasi Klenik, vaški 
cerkvi sv. Lenarta in kmečkem življenju nekoč. 

Irena Margon

Tepežnica ali tepežkanje ali tepežni dan ali dan nedolžnih otročičev 
praznujemo 28. decembra. O tem starodavnem običaju kroži veliko 
imen, veliko opisov tega običaja, pa zelo malo dejanskega in živega 
izvajanja tega običaja, zelo malo je krajev, kjer to še vedno počno. 
Svetla izjema v naših krajih je vas Parje, kjer to tradicijo ohranjajo 
neprekinjeno že več kot 100 let in izjema niso bila niti vojna leta. 
Ime izhaja iz običaja, da je bil to edini dan, ko so lahko otroci s šibo 
tepli odrasle. Hodili so od hiše do hiše, »natepli« s šibo odrasle in 
za to dobili kakšen piškot, kos kruha, sadje, orehe in podobno. No, 
danes otroci v Parjah ne tepejo več odraslih, še pa hodijo s šibo 
okoli in vaščani jim vedno pripravijo kaj za v popotno torbo … 
čokolado, kakšno klobaso, kruhove »ptičke«, potičko, pa tudi kakšen 
bombonček ali drugo sladkarijo. Povsod lepo pozdravijo, voščijo 
zdravja in sreče za novo leto ter kakšno zapojejo. Zbere se praktično 
vsa vaška mladež, otroci in mladina in prav lepo je videti za vas, ki 
ima malo čez 100 prebivalcev toliko mladine in otrok. Kakšno leto, 
ko je narava še posebej dobrodušna, pride tepežkanje v snegu, pa to 
mladih nič ne ustavi, prav nasprotno … še raje gredo na pot. No, letos 
je narava poskrbela za pravo presenečenje, saj je še dopoldan močno 

deževalo, a bolj kot se je bližala 14. ura, ko se mladina običajno 
odpravi na vaški obhod, bolj se je dež spreminjal v sneg in ob času 
obdarovanja in obhoda so se otroci, pa tudi odrasli seveda, snega 
močno razveselili.

Silvo Čelhar

JUBILEJNI POHOD PO POTEH KAMNITIH KRIŽEV

TEPEŽNICA PARJE

PRIZNANJE BRIGADIRJEM
Društvo brigadirjev Slovenskega Primorja in Istre s sedežem v Kopru 
je podelilo posebno priznanje dvema brigadirjema iz postojnske 
sekcije, prvo je dobil Franko Pleško, ki je ohranil in spravil brigadirske 
zastave, ki bi sicer končale v smetnjaku (brigadirske zastave iz 
slovenskih brigad so vedno dobrodošle ob raznih brigadirskih 
prireditvah). Drugo priznanje pa je dobil dolgoletni predsednik 
postojnske sekcije, Edvard Progar, ki je bil prav pred 70-imi leti na 
progi Šamac–Sarajevo. Priznanja je nagrajencema v Postojni, na 
sestanku odbora, izročil novi predsednik postojnske sekcije Siniša 
Čeligoj. 

Edvard Progar

Foto: Ernest M
argon,
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PIVŠKE OŠTARIJE - GOSTILNA SUŠELJ

Gostilne Sušelj v Pivki prav gotovo ne morete zgrešiti in naj 
začnemo našo predstavitev morda prav z lokacijo. Nekateri se radi 
pohecajo, da je to »nov« center Pivke, se pravi ob trgovskem centru, 
bencinskem servisu in ob vsem znanem Pivškem vodometu, fontani 
sredi krožišča, se nahaja tudi gostila Sušelj.

Imajo tudi lepo verando, kjer se poleti obiskovalci radi skrijejo pred 
sončno pripeko, lep del verande pa je pod še večjo nadstrešnico, ki 
tudi pozimi brani pred mrazom in burjo, in ni jih malo, ki se radi 
usedejo zunaj tudi v nižjih zimskih temperaturah.

Prijazno osebje pa vas bo znotraj še toliko bolj ogrelo s svojo prijazno 
postrežbo in sprejemom in tako je že dolgih 30 let. Prav letos 
decembra bo gostilna obeležila 30- letnico delovanja, najprej je bila 
prvih 16 let znana kot gostilna Pri Mariji, po takratni lastnici, ki je 
tašča današnje, Marte Sušelj.
Marta je s poslom pričela pred 14 leti, in kot rečeno, bo letos že 30 let 
skupnega delovanja gostilne. 

V gostilni Sušelj so najbolj ponosni na svojo ponudbo hrane, 
predvsem so znani po svojih malicah in kosilih, pa tudi s ponudbo za 
zaključene družbe, prireditve, dogodke. Seveda pa si lahko vsak zaželi 
tudi karkoli ala cart, ali kaj posebnega, vsaki želji skušajo ustreči in se 
prilagoditi gostu. Stalna ponudba malic k njim privabi veliko število 
obiskovalcev, ki se radi vračajo. K ponudbi spada njihov domač 
kruh ter domača zelenjava z domačega vrta, vedno sveža, še pozno v 
jesenske, zimske mesece, dokler pač narava to dopušča.

Odprti so vsak dan od 7. do 23. ure, tudi ob sobotah; ob nedeljah 
in praznikih pa imajo zaprto, razen seveda za zaključene skupine in 
dogovorjene obiske in dogodke.

Marta ponosno pove, da so redni podporniki dogodkov v lokalnem 
okolju, tako že dolgo vrsto let pomagajo in podpirajo lokalne 
dogodke, kot so Petelinjski tek ali Oldtimer rally starodobnikov 
ter na tak način želijo vrniti nekaj okolju, v katerem se nahajajo in 
ljudem, s katerimi živijo in se vsakodnevno srečujejo.

Tekst in foto: Silvo Čelhar

Za bralce Pivškega lista so pripravili nekaj nagrad za našo 
igro z nagradnim vprašanjem, in sicer iščemo odgovor na 
vprašanje:

Koliko let je že odprta 
gostilna Sušelj?

Tu mislimo na SKUPNA leta, se pravi najprej 
gostilna Pri Mariji, sedaj Gostilna Sušelj skupaj.

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 NOVEMBRSKEGA 
NAGRADNEGA VPRAŠANJA  

NAGRADNO VPRAŠANJE: OD KOD PRIHAJA IME »REŠTA 
BAR« OZIROMA KAJ POMENI IZRAZ »REŠTA« ?

ODGOVOR: 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, dosegljiv, pa zato toliko bolj cenjen in občudovan, 
poimenovan pa je kot »rešta«.

Nagrajence vabimo v  vabimo v REŠTA BAR, kjer bodo deležni 
svojih nagrad.

1. nagrada – reklamna majica, kava in pijača po izbiri nagrajenca 
- SIMON FRANETIČ
2. nagrada – reklamni kozarčki in pijača po izbiri nagrajenca - 
JOŽE MORELJ
3. nagrada – kava in pijača po izbiri nagrajenca - DEJAN RADIČ
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Skupno število 60 let sta na skupnem 
jubilejnem koncertu obeležila vidna pevska 
sestava v Občini Pivka. Moški pevski zbor 
Pivka s častitljivo 45. obletnico in Pevska 
skupina Studenec Pivka z zaokroženim 
15-letnim delovanjem.  Slavnostni koncert, 
ki je potekal v dvorani OŠ Pivka, 2. decembra 
2017, je povezovala Marjana Grčman. 
Oba sestava sta se številnemu občinstvu 
predstavila z bogatim repertoarjem, ki je bil 
v večji meri sestavljen s priredbami ljudski 
pesmi. Za darilo slavljencema in občinstvu 
pa je dve pesmi odpela mlada Ivana Jerina 
Rep.

