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Ljubezen dalj jo prevzame,
ko mati postane,
od njene družine
do slovenske domovine,
srce nje neskončno 
se v plamen razvname.

(Ana Horvat)

Ona rodi se s srcem boginje,
v veselje ljudem
in maternim očem.

Zraste v lepotico,
mladeničem željno devico,
a krepostna ostane,
dokler srčna kraljica
nekomu ne postane.

ONA
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SOUSTVARJANJU 

UVODNIK
Zima, ki se nam mnogokrat zdi predolga in je letos kar 
vztrajno skrbela za zimsko vzdušje, je menda mimo. Če še 
ne povsem, pa zagotovo z aprilom in velikonočnimi prazniki 
prihaja pravo pomladno vzdušje. Naj bo čas pomladi obdobje, 
ko nas bodo sonce, daljši dnevi ter ozelenela in cvetoča 
pokrajina navdajali s prijetno energijo in dobrim počutjem. 
Za boljše razpoloženje pa bodo nedvomno poskrbele tudi 
vse aktivnosti in dogodki, ki jih na različnih koncih občine 
sooblikujete občani. 

Vabljeni k branju tokratne številke, ki povzema dogajanje 
začetnih mesecev letošnjega leta ter z vsakoletnimi prazniki 
napoveduje prebujajočo se pomlad. Tudi z uredništva torej 
najprej voščilo vsem mamam ob materinskem prazniku, 
zatem še lepe želje za velikonočni čas in pa pričakovanje 
prazničnega vzdušja ob majskem občinskem prazniku.

Doris Komen Horvat,
glavna in odgovorna urednica
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SOPOTNIKI – BREZPLAČNI PREVOZI ZA 
STAREJŠE V OBČINI PIVKA
V občini Pivka bomo s 3. aprilom uvedli poizkusno eno letno 
obdobje brezplačnih prevozov za starejše občane (nad 60 let), ki so 
v penziji. Storitev bo v občini Pivka izvajal Zavod Sopotniki, ki ima 
svoje enote že v osmih slovenskih občinah, od leta 2014 v občinah 
Hrpelje-Kozina, Sežana in Divača, od leta 2017 v občini Sevnica. 
Od januarja letos v občinah Brežice in Krško, od februarja v občini 
Kočevje, od marca v občini Postojna. V občini Pivka bo storitev 
podrta še s sodelovanjem Centra za socialno delo Postojna.

Občina Pivka je prepoznala skladnost potreb po mobilnosti starejših 
občanov s poslanstvom Zavoda Sopotniki, ki se glasi: želimo 
preprečiti ali prekiniti izoliranost in osamljenost starejših prebivalcev 
iz predvsem manjših, odročnejših krajev, ki zaradi oddaljenosti, 
odsotnosti avta ali slabih prometnih povezav skoraj ne zapuščajo 
doma. Z brezplačnimi prevozi jim omogočamo, da se udeležujejo 
kulturnih dogodkov, srečanj društev, obiskujejo prijatelje, gredo 
k zdravniku, v trgovino ipd. Tako lahko ne le samostojno in brez 
skrbi opravijo nujna opravila, temveč tudi spletajo nova poznanstva 
in prijateljstva ter ohranjajo družabne stike s širšo okolico, ki jim 
je sicer brez avta predaleč in s tem nedosegljiva. Poleg prevozov bo 
starostnikom zagotovljeno tudi spremstvo prostovoljca, ki jih bo po 
potrebi pospremil k zdravniku, po nakupih ali drugih opravkih, ga 
počakal in odpeljal nazaj domov.  

Vozniki Sopotnikov so prostovoljci vseh let in poklicev, ki 
svoje delovne, študijske in druge obveznosti lahko uskladijo s 
prostovoljskim delom. Prevoze bomo zagotavljali z uporabo 
namenskega vozila - od 8. do 15. ure. Za prevoze se bo uporabljalo 
obstoječe službeno vozilo, ki je v lasti občine in ki bo namenjeno le za 
opravljanje brezplačnih prevozov starejših občanov. 