MOŠKI PEVSKI ZBOR PIVKA
Začetek Moškega pevskega zbora Pivka sega v leto 1972, ko so 
upokojenci ustanovili oktet, ki je v kratkem času prerasel v moški zbor. 
Zvrstilo se je več zborovodij; od leta 2001 vodi zbor Marcel Štefančič. 
Zbor letos šteje 27 pevcev, prepeva skladbe različnih stilnih obdobij – 
od renesanse do sodobnejših snovanj; v repertoar zajema slovenske in 
tuje avtorje. Pevce pa na svoj način pritegnejo priredbe slovenskih in 
tujih narodnih pesmi. Svoje poslanstvo zbor namenja tudi liturgičnim 
in pogrebnim priložnostim. Zbor se odziva raznim vabilom doma in 
v gosteh. Z medsebojnimi srečanji si pevci izmenjujejo izkušnje in 
tkejo mnoga pevska znanstva in prijateljstva. Njihova pesem odmeva 
na Pivškem, po Primorski, v zamejstvu, drugod po Sloveniji in tudi 
na tujem. Pevci pa se udeležujejo medobčinskih revij in vsakoletne 
revije Primorska poje. V lepem spominu so pevcem uspešni koncerti 
v pobratenem nemškem Durachu. Leta 2011 je zbor prvič sodeloval 
na tekmovanju Primorskih pevskih zborov in malih pevskih skupin 
ter prejel bronasto priznanje, leta 2013 pa se je udeležil mednarodnega 
festivala Cantate Croatia.

PEVSKA SKUPINA STUDENEC PIVKA
Razvila se je iz prvotnega dueta in postopoma prerasla v pevsko 
skupino, ki danes šteje devet članov. Pevci že od začetka prepevajo 
pod vodstvom Irene Rep. Njihov repertoar obsega skladbe različnih 
zvrsti, od sakralnih, umetnih pesmi domačih in tujih skladateljev, 
priredb ljudskih pesmi pa vse do skladb lahkotnejšega značaja. 
Skupina vsako leto naniza lepo število nastopov, med katerimi naj 
omenimo letne koncerte, gostovanja v domači, sosednjih občinah, 

širom po Sloveniji in v zamejstvu ter vsakoletni nastop na reviji 
Primorska poje. Pevci pa se najbolj veselijo vsakoletnih projektov, ki 
jih popeljejo izven meja domovine. Tako so obiskali že vse države 
bivše Jugoslavije, več evropskih držav (Italija, Nemčija, Češka, 
Madžarska), nastopili pa so tudi v Moskvi na festivalu Zimska pot. 
Pevska skupina Studenec nima tekmovalnih ambicij, rada pa se s 
svojim petjem dotakne src ljudi, ki ji prisluhnejo. Tudi v bodoče si 
želi s svojo glasbo razveseljevati občinstvo, ne nazadnje tudi Slovence, 
ki se daleč od meja domovine trudijo za ohranitev slovenskega jezika 
in kulture.

KT

VLJUDNO VABLJENI
na osrednjo prireditev »VENDAR PETI ON NE JENJA«

 ob slovenskem kulturnem prazniku
v petek, 9. februarja 2018, ob 19. uri v Krpanov dom v Pivki.

Naša gosta bosta pesnica DANICA PARDO s Prema in
pesnik MARTIN ŠKAFAR BARJANSKI.

O njunem pesnjenju se bo z njima pogovarjala prof. Irena Margon.

V programu sodelujejo:
Moški pevski zbor Pivka, Pevska skupina Studenec Pivka,

Marcel Štefančič – avtor aforizmov in violinist Sebastjan Škoič.

PROGRAM POVEZUJE SUZANA ČESNIK.
Prireditev je pripravilo Kulturno društvo Lipa Pivka

ob podpori Občine Pivka.

Vzemite si čas za ščepec kulture.

Občina Pivka

LIPA
Društvo za krajevno zgodovino

in kulturo
PIVKA
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KO JE ZIMA IN SNEŽI, SMUČARSKI KLUB PIVKA ZA VESELJE 
POSKRBI!
V zadnjih dneh preteklega leta je Smučarski klub Pivka organiziral 
in nadvse uspešno izvedel že 14. smučarsko zimovanje, ki se ga je 
letos udeležilo kar 132 članov. Smučarski klub Pivka je eden večjih 
smučarskih klubov na območju Primorske, saj šteje kar 250 aktivnih 
članov. Z manjšo skupino aktivnih prostovoljcev že od leta 1976 za 
svoje člane in ostale zainteresirane v klubu organizirajo najrazličnejše 
aktivnosti, vse pa se seveda vrtijo okrog njihove ljubezni do smučanja. 

Kot pravi Slavko Petrc, nedavno izvoljeni novi predsednik SK Pivka; 
»Klub je ustanovilo nekaj zagretih smučarjev, ki so pač skupaj veliko 
časa in energije namenili smučanju. Po 40-ih letih pa je prerasel v 
enega izmed pomembnejših športnih akterjev na naših koncih, 
saj že kar nekaj generacijam na Pivškem nudi podporo tako pri 
ljubiteljskem kot tekmovalnem smučanju, priložnost za druženje 
s podobno mislečimi, zelo veliko energije pa vlagamo tudi v 
spodbujanje zdravega življenjskega sloga pri otrocih in družinah v 
celoti.«  Tako kot že 14 let poprej je med decembrskimi počitnicami 
SK Pivka organiziral 5-dnevno smučarsko letovanje na Kopah, ki se 
ga je letos udeležilo rekordno število 132 članov. Med temi štejejo 
kar 60 otrok, najmlajši udeleženec pa je šele letos dopolnil 3 leta. 
Klub se ponaša s kar nekaj licenciranimi vaditelji, med katerimi jih 
je na Kopah kar osem prenašalo svoje znanje na najmlajše, pri tem 
pa jim je pomagalo tudi sedem pomočnikov, mladih vaditeljev, ki se 
tudi sami pripravljajo na pridobitev licence. Tudi to je namreč eden 
izmed pomembnejših ciljev delovanja kluba: spodbujati ljubiteljsko 
smučanje, a pri tem poskrbeti tudi za ustrezen prenos znanja, 
zagotoviti varnost smučarjev in njihovih trenerjev ter ne nazadnje 
prispevati tudi h kakovosti tekmovalcev. V letošnjem letu ima sicer 
klub le nekaj mladincev, ki sodelujejo v tekmovalnem delu, a kot 
pravi Petrc, je to izziv, s katerim se bodo še veliko ukvarjali tudi v 
prihodnje. 

V klubu se bo torej še veliko dogajalo: poleg t. i. suhih treningov za 
odrasle in otroke, ki potekajo praktično celo leto, v klubu kar dvakrat 
letno – v decembru in v februarju – organizirajo večdnevno letovanje 
za smučarje, poskrbijo za organizacijo smučarskega sejma, kjer člani 
in ostali lahko prodajajo in kupujejo rabljeno smučarsko opremo in 
če je le mogoče, zagotovijo tudi enodnevne smučarske izlete. Tudi 
v letošnjem letu je načrtov veliko, zato SK Pivka vse zainteresirane 
smučarje vabi k ogledu njihovega Facebook profila, kjer redno 
objavljajo najbolj aktualna dogajanja v klubu.

Smučarski klub Pivka

Zima, nad katero se običajno navdušujejo predvsem otroci, je tudi 
Krištofu Fabjanu, dvajsetletnemu pivškemu alpskemu smučarju, 
zagotovo najljubši letni čas. Po predhodnih pripravah, ko skrbi 
predvsem za svojo kondicijo in tehniko, so namreč zimski meseci 

tisti čas v letu, ko lahko smučar vse pridobljeno pokaže na belih 
strminah. Da sodi Krištof med najboljše evropske smučarje smo 
omenjali že v preteklih sezonah in tudi letošnje napovedi niso nič 
bolj skromne. Pivčan, ki nastopa kot član slovenske C mladinske 
alpske reprezentance, si je po lanskoletni poškodbi kolena povsem 
opomogel in že na prvem letošnjem uradnem FIS tekmovanju 
na Norveškem, ki je potekalo v začetku decembra, pokazal svojo 
izjemno smučarsko pripravljenost ter znanje in zasedel odlično 3. 
mesto v veleslalomu.

Sicer je pivški smučar član Smučarskega društva Postojna, tekmuje 
v vseh alpskih disciplinah ter si v letošnji sezoni želi čim boljših 
uspehov, preboja v slovensko B alpsko smučarsko reprezentanco, 
poleg tega pa tudi uvrstitve na mladinsko svetovno prvenstvo. 

Naj bo tokratna zima za Krištofa nova nepozabna priložnost za 
uspehe!

DKH

KRIŠTOF FABJAN MED NAJBOLJŠIMI EVROPSKIMI SMUČARJI

SK Pivka organizira šolo smučanja tudi za odrasle. 

Nekdanji predsednik Jernej Zadel (na levi) in sedanji predsednik SK 
Pivka Slavko Petrc (na desni). 

Vsi udeleženci smučarske šole na zimovanju SK Pivka na Kopah. Fo
to
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Foto: osebni arhiv
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Športna dvorana Skala se je v nedeljo, 17. 12. 
2017, spremenila v pravo božično pravljico. 
Gledalci, ki so dvorano napolnili prav do 
zadnjega kotička, polna so bila tudi stojišča, 
so že takoj ob vstopu začutili božično 
vzdušje, saj pri Pikah vedno poskrbijo za 
čudovito sceno, ki naredi na gledalce še prav 
posebej čaroben vtis.
Najprej so se nam predstavile mlajše skupine, 
v plesni predstavi Božična pravljica, za 
katero sta scenarij napisali Urška in Mojca 
Korent. Mlajši plesalci so se v zgodbico zelo 
vživeli, lepo so odplesali svoje koreografije, 
poželi glasne aplavze za svoje nastope in 
vsem posredovali sporočilo pravljice: Če si 
nekaj zares močno želiš, boš naredil vse, 
da to z močno voljo, vztrajnim delom in 
pridnostjo tudi  dosežeš.

V predstavi Božična pravljica so plesali: 
Mini Pikice, Pikice 1. in 2. razred, Pikice 3., 
4. in 5. razred, Pikice 1., 2. in 3. razred iz 
Knežaka, Pikice 4. in 5. razred iz Knežaka , 
Otroška plesna skupina Pikice, glavno vlogo 
osnovnošolke Lane pa je odigrala Lana 
Kovšca. Koreografije so prispevale: Urška 
Korent, Špela Bubnič in Mojca Korent. 
Pot do prave ljubezni pa so nam odplesali 
plesalci starejših skupin z gosti. Predstava 

nam je prikazala božično večerjo danes in nekoč in se ob pripovedovanju babice vrnila v 
čas, ko sta se spoznala z dedkom. Plesalci so gledalce navdušili z energičnimi koreografijami, 
komičnimi vložki in akrobatskimi elementi. Zgodba nam sporoča, da je bolj kot drago 
obdarovanje pomembno, da si z ljudmi, ki so ti blizu.

Scenarij za predstavo so napisale: Sanda Husič, Suzana Husič in Mojca Korent. Večino 
koreografij  in režijo predstave je prispevala Sanda Husič in plesalke članske plesne skupine 
Pike. Glavni vlogi sta odplesala Artur Steffe in Sanda Husič, v predstavi pa so plesali še: 
otroška plesna skupina Pikice, članska plesna skupina Pike, plesna skupina Facemame in 
gosti: Soul Sisters iz Špela Dance centra iz Ljubljane in Plesno društvo Elite iz Kopra.

Iz ŠD Pike se zahvaljujemo vsem, ki so kakorkoli pomagali pri našem dogodku. 

Mojca Korent, Predsednica ŠD Pike

PIKE SO NAM PODARILE ČUDOVITO PLESNO PREDSTAVO

Športni kotiček

NOTRANJSKO-PRIMORSKA LIGA POGUMNO ŽE V TRETJO SEZONO
V nedeljo, 10. 12., se je v pivški Skali odvila zaključna prireditev 
mladih košarkarjev iz kar 12-ih klubov Notranjske in Primorske, 
letos prvič pa je liga pogledala tudi izven slovenskih meja.

O Notranjsko-primorski ligi smo letos že pisali, gre za košarkarsko 
iniciativo, ki je leta 2015 nastala na pobudo trenerjev iz Pivke, 
Postojne, Cerknice in Divače, ki so mladim košarkarjem želeli 
ponudili več priložnosti za preizkušanje njihovih spretnosti in jih 
razbremeniti bolj strogih pravil, ki se jih držijo druge lige. Z začetne 
skupine štirih klubov (U-8 in U-9) je liga v letošnji sezoni prerasla v 
sodelovanje kar 12-ih klubov v kategoriji U-11, v letošnjem letu pa 
so se slovenskim košarkarjem iz KD Postojna, ŠD Žogica Divača, KK 
3X3 Piran, KK Logatec, KK Cerknica, KK Vrhnika, KK Ajdovščina, 
KK Koš Primorska Koper, ŠKD Kras, KK Pivka Perutninarstvo, KK 
Orli Postojna pridružili še otroci iz hrvaškega BC Kastav Rijeka. 
Tako je v ligi sodelovalo kar 250 otrok v starosti do 11 let, ki so v 
prvi polovici sezone odigrali skupno kar 72 tekem, na katerih so 
nemalokrat pokazali resnično odlično igro, vedno večjo mero 
tehnične dovršenosti, predvsem pa veliko mero strasti in veselja do 
košarke.

Kot pojasnjuje idejni vodja Miran Čeligoj, trener iz KK Pivka 
Perutninarstvo: »Košarka med nami že od nekdaj zaseda posebno 
mesto, sploh pod vtisom letošnje slovenske zmage na evropskem 
prvenstvu pa je med otroci zaznati pravo navdušenje nad košarko. 
To je seveda tudi priložnost tako za starše kot za naše trenerje, da 
otrokom predstavimo vse tisto, kar jim šport ponuja: disciplino, delo 
in trud, a tudi sodelovanje, prijateljstvo, ki povezuje igralce v ekipah, 
zmagoslavje ob zmagah in medsebojno podporo ob porazih.« Tudi 
na zaključnem turnirju Notranjsko-primorske lige je bilo to še kako 
opazno: na prireditvi so se namreč pomerile četvorke Notranjske 
proti četvorkam Primorske, tekme pa so dopolnjevali tudi štafetne 
igre in prosti meti na koše. Otroci, ki so se do zaključne prireditve 

pomerili le v okviru svojih ekip, so na samem turnirju izkazali 
zavidljivo sposobnost sodelovanja v mešanih ekipah, z igralci, ob 
katerih se do takrat še niso uspeli preizkusiti. In tudi na ta način se 
sklepajo nova prijateljstva ter krepi sodelovanje, pred našimi očmi pa 
rastejo novi bodoči prvaki košarkarskih prvenstev.

Prav zaradi uspešnosti lige, vedno bolj rastočega zanimanja ostalih 
klubov za sodelovanje, so v Notranjsko-primorski ligi, ki sicer 
zahteva veliko predvsem prostovoljnega truda, odločni, da bodo 
pogumno nadaljevali z zastavljenimi aktivnostmi. V letu 2018 se 
zato nadaljujejo turnirji mlajše kategorije, fantje U-8 in U-9, fantje 
kategorije U-11 pa se pogumno podajajo na turnirje v državni ligi 
pod vodstvom Košarkarske zveze Slovenije. Nedvomno so tudi 
zaradi sodelovanja v Notranjsko-primorski ligi dobro pripravljeni, 
zaradi česar se v sodelujočih klubih veselijo tudi nadaljnjih izzivov. 

JNB

Zmagovalci tekmovanja v prostih metih in Miran Čeligoj, trener KK 
Pivka Perutninarstvo (Foto: Jaka Jančar)
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ANŽE SREBOVT V NAJBOLJŠI EKIPI DNEVA KOŠARKE

NA TREH TURNIRJIH V TAROKU TRI PRESENEČENJA
Na treh turnirjih v taroku v Sloveniji smo bili konec leta priča trem 
presenečenjem. V Laškem, kjer je nastopilo v zadnjem, 12. krogu, 
131 igralcev, je slavil Stanislav Brglez iz Črne, vodstvo pa še naprej 
pripada Alojzu Markiču iz Postojnskega Epica.