Za starejše občane
Starejši občani (nad 60 let, ki ste v penziji) boste lahko za rezervacijo 
prevoza poklicali od 3. aprila dalje NA TELEFONSKO ŠTEVILKO 

051 657 555. Prevoz je pri Sopotnikih treba naročiti vnaprej, saj 
NE delujemo po principu taxi službe. Način vnaprejšnje rezervacije 
nam omogoča, da prevoz zagotovimo kar se da največjemu številu 
uporabnikov. Preprosto, ko potrebujete prevoz, nas pokličete teden 
dni vnaprej, poveste od kod ste in kam bi radi šli, uro odhoda in 
prihoda nazaj domov. Prevoz se zabeleži in rezervira se termin za vas.

Koordinator enote, ki bo zadolžen za sprejemanje klicev strank in 
posredovanje podatkov prostovoljcu, bo zaposlen na Centru za 
socialno delo Postojna. Usposabljanje koordinatorja in prostovoljcev, 
kot tudi skrb za kakovostno izvajanje storitve, bo zagotovil Zavod 
Sopotniki.

Bi postal Sopotnik tudi ti – postani prostovoljec!

V prostovoljske vrste vabimo vse, ki si želite pomagati, ki 
radi vozite in spoznavate nove ljudi ter kraje! Vaša naloga bo po 
dnevnem razporedu opraviti vnaprej rezervirane prevoze.

Če bi želeli pomagati starejšim, nas lahko od torka, 13. 3. 2018, 

dalje pokličete na 051 657 555 ali preprosto vnesete svoje 
podatke v spletni obrazec http://www.sopotniki.org/prijava.php 
in kontaktirali vas bomo. 

Veseli nas, da bomo z aprilom 2018 Sopotniki zapeljali starejše 
občanke in občane po pivški občini.

Pridite, da skupaj ustvarimo ta svet boljši in lepši, v katerem smo 
drug drugemu: Človek človeku Sopotnik. 

Več o Sopotnikih, vabljeni, da si preberete na: http://www.
sopotniki.org/ https://www.facebook.com/Sopotniki/.

V ponedeljek, 12. marca, je bila v Krpanovem domu predstavitev 
projekta brezplačnih prevozov za starejše občane Občine Pivka. 
Projekt je bil predstavljen zainteresirani javnosti in medijem. O 
razlogih za zagon projekta je uvodoma spregovoril župan Robert 
Smrdelj. 

Potreba po tej storitvi, kakor je pojasnil župan, izhaja iz potreb na 
terenu samem. Gre namreč za storitev, ki jo ljudje na podeželju nujno 
potrebujejo. O pozitivnih socialnih učinkih storitve »sopotništva« je 
spregovorila direktorica Centra za socialno delo Postojna Patricija 
Može. Marko Zevnik, direktor zavoda Sopotniki, pa je storitev 
nazorno orisal udeležencem prireditve, med njimi predstavnikom 
Društva za upokojencev Pivka, Združenja šoferjev in avtomehanikov, 
občinskim svetnikom, predstavnikom centra za socialno delo ter 
potencialnim uporabnikom in prostovoljcem.

Projekt bo v večji meri financiran iz proračuna občine, del sredstev 
pa se bo zbiral tudi z donacijami.

Ob zaključku predstavitve so predstavniki deležnikov projekta, ki so 
Občina Pivka, Zavod Sopotniki in Center za socialno delo Postojna, 
podpisali pogodbo o izvajanju storitve, ki jo bomo začeli izvajati  3. 
aprila.

Zavod Sopotniki in Občina Pivka

 

 

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE PIVKA - ANKETA ZA OBČANE 

1. Katero prevozno sredstvo uporabite za pot v službo ( v šolo)?  
osebno vozilo kolo peš javni prevoz 

 
2. Koliko potnikov je največkrat v vašem osebnem vozilu na poti v službo (šolo)? 

1 2 3 4 in več 
 

3. Katero prevozno sredstvo uporabite za pot v trgovino? 
osebno vozilo kolo peš javni prevoz 

 
4. Kako pogosto uporabite javni potniški promet? 

nikoli redko (manj kot 2x na 
mesec) 

pogosto (več kot 3x na 
teden) vsak delovni dan 

 
5. Zakaj večkrat ne uporabite javnega potniškega prometa (navede se en razlog)? 

prepočasen neugoden 
vozni red 

ni ga v moji 
bližini neudoben ker imam avto predrag 

 
6. Ali menite, da bi za naselja v zaledju in za tamkajšnje starejše občane in ljudi, ki nimajo 

osebnega vozila uvedba dodatnih storitev javnih prevozov lahko vplivala na dvig njihove 
mobilnosti ali ne? 