Na 15. upokojenskem turnirju v Postojni je v 5. krogu nastopilo 12 
igralcev. Presenetljivo zmago je slavil Franc Podržaj iz Prestranka, 
vodstvo pa pripada Edvardu Progarju. 

Člani Postojnskega Epica pa so igrali tudi zadnji, 13. krog 
tradiciononalnega, že 12. klubskega turnirja, kjer je zmago slavil 
Pivčan SREČKO LIKAR, znani sestavljalec mozaikov. Skupni 
zmagovalec tega tekmovanja je bil Alojz Markič, pred Matejo Jelerčič 
in Albinom Steglom.  

Edvard Progar 

Košarkarska zveza Slovenije je na prazničen torek, 26. decembra, 
pripravila prvi tovrsten dan košarke, in sicer v tekmovanju 3x3. S 
tem je počastila prelomno leto za to športno panogo, ki se je letos 
pridružila olimpijski družini. Na turnirju se je predstavilo več kot 60 
mladih košarkarjev in košarkaric ter osem najboljših slovenskih ekip 
v iztekajoči sezoni.

V članski konkurenci je zmago slavila ekipa 3x3 Piran, za katero več 
kot uspešno nastopa tudi Pivčan Anže Srebovt. Med drugim gre 
za ekipo, ki je predstavnica slovenske članske reprezentance in na 
evropskih ter svetovnih prvenstvih posega po najvišjih odličjih.

DKH
Foto: KZS

PRAZNIČNI TURNIR DVOJK V BALINANJU
Ob dnevu samostojnosti in enotnosti je 
Balinarski klub Orlek ORO MET organiziral 
že 6. mednarodni turnir dvojk, ki si ga je 
ogledalo preko 200 gledalcev. Turnir se je 
igral v balinarski dvorani Rešta v Pivki. Na 
turnirju so nastopili sami odlični balinarji, 
med njimi kar pet nosilcev medalj z zadnjih 
svetovnih prvenstev: Davor Janžič, članski 
svetovni prvak v natančnem zbijanju in 
v dvojicah, Anže Petrič, članski svetovni 
prvak v hitrostnem zbijanju in bronasti v 
štafeti, Erik Čeh, mladinski svetovni prvak v 
dvojicah, Dejan Koren, srebrni na članskem 
svetovnem prvenstvu v igri v krog in Gregor 
Oprešnik, bronasti v štafeti. 

Vse tekme so bile kakovostne in športne. 
Posebno zanimiva sta bila polfinala, kjer sta 
Erik Čeh in Žan Sodec ter Grega Oprešnik 
in Dejan Tonejc šele v zadnjem obratu 
premagala Zvoneta Ujčiča in Draga Štunfa 
oziroma Igorja Jakopiča in Klemena Sosiča. 
V finalu pa sta mladinska reprezentanta Erik 
Čeh in Žan Sodec šele v podaljšani igri in z 
zadnjo kroglo in rešto, premagala članska 
državna reprezentanta Gregorja Oprešnika 
in Dejana Tonejca.

Balinarski klub Orlek ORO MET
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Športni kotiček

MLADI PIVČANI NAVDUŠENI NAD ATLETIKO
14. decembra je v Pivki potekal II. miting Notranjsko-kraške lige. 
Tekmovanja se je udeležilo približno 90 otrok iz AK Pivka, AK 
Postojna, TD Ilirska Bistrica, ŠD Hopla Sežana, Tek je lek ter osnovne 
šole Nova vas. Mladi atleti so se pomerili v teku na 30 in 300 m, skoku 
v daljino, suvanju težke krogle in štafeti.

Z udeležbo otrok smo predstavniki AK Pivka zelo zadovoljni, saj je 
s tem vidno, da so mladi radi ukvarjajo s tem športom in posledično 
dosegajo dobre rezultate. Člani AK Pivka so na domačem terenu 
osvojili kar nekaj odličnih uvrstitev.

Čestitke vsem tekmovalcem.
AK Pivka se zahvaljuje vsem, ki so pomagali pri organizaciji.

Atletski klub Pivka

Opravičilo Atletskega kluba Pivka

V prejšnji številki Pivškega lista je prišlo pri objavi rezultatov 
maratona do napake pri navedbi tekmovalke Ivanke Širca, za kar se 

iskreno opravičujemo.

Ženska nogometna ekipa se je letos priključila ŠD Košana in trenira 
trikrat tedensko tako na igrišču v Pivki kot na igrišču v Košani. 
Ekipo sestavljajo dekleta iz treh občin: Pivke, Ilirske Bistrice ter 
Postojne, domače tekme pa igra na igrišču v Košani. Tudi v tej 
sezoni tekmujejo v Ženski nogometni ligi Pro-Tom (do te sezone 
je liga nosila ime Lepota in zdravje) ter po 4 mesecih treningov in 
po 9 odigranih kolih prepričljivo zasedajo vrh lestvice. Ob ekipi 
ŠD Košana v ligi nastopajo še: ŽNK Car Center Cerar Radomlje, 
ŽNK Vir, ŽNK Peskokop Kepa Trbovlje, NK Termit Moravče, ŽNK 
Ločan Škofja Loka, NK Bled Žirovnica, NK Medvode in FC Borke 
Grosuplje. Z borbeno in dopadljivo igro so si v tej sezoni priigrale 7 
zmag in le 1 poraz ter občudovanja vredno gol razliko 33:6. Na vrhu 
lestvice strelk prav tako najdemo igralko ŠD Košana – Tino Paliska, 
ki je dosegla kar 14 golov. Najvišjo zmago tega dela tekmovanja so 
zabeležile ravno na zadnjem gostovanju pri ekipi Bleda, ko so dosegle 
kar 6 golov in obenem svojo mrežo ohranile nedotaknjeno.

Ekipo sestavljajo: Sanela Balić, Deja Dekleva, Ana Tomažič, Maja 
Srebot, Nika Samsa, Klavdija Dolgan, Petra Stopar, Larisa Djak, 
Petra Pogorevc, Neja Samsa, Tina Paliska, Lara Paliska, Patricja 
Štemberger, Tina Kastelic, Kaltrina Kajtazi, Erna Muhić, Neli Lah, 
Barbara Kunej, Maja Udovič, Mia Magajna ter Nina Petrc.

Te Z R P GR To
1. ŠD KOŠANA 8 7 0 1 33:6 21
2. ŽNK LOČAN ŠKOFJA LOKA 7 4 1 2 24:11 13
3. NK MEDVODE 6 4 0 2 16:13 12
4. FC BORKE GROSUPLJE 8 4 0 4 20:13 12
5. ŽNK PESKOKOP KEPA TRBOVLJE 6 3 0 3 15:8 9
6. ŽNK CAR CENTER CERAR RADOMLJE 4 2 1 1 8:6 7
7. ŽNK VIR 5 2 0 3 4:9 6
8. NK TERMIT MORAVČE 7 2 0 5 7:20 6
9. NK BLED ŽIROVNICA 6 0 0 6 2:42 0

ŠD KOŠANA : ŽNK PESKOKOP KEPA TRBOVLJE    5:1
NK MEDVODE : ŠD KOŠANA    2:7
ŠD KOŠANA : ŽNK VIR    4:0
ŽNK CAR CENTER CERAR RADOMLJE : ŠD KOŠANA   0:2
ŠD KOŠANA : NK TERMIT MORAVČE    5:0
ŽNK LOČAN ŠKOFJA LOKA : ŠD KOŠANA    2:1
ŠD KOŠANA : FC BORKE GROSUPLJE    3:1
NK BLED ŽIROVNICA  : ŠD KOŠANA    0:6

Leto 2017 so dekleta zaključila z udeležbo na dveh futsal turnirjih. 
Tako v Medvodah kot v Škofijah je ekipa osvojila 2. mesto, kar je za 
punce, ki so »doma« na travi in ne v dvorani, izredno lep uspeh. Na 
krilih teh uspehov bodo dekleta organizirala tudi turnir v Dvorani 
Skala v Pivki, ki se bo odvijal predvidoma 3. 2. 2018.