da, potrebno je 
povečati frekvenco 

voženj avtobusov ali 
vzpostaviti nove 
avtobusne linije 

da, potrebno 
vzpostaviti storitev 
»prevoz na poziv« 

da, šolski prevozi bi lahko 
poleg prevoza otrok 

omogočili prevoz ostalih 
občanov in prevozi bi se 
lahko izvajali tudi med 
poukom, ko so otroci v 

šoli 

ne, dodatne storitve 
javnih prevozov nebi 

vplivale na dvig 
mobilnosti med ljudmi 

 
7. Ali menite, da naselja v zaledju in tamkajšnji starejši občani in ljudje, ki nimajo osebnega 

vozila potrebujejo storitev »prevoz na poziv«? 
da, prevoz na poziv bi omogočil 

večjo mobilnost ljudi iz 
zalednih naselij 

delno, saj večina prebivalcev 
ima osebno vozilo in s tem 

možnosti prevoza 

ne, prevoz na poziv ni 
potreben 

 
8. Kako gre vaš otrok večinoma v/iz osnovne šole? 

peš s kolesom s starši z avtomobilom z organiziranim 
avtobusnim prevozom 

 
9. Ali uporabljate kolo za vsakodnevne vožnje (npr. v službo, šolo, trgovino,…)? 

da ne da, a le za rekreacijo 
 

10. Katera splošna ocena najbolje povzame vaše osebno zadovoljstvo s stanjem prometa v vaši 
občini (en odgovor)?  

zelo slabo slabo zadovoljivo dobro zelo dobro 
 
 
Anketa se nadaljuje na naslednji strani. 
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CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE PIVKA - ANKETA ZA OBČANE 

 
11. Katere tri splošne vrednote se vam osebno zdijo najpomembnejše, ko govorimo o 

načrtovanju prometa v vaši občini? (Izberite največ tri odgovore.) 

zdravje 
prebivalstva varnost otrok varnost pešcev in 

kolesarjev 

enostaven 
dostop do 

pomembnih 
ustanov 

(zdravstveni 
dom, pošta, 

banka, občina) 

zmanjšanje 
obremenitev 

okolja (izpušni 
plini, hrup, 

emisije) 

boljši javni 
potniški promet boljše ceste 

zagotavljanje 
prostora za 
druženje in 
rekreacijo 

zagotavljanje 
parkirnih površin 

prilagojenost 
prometnih 

ureditev za vse 
uporabnike 

(starše z vozički, 
invalide, starejše) 

 
12. Kaj vi osebno opažate na vaših poteh znotraj občine? Katero področje je po vašem mnenju 

dobro urejeno in katero slabo? (Ob dobro urejenem področju naredite kljukico, ob slabo 
urejenem področju naredite križec.) 

varne šolske poti ceste prometna 
signalizacija rekreativne poti tovorni promet 

 
varovanje zdravja 
 

javni potniški 
promet in taksi 

služba 

dostavni tovorni 
promet kolesarske poti površine za pešce 

javne površine parkirne površine 
splošna 

prometna 
varnost 

varovanje okolja obveščanje 
prebivalstva 

 
Če želite sodelovati v žrebanju za nagrade (mestno kolo, skiro ali rolerji), prosim navedite tudi vaše 
osebne podatke.  

Ime in priimek: 
 

Naslov: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Občane za sodelovanje v anketi se vzpodbudi z nagradami na temo trajnostne mobilnosti, ki jih 
zagotovi izdelovalec CPS:  
 
 

1. nagrada: 
zložljivo mestno kolo 

v minimalni vrednosti 500 evrov 

2. nagrada: 
zložljiv skiro v minimalni 

vrednosti 100 evrov 

3. nagrada: 
rolerji v minimalni vrednosti 

50 evrov 
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11. Katere tri splošne vrednote se vam osebno zdijo najpomembnejše, ko govorimo o 

načrtovanju prometa v vaši občini? (Izberite največ tri odgovore.) 

zdravje 
prebivalstva varnost otrok varnost pešcev in 

kolesarjev 

enostaven 
dostop do 

pomembnih 
ustanov 

(zdravstveni 
dom, pošta, 

banka, občina) 

zmanjšanje 
obremenitev 

okolja (izpušni 
plini, hrup, 

emisije) 

boljši javni 
potniški promet boljše ceste 

zagotavljanje 
prostora za 
druženje in 
rekreacijo 

zagotavljanje 
parkirnih površin 

prilagojenost 
prometnih 

ureditev za vse 
uporabnike 

(starše z vozički, 
invalide, starejše) 

 
12. Kaj vi osebno opažate na vaših poteh znotraj občine? Katero področje je po vašem mnenju 

dobro urejeno in katero slabo? (Ob dobro urejenem področju naredite kljukico, ob slabo 
urejenem področju naredite križec.) 

varne šolske poti ceste prometna 
signalizacija rekreativne poti tovorni promet 

 
varovanje zdravja 
 

javni potniški 
promet in taksi 

služba 

dostavni tovorni 
promet kolesarske poti površine za pešce 

javne površine parkirne površine 
splošna 

prometna 
varnost 

varovanje okolja obveščanje 
prebivalstva 

 
Če želite sodelovati v žrebanju za nagrade (mestno kolo, skiro ali rolerji), prosim navedite tudi vaše 
osebne podatke.  

Ime in priimek: 
 

Naslov: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Občane za sodelovanje v anketi se vzpodbudi z nagradami na temo trajnostne mobilnosti, ki jih 
zagotovi izdelovalec CPS:  
 
 

1. nagrada: 
zložljivo mestno kolo 

v minimalni vrednosti 500 evrov 

2. nagrada: 
zložljiv skiro v minimalni 

vrednosti 100 evrov 

3. nagrada: 
rolerji v minimalni vrednosti 

50 evrov 
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Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri so navedeni na naslednjih straneh. 
Pravila in pogoji nagradne igre v okviru priprave Celostne prometne strategije Občine Pivka 
 

ROK ZA ODDAJO IZPOLNJENEGA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA JE 18. APRIL 2018. 
 
1. Način sodelovanja in potek nagradne igre 
Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je izpolnjena Anketa o potovalnih navadah občanov v Občini Pivka z naslovom »Celostna 
prometna strategija Občine Pivka – ANKETA ZA OBČANE«. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so 
seznanjeni in sprejemajo pravila nagradne igre in se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta 
pravila za merodajna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Vsebino in 
razumevanje teh pravil določata izključno organizator in naročnik. 
 
Anketo lahko izpolnite ter oddate na sledeče načine: 

 V elektronski obliki najkasneje do 18. 4. 2018 do 24.00 ure na spletni strani Občine Pivka. 
 V tiskani obliki objavljeni v marčevski številki občinskega glasila Pivški list najkasneje do 18. 4. 2018, po pošti na naslov: Občina 

Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, s pripisom »CPS Pivka - Anketa za občane«. 
 V tiskani obliki objavljeni v marčevski številki občinskega glasila Pivški list oddana v sprejemno pisarno v prostoru Občine 

Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, najkasneje do 18. 4. 2018 do 17.00 ure. 
 
Nagrade bodo izžrebane na javni razpravi z občani Občine Pivka v sklopu priprave Celostne prometne strategije, ki bo 24. 
aprila 2018 ob 17:00 uri v Krpanovem dom, Prečna ulica 1, 6257 Pivka. Podelitev nagrad izžrebancem pa bo v petek 11. maja 
2018 ob 11.00 uri na prireditvi za javnost v okviru priprave Celostne prometne strategije Občine Pivka. V primeru slabega 
vremena bo prireditev in s tem tudi podelitev nagrad prestavljena na petek 18. maja 2018.  
Med vsemi prejetimi anketami bomo izžrebali tri nagrajence. Vsak udeleženec lahko v žrebanju sodeluje enkrat z eno, v celoti 
izpolnjeno anketo. Če bo anketa prazna ali nepopolna, se bo žreb za posamezno nagrado ponovil. Nagrajenci bodo o nagradi 
obveščeni preko posredovanih kontaktnih podatkov. Imena nagrajencev bodo objavljena tudi na spletni strani Občine Pivka.  
 