Ob tej priložnosti bi se v imenu ekipe zahvalil ŠD Košana, da so nas 
sprejeli medse, nas jemljejo kot enakovredne in omogočajo nemoteno 
delo ter tekmovanje. Seveda se moram zahvaliti tudi Občini Pivka, da 
so nam prisluhnili in pričeli s prenovo športnega kompleksa in nam s 
tem omogočili boljše pogoje za treniranje in posledično napredek pri 
razvoju ženskega nogometa na tem območju. 

Vsi pa se tudi zavedamo, da v kolikor 
se bo zgodba ženskega nogometa na 
tem območju razvijala v smer, v katero 
si želimo da bi se, bo potrebno vložiti še 
veliko truda in še veliko postoriti tudi na 
območju športnega kompleksa.

DL

V KOŠANI PRILJUBLJEN TUDI ŽENSKI NOGOMET
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NA NOGOMETNIH TEKMOVANJIH TUDI V DECEMBRU
V času novoletnih počitnic so se najmlajši člani NK Košana udeležili 
nogometnega turnirja in novoletnega srečanja nogometašev v Ilirski 
Bistrici. 

Selekcija nogometašev U-7 je na nogometnem turnirju, 23. 12. 2017, 
pod vodstvom trenerja Mateja Zadnika pokazala odlično igro in 
borbenost. Nastopilo je 6 ekip, med katerimi je ekipa NK Košana 
zasedla končno 2. mesto. Ekipo, za katero je bil to prvi tekmovani 
turnir, so sestavljali: Matic Mankuč, Mihael Tekavec Ivančič, Rok 
Živec, Jan Živec, Matej Petkovič, David Petkovič, Gaber Barbiš, Mark 
Trebec, Lukas Sušelj, Nejc Jelovič in Maks Penko.

Novoletnega srečanja nogometašev, 26. 12. 2017, sta se udeležili 
selekciji U-9 in U-11. Fantje so odigrali nogomet skupaj z ekipo iz 
NK Ilirska Bistrica in Tabor Sežana. Srečanje ni bilo tekmovalnega 
značaja, vendar so gledalci kljub temu lahko uživali v prikazani 
izredni igri in borbenosti. Ekipi so sestavljali: Matic Mankuč, 
Mihael Tekavec Ivančič, Rok Živec, Jan Živec, Matej Petkovič, David 
Petkovič, Gaber Barbiš, Mark Trebec, Lukas Sušelj, Nejc Jelovič, 
Maks, Matevž Maver, Januš Šalamun, Jure Šabec, Dimitrij Smrdel, 
Rajko Kuzmanovič, Matjaž Smrdel in Jaka Samsa. Trenerja ekip: 
Matej Zadnik in Primož Kovačič.
Fantom čestitamo.

Ljubitelje nogometa pa vabimo, da se nam pridružijo znova v 
spomladanski sezoni tekmovanja.

Nogometni klub Košana

10. TRADICIONALNI POHOD NA OSOJNICO 
Že desetič zapored je Vaška Skupnost Kal na prvo soboto v mesecu 
januarju organizirala pohod po poteh, ki vodijo na Osojnico in 
Vremščico. 

Zbrali smo se pred avtobusno postajo v kar lepem številu, 30 vaščanov 
in prijateljev z okolice Kala, in se kljub oblačnemu vremenu odpravili 
po začrtani poti. Skupina je hodila skupaj, saj je tako najbolje. Pohod 
se je začel z rahlim padanjem dežja do vrha, na vrhu pa smo bili že 
dodobra mokri, za kar pa nas ni nič skrbelo, saj je bilo vzdušje na 
višku, za zdravstveno preventivo pa smo poskrbeli z borovničevcem 
in podobno. 

Po vpisu v knjigo smo se odpravili do kamnoloma, kjer smo imeli 
topel čaj, kuhano vino in za prigrizek trdo kuhana jajca ... kot vsako 
leto. Čeprav je dež ves čas padal in smo bili premočeni, se nam ni 
nikamor mudilo, vse smo popili in pojedli. Do tu se nas je nabralo že 
35 pohodnikov, ki smo nadaljevali pot v dolino, kjer nas je pričakalo 
sonce.

Potem smo še malo posedeli pri našem organizatorju Zlatanu, ki 
vedno dobrosrčno pomaga in se trudi, da bi pohodnikom pohod 
ostal v lepem spominu kljub slabemu vremenu. Pohodniki smo se 
razšli s sklenitvijo, da se prihodnje leto na prvo soboto v januarju spet 
podamo na Osojnico.

Vaška skupnost Kal

Občina Pivka objavlja 

Javni razpis za pospeševanje podjetništva v občini Pivka v letu 2018

Ukrepi pomoči po tem razpisu so:
1. subvencioniranje stroškov za delovanje mladih podjetij,
2. spodbujanje izobraževanja in usposabljanja,
3. spodbujanje promocijskih aktivnosti,
4. spodbujanje izgradnje turistične infrastrukture,
5. spodbujanje priprav projektov.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Pivka: www.pivka.si ali v sprejemni pisarni 
Občine Pivka, Kolodvorska 5, Pivka, vsak dan, do izteka prijave na razpis.
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Občina Pivka objavlja 

Javni razpis za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih 
naprav na območju občine Pivka v letu 2018

Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih 
čistilnih naprav za čiščenje komunalnih odpadnih voda iz enostanovanjskih in večstanovanjskih stavb 

na območju občine Pivka.

Razpisna dokumentacija oz. obrazci za prijavo so na razpolago v sprejemni pisarni Občine Pivka v 
času uradnih ur organa in na internetni strani občine: http://www.pivka.si. Rok za prijavo na razpis je 

31. 12. 2018 oziroma do porabe proračunskih sredstev.

Občina Pivka objavlja 

javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v 
Občini Pivka v letu 2018 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sledečih programov:

ŠPORTNI PROGRAMI:
• Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine.
• Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.
• Kakovostni šport.
• Vrhunski šport.
• Šport invalidov.
• Športna rekreacija.
• Šport starejših.

RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU NA PODPODROČJIH:
• izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu.
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU

ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA NA PODPODROČJIH:
•športne prireditve.

Razpisna dokumentacija oz. obrazci za prijavo so na razpolago v sprejemni pisarni Občine Pivka v času uradnih ur 
organa in na internetni strani občine: http://www.pivka.si. Obrazci so obvezni.

Okvirna vrednost sredstev v proračunu Občine Pivka je 84.705 EUR. 
Rok za prijavo na razpis je 6. 2. 2018.

Vloge na javni razpis je  potrebno oddati na naslov Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, v zaprti ovojnici, ki je 
označena z navedbo »Ne odpiraj – vloga RAZPIS ŠPORT«. 

Vlagatelj na zadnji strani ovojnice navede svoj naziv in naslov. Ovojnica, ki ni označena skladno s prejšnjim odstavkom, se 
vrne vlagatelju.

Občina Pivka obvešča, da bodo v februarju objavljeni še naslednji razpisi:
• Razpis na področju ljubiteljske kulture

• Razpis za sofinanciranje projektov kulturne dediščine
• Razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva ter drugih 

programov v občini.

Razpisne dokumentacije bodo na voljo na spletni strani občine ter v sprejemni pisarni.
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Občina Pivka objavlja 

javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje opreme ter 
upravljanje in vzdrževanje javnih športnih objektov občinskega pomena v 

Občini Pivka v letu 2018 

Na razpis lahko upravljavci objekta prijavijo sledeče:
• vzdrževalna dela: 
• čiščenje športne površine in pripadajočega zemljišča,
• košnja in odvoz trave iz športne površine in ostalih pripadajočih zelenih površin,
• vzdrževanje spremljajoče infrastrukture (ograja, obzidje ...),
• druga vzdrževalna dela.
• nabava športne opreme oziroma opreme nujne za izvajanje športne dejavnosti.