2. Podatki o organizatorju nagradne igre 
Organizator nagradne igre je podjetje Lineal d. o. o. Maribor (v nadaljevanju organizator). Naročnik nagradne igre je Občina 
Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka (v nadaljevanju naročnik). 
 
3. Namen nagradne igre 
Namen nagradne igre je pridobiti podatke o potovalnih navadah občank in občanov ter njihovem zadovoljstvu s stanjem 
prometa v občini.  
 
4. Udeleženci 
Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Občini Pivka, ki bodo v celoti in 
pravilno izpolnile anketo o potovalnih navadah občanov. V nagradni igri ne morejo sodelovati izdelovalci CPS ter uslužbenci 
Občine Pivka. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat. 
 
5. Davek in akontacija dohodnine 
Izplačilo nagrad se izvaja v skladu z Zakonom o dohodnini. V skladu z Zakonom o dohodnini dobitki v nagradnih igrah sodijo 
med druge dohodke, ki se upoštevajo pri odmeri dohodnine. Akontacijo dohodnine izračuna plačnik davka v obračunu 
davčnega odtegljaja (obrazec REK-2). Doplačilo dohodnine se izvede na podlagi letne dohodninske odločbe.  
Nagrajencem se vrednost nagrade nad 42 EUR všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine.  
Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za nagrajence od vrednosti 
nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi, doplačila dohodnine pa je na podlagi letne dohodninske 
odločbe dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. Pred izročitvijo nagrade izžrebancu, mora le-ta organizatorju posredovati 
osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno številko ter izrecno in brezpogojno 
dovoljuje organizatorju, da njegove osebne podatke in davčno številko posreduje pristojnemu davčnemu organu za namen 
odmere dohodnine. Nagrade ni mogoče zamenjati in ne more se zahtevati njena denarna protivrednost. Če je izžrebanec 
mladoletna oseba, posreduje davčno številko tisti izmed staršev oziroma zakonitih zastopnikov, ki za mladoletnika uveljavljajo 
dohodninsko olajšavo in zanj tudi prevzame nagrado. 
 
6. Določanje nagrajencev in obveščanje o nagrajencih 
Organizator nagradne igre bo na javnem dogodku z naključnim žrebom določil nagrajence v skladu s temi pravili. Če je za 
nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh pravil ne izpolnjuje pogojev za udeležbo v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje 
pogojev za prevzem nagrade, se izžreba naslednji udeleženec. Vsi udeleženci nagradne igre se s sodelovanjem v nagradni igri 
izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo navedenih podatkov v občinskem glasilu Pivški list in na spletni strani Občine Pivka. 
Nagrajence bo organizator nagradne igre obvestil prek kontaktnih podatkov, ki so jih udeleženci navedli v anketi. Pritožba na 
uvrstitev v seznam nagrajencev na podlagi teh pravil ni mogoča. 
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7. Prevzem nagrade 
Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri. Nagrade 
nagrajenec prevzame po dogovoru z organizatorjem.  
Organizator in naročnik si pridržujeta pravico, da ne podelita nagrad, če: 

• nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade;  
• se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre;  
• nagrajenec ne posreduje zahtevanih podatkov (imena, priimka, naslova, datum rojstva ter davčne številke).  

 
8. Izključitev odgovornosti 
Organizator in naročnik ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:  

• nedelovanje spletnega mesta in posledice nedelovanja (ne glede na razloge za nedelovanje); 
• kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec 

nimata vpliva;  
• kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad. 

 
9. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade 
Če izžrebanec ne izpolnjuje s temi pravili določenih pogojev za sprejem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali ne 
posreduje potrebnih podatkov v navedenih rokih, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter sta tako organizator kot naročnik 
nagradne igre v razmerju do izžrebanca prosta vseh obveznosti. V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, 
organizator in naročnik presodita, ali bosta nagrado podelila komu drugemu ali ne. 
 
10. Varovanje osebnih podatkov 
Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev nagradne igre, so varovani v skladu s tem 10. členom ter v skladu s splošnimi 
akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov 
(ZVOP-1). Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih posredujejo 
v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi zgolj za potrebe nagradne igre. Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno 
dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov ter fotografij v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom 
obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzemu nagrade. 
 
11. Dostop do pravil nagradne igre 
Pravila nagradne igre so objavljena na spletni povezavi https://www.pivka.si/ in dostopna ter na vpogled vsem udeležencem 
ves čas. 
 
12. Ostale določbe 
Organizator pri nagradni igri ne bo upošteval prepozno poslanih in nepopolno izpolnjenih anket. Odločitev organizatorja in 
naročnika nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence. Organizator 
nagradne igre in naročnik si pridržujeta pravico sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. 
O vseh morebitnih spremembah teh pravil bosta udeležence obvestila z objavo na spletnem mestu https://www.pivka.si/. 
Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s 
spremembami. 
 
Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Postojni. Ta pravila 
začnejo veljati z dnem objave ankete na spletni strani Občine Pivka in z dnem izdaje marčevske številke občinskega glasila 
Pivški list. 
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PRECEPLJENOST MORAMO DVIGNITI 
NA RAVEN, KI ŠČITI NAJŠIBKEJŠE V NAŠI 
DRUŽBI 
Zadnje dni veliko prahu dviguje novela Zakona o nalezljivih boleznih, 
ki uvaja nekaj ukrepov za zaščito našega prebivalstva pred nalezljivimi 
boleznimi. Ti ukrepi se nanašajo na vzpostavitev elektronskega registra 
cepljenih oseb, posledično prijavo opustitve obveznega cepljenja 
iz nezdravstvenih razlogov, svetovanje staršem in omejitev vpisa 
neupravičeno necepljenih otrok v javne vrtce. Prejeli smo veliko pisem 
podpore, saj se večina staršev boji epidemije, ki lahko vodi tudi do 
smrtnih primerov. Tu se izpostavlja predvsem tiste otroke, ki zaradi 
medicinskih zadržkov ne smejo biti cepljeni in so zaradi odločitev tistih, 
ki bi otroka lahko cepili, pa ga neupravičeno ne, izpostavljeni nevarnim 
vplivom iz okolja. Seveda pa se na nas obračajo tudi ogorčeni starši, ki 
menijo, da se z Zakonom grobo kršijo njihove pravice.

Dejstvo, da zadnja leta število necepljenih otrok narašča, pa ostaja in 
to vzbuja skrb pri pediatrih, šolskih zdravnikih in starših. Odstotek 
precepljenosti v zadnjih letih se je znižal pod kritično mejo 95 %, ki 
v okvirih medicinske stroke velja za prag kolektivne imunosti, ki jo 
kot družba potrebujemo. Bolezni, ki so včasih vzele mnoga življenja, 
danes skoraj ne poznamo več. In zahvalimo se lahko temu, da imamo v 
zdravstveni sistem že vrsto let vpeljano obvezno cepljenje za vse otroke. 
Žal pa bolezni, ki smo jih v zadnjih desetletjih skoraj izkoreninili, niso 
izginile in se prav zaradi odklonilnega vedenja do cepljenja in drugačnih 
prepričanj nekaterih staršev vračajo. Obstajajo celo gibanja, ki starše 
odvračajo od cepljenja in jim ponujajo alternativne metode, s katerimi bi 

vzpostavili imunost, ki pa 
očitno ne delujejo. Vse to 
povzroča velika tveganja 
za necepljeno populacijo, 
za tiste, ki zaradi 
zdravstvenih razlogov 
niso smeli biti cepljeni, in 
ne nazadnje tudi za tiste, 
ki so bolni, imajo oslabljen imunski sistem, bolni za rakom in druge.