 
Okvirna vrednost sredstev v proračunu Občine Pivka je 25.000,00 EUR, in sicer 23.500,00 EUR za 

prijavitelje, ki imajo v upravljanju športni objekt, 1.500,00 za prijavitelje, ki na razpis prijavijo opremo 
za izvajanje vadbe oziroma drugo potrebno opremo.

Rok za prijavo na razpis je do 3. 2. 2018. Upoštevane bodo priporočene pošiljke s 
poštnim žigom 3. 2. 2018.

Občina Pivka objavlja 

javni poziv za sofinanciranje promocijskih in kulturnih prireditev v 
občini Pivka v letu 2018  

Predmet javnega poziva je sofinanciranje promocijskih in kulturnih prireditev, ki se izvajajo na 
območju občine Pivka, in sicer:

• prireditve, za katere Občino Pivka zaprosijo izvajalci prireditev za sofinanciranje in jih praviloma 
ni bilo mogoče prijaviti na ostale javne razpise ali pozive za sofinanciranje programov in projektov in 
dopolnjujejo kulturno, turistično in športno ponudbo občine;

• večji projekti društev na področju organiziranja prostega časa, športa, dejavnosti otrok ter mladine, 
kulture, socialne, zdravstvene in humanitarne dejavnosti, ki niso predmet sofinanciranja iz proračuna 
Občine Pivka oziroma iz drugih javnih razpisov ali javnih pozivov;

• prireditve in projekti, za katere se Občina Pivka na podlagi uresničevanja njenih interesov ali 
zadovoljevanje njenih potreb odloči, da bo pokrovitelj.

• mednarodne in tradicionalne prireditve.

Višina razpoložljivih sredstev je 9.000,00 EUR in sicer 4.000,00 EUR iz  proračunske postavke 
promocija in 5.000,00 EUR iz  proračunske postavke kulturne prireditve društev in vaških skupnosti.

Sredstva dodeljena na javnem pozivu morajo biti porabljena do 31. 12. 2018. Zadnji rok za oddajo 
vloge je 15. 12. 2018 oziroma do porabe sredstev.
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OBČINA PIVKA
Komisija za podelitev priznanj Občine Pivka

Na podlagi 14. člena Odloka o priznanjih Občine Pivka (Ur. l. RS št. 116/2008, 
95/2009)  Komisija za podelitev priznanj Občine Pivka objavlja

 
R A Z P I S

za podelitev priznanj Občine Pivka

Občina Pivka praznuje občinski praznik 9. maja. Ob tej priložnosti bodo podeljena priznanja Občine 
Pivka. Podeljena bodo naslednja priznanja: častni občan Občine Pivka, plaketa Občine Pivka in 

priznanje Občine Pivka.

1.) Častni občan Občine Pivka
Naziv častnega občana Občine Pivka se podeli posamezniku, ki je s svojim dolgoletnim delom pomembno 
prispeval k razvoju družbe, utrjevanju miru, razvoju in dosežkom na raznih področjih človekove 
ustvarjalnosti, oziroma k ugledu in razvoju občine. Naziv častnega občana Občine Pivka se lahko podeli 
tudi inovatorjem, izumiteljem, znanstvenim in drugim delavcem, ki so s svojim dolgoletnim delom 
prispevali k napredku, razvoju ter ugledu Občine Pivka. Priznanje se podeljuje izjemoma.

2.) Plaketa Občine Pivka 
Plaketa občine Pivka se podeli posamezniku za življenjsko delo in izjemne uspehe na posameznih 
področjih življenja in dela, s katerim je pomembno prispeval k razvoju in ugledu Občine Pivka.

3.) Priznanje Občine Pivka:
Priznanje Občine Pivka se lahko podeli posameznikom, združenjem občanov, skupinam, organizacijam, 
skupnostim, podjetjem, društvom, zavodom in drugim pravnim osebam. V posameznem letu se podeli 
največ dve priznanji.

Priznanja Občine Pivka se lahko podeljuje tudi posameznikom, ki niso občani Občine Pivka, so bili 
rojeni na območju Občine Pivka ali so določen čas živeli na območju Občine Pivka in so s svojim 
delovanjem in dosežki bistveno prispevali k ugledu Občine Pivka.

Pobude za podelitev priznanj Občine Pivka lahko komisiji predložijo občani, podjetja, zavodi, 
organizacije, skupnosti, politične stranke ter društva iz območja Občine Pivka. Pobuda mora biti pisno 
utemeljena na obrazcu »Predlog za podelitev priznanj Občine Pivka za leto 2018«  in mora vsebovati:
- ime in priimek oz. naziv in točen naslov predlagatelja,
- ime in priimek oz. naziv in točen naslov kandidata za priznanje,
- navedbo vrste priznanja,
- podrobno utemeljitev pobude ter morebitna mnenja organov in organizacij, ki pobudo podpirajo.

Obrazec je na voljo na spletni strani Občine Pivka in v sprejemni pisarni Občine Pivka.
Predloge za podelitev priznanj Občine Pivka posredujte do 15. marca 2018 na naslov Občina Pivka, 

Komisija za podelitev priznanj Občine Pivka, Kolodvorska 5, 6257 Pivka z oznako: »ZA RAZPIS – 
PRIZNANJA OBČINE PIVKA – NE ODPIRAJ«. Sklep o podelitvi priznanj bo sprejel Občinski svet 

Občine Pivka.

Dodatne informacije lahko v času uradnih ur dobite na tel. št. 05 72 10 100.
Komisija za podelitev priznanj Občine Pivka
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Občina Pivka objavlja 

javni razpis za sofinanciranje odstranjevanja azbestne kritine v letu 2018

Občina Pivka v letu 2018 s podeljevanjem nepovratnih sredstev spodbuja zamenjavo azbestne kritine z okolju in 
zdravju prijaznejšimi materiali.
Upravičenci do prejema proračunskih sredstev po tem pravilniku so občani – fizične osebe, ki imajo stalno 
prebivališče v Občini Pivka in:
• so lastniki oziroma solastniki stanovanjskih, kmetijskih in drugih privatnih gospodarskih objektov ali 
stanovanjskih enot,
• so najemniki stanovanjskih, kmetijskih in drugih privatnih gospodarskih objektov ali stanovanjskih enot, ki 
imajo z lastnikom objekta ali stanovanjske enote sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo (najmanj za pet let), 
v kateri je opredeljena tudi pravica oziroma dolžnost najemnika do vlaganj v objekt ali imajo ustrezno soglasje 
lastnika za odstranitev azbestne kritine. 
Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so lastniki ali najemniki stanovanjskih in poslovnih 
prostorov, niso upravičeni do finančne spodbude, čeprav so udeleženi v investiciji glede na pripadajoči solastniški 
delež.

Vlogo mora prosilec v zaprti ovojnici oddati v sprejemni pisarni Občine Pivka ali poslati po pošti. V eni ovojnici 
je lahko samo ena vloga. Na desni strani ovojnice mora biti napisan naslov: OBČINA PIVKA, KOLODVORSKA 

CESTA 5, 6257 PIVKA. V levem spodnjem kotu ovojnice mora biti pripis "Ne odpiraj! – Vloga za dodelitev 
sredstev za odstranjevanje azbestne kritine". V levem zgornjem kotu ovojnice mora biti naveden polni naslov 

prosilca. Neustrezno dostavljene ali nepopolno oz. nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in 
bodo neodprte vrnjene vlagateljem.

Rok za predložitev vlog je 5. 10. 2018. Obravnavane bodo vloge, ki bodo na Občino Pivka prispele 
do datuma za predložitev do 12. ure. Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala do porabe sredstev po zaporedju 

predloženih popolnih vlog.