Novejši podatki Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje 
nalezljivih bolezni iz januarja 2018 kažejo, da se je število primerov 
ošpic v Evropi povečalo iz 4.643 v letu 2016 na 14.451. Največji porast so 
zabeležili v Romuniji, Italiji, Grčiji, Nemčiji in Franciji; torej v državah, 
ki se brez izjeme soočajo s problemom prenizke precepljenosti v družbi. 
Od začetka leta 2016 je bilo v Evropi smrtnih primerov ošpic 49; 90 
% obolelih ni bilo cepljenih. V Sloveniji beležimo upad precepljenosti 
iz 95,9 % leta 2007 na 92,3 % leta 2016; posebej skrb zbujajoči pa so 
podatki o precepljenosti v regijah, kjer je le ta padla pod 90 %. Z novelo 
Zakona o nalezljivih boleznih želimo ponovno vzpostaviti stopnjo 
precepljenosti v naši državi na varnih 95% in omogočiti vsem nam, zlasti 
pa najobčutljivejšim skupinam življenje v varnem okolju.

Erika Dekleva, poslanka v Državnem zboru RS

GRBINA NA PREČNI ULICI PRED AVTOBUSNO POSTAJO 

NOV PREHOD ZA PEŠCE MED VRTCEM VETRNICA IN 
ŠPORTNO DVORANO SKALA 

Občina Pivka je v januarju 
na Prečni ulici v Pivki pred 
avtobusno postajo zaradi 
varnosti najmlajših učencev 
poskrbela za vzpostavitev grbine 
za umirjanje prometa. Grbina je 
nameščena v območje umirjanja 
prometa, t.j. območje, v katerem 
imajo pešci prednost pred vozili 
in je dovoljena igra otrok. Zaradi 
varnosti otrok je bilo potrebno 
voznike prisiliti k zmanjšanju 
hitrosti tudi s fizično oviro, saj je 
na območju umirjanja prometa 
hitrost omejena na 10 km/h.

Občina Pivka

Za varno prečkanje javne poti 
med pločnikom vzdolž vrtca 
Vetrnica in pločnika ob športni 
dvorani Skala je v pripravi nov 
prehod za pešce. 

Kljub izvedenim ukrepom velja 
poziv voznikom, da spoštujejo 
prometno signalizacijo za 
omejitev hitrosti, saj se lahko 
le na ta način zagotovi ustrezno 
prometno varnost.

Občina Pivka
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PIVKA D. D. BO OŽIVELA NAJVEČJI MESNOPREDELOVALNI OBJEKT 
NA PRIMORSKEM 
Pivka perutninarstvo prevzema lastništvo nad mesno 
predelovalnim objektom za proizvodnjo piščančjih izdelkov in si 
odpira možnosti za nadgradnjo razvoja izdelkov višje kakovosti.  

"Gre za sinergijo uspešnega vodenja stečajnega postopka, soglasja 
upnikov in interesa domače družbe, ki je pripravljena na Goriškem 
razvijati nove poslovne priložnosti in odpirati nova delovna mesta. 
Prihod družbe Pivka perutninarstvo v naše okolje ocenjujem kot velik 
pozitivni premik, ki bo poleg novih delovnih mest doprinesel tudi k 
obnovi degradiranega območja, na katerem je deloval nekdanji MIP. 
Verjamem, da bo to sprožilo nov razvoj na tem območju, tudi ob 
upoštevanju dejstva, da mestna občina v neposredni bližini načrtuje 
odkup zemljišč za vzpostavitev gospodarske cone 'Meblo vzhod', ki 
ponuja možnost razvoja podjetništva, ustvarjanja novih delovnih 
mest, prenosa znanj in tehnologij. Od mojega prvega nastopa funkcije 
župana pred sedmimi leti sem ves čas verjel v pozitivno rešitev te 
problematike, veliko sem si osebno prizadeval, da bi našli ustrezno 
možnost in zelo sem vesel, da smo zdaj s pomočjo in sodelovanjem vseh 
vpletenih blizu končne pozitivne rešitve," je na novinarski konferenci 
prihod družbe Pivka pozdravil župan Mestne občine Nova Gorica 
Matej Arčon.

Pivka perutninarstvo, s sedežem na Kalu pri Pivki, je 20. decembra 
2017 oddala ponudbo za mesnopredelovalni obrat nekdanje družbe 
MIP v Kromberku. Potrjena ponudba v višini 3 mio evrov je 
vključevala sam mesno predelovalni obrat na 11.000 m2 zemljišča, 
brez upravne stavbe in okoliških parcel, kar je približno 40 % celotne 
površine. 