Občina Pivka objavlja 

Javni razpis za dodelitev sredstev finančne pomoči za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja v občini Pivka v letu 2018

Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev (državnih pomoči) za ohranjanje in razvoj kmetijstva in 
podeželja v občini Pivka v letu 2018.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Pivka: www.pivka.si ali v sprejemni pisarni 
Občine Pivka, Kolodvorska 5, Pivka, vsak dan, do izteka prijave na razpis.

Občina Pivka objavlja 

Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju turizma v 
občini Pivka za leto 2018

Predmet razpisa je sofinanciranje programov društev na področju turizma v občini Pivka 
za leto 2018.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Pivka: www.pivka.si ali v sprejemni pisarni 
Občine Pivka, Kolodvorska 5, Pivka, vsak dan, do izteka prijave na razpis.
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Prazen dom in drorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
le trud in delo
tvojih pridnih rok ostaja.

ZAHVALA
V 89. letu starosti nas je zapustil naš dragi oče, brat, tast, 

nono in pranono  

MILAN  ŽELJE  
( 1928 - 2017 )

iz Zagorja

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom 
in prijateljem, ki ste nam v teh žalostnih trenutkih stali 
ob strani in stiskih rok, darovanim cvetjem, svečami in 

ostalimi darovi ter tolažilnimi besedami lajšali bolečino. 
Prisrčna hvala sosedi Mariji za skrb in pozornost, Dr. 
Nardu Stegel za zdravniško pomoč, Splošni bolnišnici 
Izola, g. Župniku Niku Štrancarju za opravljen obred. 
Vsem skupaj hvala, ki ste ga pospremili k mirnemu 

počitku.

Žalujoči: hčeri Fančka in Milena z družinami,                                          
brata Jože in Jerko z družinami.

Zapustil nas je

BERNARD GORUP  
(28. 2. 1940 – 17. 12. 2017)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sovaščanom, sodelavcem in prijateljem za izrečeno 
sožalje ter izkazano spoštovanje na njegovi zadnji 

poti.

Posebej se zahvaljujemo članom ZŠAM Postojna in 
pevcem Košanskega okteta.

Žena Majda ter hčerki 
Vanja in Maja z družinama

Tiho, nepričakovano, skoraj neopazno
in mnogo prezgodaj se je od nas
poslovil naš dragi mož, oče, brat, tast ...

ZAHVALA

RUDOLF ŠAJN
(1951 – 2017)

iz Juršč

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, prijateljem, sosedom  in znancem za izrečena 

ustna in pisna sožalja, za podarjeno cvetje in sveče.
Najlepša hvala gospodu župniku Niku Štrancarju za 

opravljen cerkven obred, pevcem ter pogrebnemu zavodu 
Komus.

Toplo zahvalo in hvaležnost še posebej LD Zagorje pri 
pogrebnem obredu in za ganljive poslovilne besede.

Vsem in vsakemu posebej, ki ste bili v mislih povezani 
z nami v teh težkih trenutkih bolečine, in vem, ki ste ga 
v tako velikem številu pospremili na njegovi prezgodnji 

zadnji poti, še enkrat iz srca HVALA.

Žalujoči: vsi njegovi.
Vedno boš v naših srcih.
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Pridi po znanje in  
uresnici svoje sanje

Zdravstvo

Lesarstvo
Gozdarstvo

TRENDI dijaški  domv bl ižini šole

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI:
SSI gozdarski tehnik, SPI gozdar 
SPI mizar 
SSI zdraVstVena nega,  
SPI BoLniČar-negoVaLeC

gozdarstvo:  
lesarstvo: 

zdravstvo: 

SGLŠ Postojna je vstopna postaja za nadaljnje  
izobraževanje, za zaposlitev, za samostojno  
podjetništvo. Šolanje v SGLŠ je odličen START UP 
za življenje, saj boste soustvarjalci inovativnih  
produktov za svet in vaš uspeh.

Srednja gozdarska in
lesarska šola Postojna

www.sola.sgls.si

SSI gozdarski tehnik  
SPI gozdar 
SPI mizar 
SSI zdraVstVena nega,  
SPI BoLniČar-negoVaLeC

IZOBRAŽEVALNI  
PROGRAMI:



Napoved dogodkov
JANUAR 2018
petek, 26. januar ob 19. uri, dvorana gasilskega doma v Zagorju
Zimska petkova predavanja: RADKO VALENČIČ: PREDSTAVITEV SVETEGA HIERONIMA: 
»KDOR NE POZNA SVETEGA PISMA, NE POZNA KRISTUSA!«
(organizira: Kulturno prosvetno društvo Miroslav Vilhar)

ponedeljek, 29. januar ob 16. uri, Ljudska univerza Postojna
BREZPLAČNI TEČAJ – GOOGLE OKNO V SVET
Tečaji so za zaposlene in starejše od 45 let. Prijave do 29. 1. 2018 na 05/721 12 80.
(organizira: Ljudska univerza)

torek, 30. januar ob 16. uri, Ljudska univerza Postojna
BREZPLAČNI TEČAJ – ZAČETNI TEČAJ ANGLEŠČINE
Tečaji so za zaposlene in starejše od 45 let. Prijave do 29. 1. 2018 na 05/721 12 80.
(organizira: Ljudska univerza)

sreda, 31. januar ob 16. 30 uri, Ljudska univerza Postojna
BREZPLAČNI TEČAJ – EXCEL – PRIDOBITE SI POTRDILO O ZNANJU EXCELA IN 
FINANČNE PISMENOSTI
Tečaji so za zaposlene in starejše od 45 let. Prijave do 29. 1. 2018 na 05/721 12 80.
(organizira: Ljudska univerza)

sreda, 31. januar ob 19. uri, Park vojaške zgodovine Pivka
POTOPISNI VEČER: KAMBODŽA – DEŽELA KMEROV (Erika Kovačič)
(organizira: Turistično društvo Pivka)

petek, 2. marec ob 19. uri, Hiša kulture Pivka
OTVORITEV RAZSTAVE: MIHA PERNE – SLIKE
Razstava bo na ogled od 2. do 23. marca 2018.
(organizira: Hiša kulture Pivka)

sobota, 3.marec ob 19.uri, dvorana Krpanovega doma
LJUBEZENSKI FILM: O TELESU IN DUŠI (TESTROL ES LELEKROL)
(organizira: Kino Pivka, 041 337 599)

sobota, 10. marec ob 9. uri, športna dvorana Skala
TOMAŽEV MEMORIAL - TURNIR V NOGOMETU MLAJŠIH SELEKCIJ
(oragnizira: NK Košana)

sobota, 10.marec ob 19.uri, dvorana Krpanovega doma
DRAMA: LOVELESS (LOVELESS)
(organizira: Kino Pivka, 041 337 599)

sobota, 17.marec ob 19.uri, dvorana Krpanovega doma
KOMEDIJA: MARIE-FRANCINE, PETDESETA SO NOVA TRIDESETA (MARIE-
FRANCINE)
(organizira: Kino Pivka, 041 337 599)

četrtek, 22. marec ob 17. uri, Krpanov dom Pivka (dvorana)
OB SVETOVNEM DNEVU VODA – GLASBENA PRAVLJICA »KONCERT 
MOČVIRSKIH ŠKRATOV«
(organizira: Krajinski park Pivška presihajoča jezera)

četrtek, 22. marec ob 19. uri, Ekomuzej v Slovenski vasi
OB SVETOVNEM DNEVU VODA
Predavanje »ISKANJE NADOMESTNEGA VODNEGA VIRA« doc. dr. Nataša Ravbar 
(Inštitut za raziskovanje krasa)
(organizirata: Krajinski park Pivška presihajoča jezera in Kovod Postojna)

petek, 23. marec ob 18. uri, športna dvorana Skala
DOBRODELNI KONCERT SKUPAJ ZMOREMO VEČ  
(organizira: Osnovna šola Pivka)

sobota, 24.marec ob 19.uri, dvorana Krpanovega doma
AKCIJA/KOMEDIJA: BISER BOJANE (BISER BOJANE)
(organizira: Kino Pivka, 041 337 599)

sobota, 31.marec ob 19.uri, dvorana Krpanovega doma
TRILER: THELMA (THELMA)
(organizira: Kino Pivka, 041 337 599)

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

četrtek, 1. februar ob 16. uri, Ljudska univerza Postojna
BREZPLAČNI TEČAJ – RAČUNALNIŠKA PISMENOST ODRASLIH
Tečaji so za zaposlene in starejše od 45 let. Prijave do 29. 1. 2018 na 05/721 12 80.
(organizira: Ljudska univerza)

četrtek, 1. februar ob 17. uri, Knjižnica Pivka 
ČAJANKA OB 200-LETNICI ROJSTVA MIROSLAVA VILHARJA
(organizira: KD Lipa Pivka, 031 380 340)

četrtek, 1. februar, Ekomuzej v Slovenski vasi
OB SVETOVNEM DNEVU MOKRIŠČ -Predavanje »Dragocena mokrišča« – Jana Laganis (ZRSVN)
(organizirata: Krajinski park Pivška presihajoča jezera in Kovod Postojna)

petek, 2.februar ob 17.uri v dvorani Krpanovega doma
PRIREDITEV ŠPORTNIK LETA 2017
Organizira : Športna zveza Pivka

petek, 2. februar ob 19. uri, galerija Krpanovega doma v Pivki
OTVORITEV RAZSTAVE: VANČI LIPOVŽ – MOJA DUŠA
(organizira: Turistično društvo Pivka)

sobota, 3. februar ob 9. uri, športna dvorana Skala
TURNIR ŽENSKEGA NOGOMETA - FUTSAL
(organizira: NK Košana)

nedelja, 4. februar ob 18. uri, dvorana Krpanovega doma v Pivki
KOMEDIJA MATJAŽA JAVŠNIKA »STRIPTIZ«
(organizira: Zavod  Zimske urice, rezervacija kart: 040 336 672)
 
torek, 6. februar ob 16.30 uri, Ljudska univerza Postojna
BREZPLAČNI TEČAJ – V ZNANJU JE MOČ
Tečaji so za zaposlene in starejše od 45 let. Prijave do 29. 1. 2018 na 05/721 12 80.
(organizirata: Društvo Vita Pivka in Ljudska univerza Postojna)

sreda, 7. februar od 15. do 17. ure, avla trgovine Spar v Pivki
AKCIJA PODARIMO KNJIGO – OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU
(organizira: KD Lipa Pivka, 031 380 340)

petek, 9. februar ob 19. uri, dvorana Krpanovega doma Pivka
OSREDNJA OBČINSKA PRIREDITEV OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU Z 
GOSTOMA, PESNIKOMA DANICO PARDO IN MARTINOM ŠKAFARJEM
(organizirata: KD Lipa Pivka v sodelovanju z Občino Pivka)

sobota, 10.februar ob 19.uri, dvorana Krpanovega doma
KOMEDIJA: FERGI: ZABAVA NA PODEŽELJU (GRATASS -GOY PA LANDET)
(organizira: Kino Pivka, 041 337 599)

sreda, 14. februar ob 19. uri, Park vojaške zgodovine Pivka
POTOPISNI VEČER: NEPAL – HLADNE NOGE, TOPLO SRCE  (Katarina Česnik in Neli Penič)
(organizira: Turistično društvo Pivka)

četrtek, 15. februar ob 17. uri,  VGC Točka moči Pivka (Krpanov dom)
DELAVNICA UČENJA OSNOV AEQ metode™ – KLINIČNA SOMATIKA
(organizirata: Teja Logar, učiteljica AEQ metode™ 1. stopnje v sodelovanju z VGC Točka Moči Pivka)

četrtek 15. februar, ob 18h, avla Osnovne šole Pivka
GLASBA BOGATI NAŠ SVET 
Nastop učencev Glasbene šole Postojna ter mladinskega, otroškega in učiteljskega pevskega zbora 
Osnovne šole Pivka.
(organizirata: Osnovna šola Pivka in Glasbena šola Postojna)

do petka, 16. februarja, Hiša kulture Pivka
RAZSTAVA BORIS BEJA: PARADIŽ
(organizira: Hiša kulture Pivka)

sobota, 17. februar ob 19.uri, dvorana Krpanovega doma
FILM: FANT Z OBLAKI (CLOUDBOY)
(organizira: Kino Pivka, 041 337 599)

ponedeljek, 19. februar od 8. do 12. ure, VGC Točka moči Pivka (Krpanov dom)
POČITNIŠKE DELAVNICE IN IGRARIJE ZA ŠOLSKE OTROKE DO 6. RAZREDA
(organizira: VGC Točka moči Pivka)

ponedeljek, 19. februar od 9. do 13. ure, Ekomuzej Pivških presihajočih jezer
POČITNIŠKA DELAVNICA »USTVARJAMO Z GLINO« z Mojco Žnidaršič
(organizira: Krajinski park Pivška presihajoča jezera)

torek, 20. februar od 9. do 13. ure, Ekomuzej Pivških presihajočih jezer
POČITNIŠKA DELAVNICA »PETER PAVEL ŽAKELJ ŠIVAL …« pesmice in pravljice 
z Ljobo Jenče
(organizira: Krajinski park Pivška presihajoča jezera)

sreda, 21. februar od 9. do 13. ure, Ekomuzej Pivških presihajočih jezer
POČITNIŠKA DELAVNICA »ROČNA IZDELAVA PAPIRJA« z Majo Modrijan 
(Zavod Destilator)
(organizira: Krajinski park Pivška presihajoča jezera)

sreda, 21. februar od 8. do 12. ure, VGC Točka moči Pivka (Krpanov dom)
POČITNIŠKE DELAVNICE IN IGRARIJE ZA ŠOLSKE OTROKE DO 6. RAZREDA
(organizira: VGC Točka moči Pivka)

četrtek, 22. februar od 9. do 13. ure, Ekomuzej Pivških presihajočih jezer
POČITNIŠKA DELAVNICA »ČAR KAMNA« z Dušico Kunaver
(organizira: Krajinski park Pivška presihajoča jezera)

četrtek, 22. februar od 17. do 19. ure, Krpanov dom
PERMAKULTURNA DELAVNICA – Inštitut za trajnostni razvoj
(organizira: Občina Pivka)

petek, 23. februar od 8. do 12. ure, VGC Točka moči Pivka (Krpanov dom)
POČITNIŠKE DELAVNICE IN IGRARIJE ZA ŠOLSKE OTROKE DO 6. RAZREDA
(organizira: VGC Točka moči Pivka)

petek, 23. februar od 9. do 13. ure, Ekomuzej Pivških presihajočih jezer
POČITNIŠKA DELAVNICA »PREŽIVETJE V NARAVI S TABORNIKI«  taborniki iz 
rodu Kraški viharniki
(organizira: Krajinski park Pivška presihajoča jezera)

sobota, 24. februar ob 19.uri, dvorana Krpanovega doma
DOKUMENTARNI FILM: ZADNJI LEDENI LOVCI (NONE)
(organizira: Kino Pivka, 041 337 599)

sreda, 28. februar ob 19. uri, Park vojaške zgodovine Pivka
POTOPISNI VEČER: FILIPINI (Zvone Žigon)
(organizira: Turistično društvo Pivka)

vsak torek od 16. do 19. ure, VCG Točka moči Pivka (Krpanov dom)
DELAVNICE SLIKANJA IN RISANJA
(organizira: VGC Točka moči Pivka)

vsak petek od 8.30 do 11. ure, VGC Točka moči Pivka (Krpanov dom)
KLEPET OB KAVI ALI ČAJU (MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE)
(organizira: VGC Točka moči Pivka)

FEBRUAR 2018

MAREC 2018