Želja je, da bi na novo lokacijo preselili celoten oddelek predelave 
perutninskega mesa, z letno proizvodnjo 3 tisoč ton barjenih 
izdelkov, med katerimi so: hrenovke, posebne salame in pečene 
prsi ter prsi v ovitku blagovnih znamk Pivka in Njami. Pivka d. d. je 
živilsko predelovalno podjetje z dolgoletno tradicijo in uveljavljenimi 
blagovnimi znamkami, ki tržno deluje na več kot 23 trgih in lahko 
uspešno nadaljuje proizvodnjo, razvoj, prodajo in dolgoročno 
zagotovi tudi potrebne investicije na tej lokaciji.  

"Zaradi rasti proizvodnje in velike prostorske stiske v obstoječi enoti 
Meso na Kalu pri Pivki nove prostore nujno potrebujemo. Zavedamo 
se bogate tradicije v pripravi vrhunskih izdelkov v teh prostorih, zato 
želimo to vrednost ohraniti in nadgraditi. Na novi lokaciji bo zdaj 
skupno zaposlenih predvidoma 50 delavcev. V skladu s potrebami bomo 
zaposlili tudi nove," je na novinarski konferenci povedal predsednik 
uprave Pivke d. d. mag. Janez Rebec in dodaja: 
"Menim, da je tudi v nacionalnem interesu, da se povezujemo in 
ohranjamo močno domačo živilsko industrijo, ki lahko konkurira 
pritiskom velikih mednarodnih podjetij. Pivka perutninarstvo ima 
potrebno znanje, trge in infrastrukturo, da z nakupom zagotovi 
oživitev obstoječih prostorov. Z odličnimi izhodišči za zagon se nam 
odpirajo vrata za razvoj, specializacijo in naraščanje proizvodnih 
količin. Pomembno je, da ostajamo osredotočeni v dejavnosti in ob tem 
iščemo sinergije z lokalnim okoljem". 

Pivka vzpostavlja specializiran obrat za predelavo 
izdelkov višje kakovosti že v tem letu 
Ocenjujejo, da bo za zagon in preselitev proizvodnje na novo 
lokacijo potrebna še dodatna investicija v višini 500–700 tisoč evrov, 
za kar naj bi potrebovali od 5 do 6 mesecev. Razlogi so predvsem 
v notranji zavezi družbe, da ohrani visoke standarde kakovosti, 
varnosti in sledljivosti živil, potrjene z mednarodnimi certifikati IFS 
(International food standard) ter nacionalnimi certifikati Višja in 
Izbrana kakovosti, s čimer izstopajo v slovenskem in mednarodnem 
prostoru.  

V zavzemanju za razvoj visoko kakovostnih izdelkov Pivka d. 
d. razvija nove in inovativne tehnologije. Nova infrastrukturna 
pridobitev pomeni neizmerne možnosti razvoja za prihodnjih 10 in 
več let. Proizvodnja bo v bistveno večjih prostorih omogočala boljše 
delovne pogoje za zaposlene. Po prevzemu obrata bodo prioritetno 
pristopili k ureditvi prostorov, pripravi dokumentacije, pridobivanju 
potrebnih dovoljenj, izvedbi preventivnih pregledov in servisov 
proizvodnih linij ter zagonu energetskih naprav, ki po sedanji oceni 
predstavljajo finančno največji vložek v sam zagon proizvodnje.  

Pripravljenost je, da s selitvijo pričnejo pred poletjem. V Pivki d. d. 
si želijo, da bi s potrebnimi investicijami začeli že v pomladanskem 
času. "V skupini Pivka, ki združuje Pivko d. d. in Delamaris d. o. o. 
smo odlično izkušnjo prenosa proizvodnje pred leti (2014) že uspešno 
izpeljali, zato se novega izziva ne bojimo in se nanj že aktivno 
pripravljamo. Obstoječi  prostori na novi lokaciji so v dobrem stanju 
in omogočajo neizmerne razsežnosti razvoja izdelkov ter s tem 
večjo konkurenčnost na zahtevnem mednarodnem trgu. Aktivni 
smo tudi v pridobivanju novih rejnih površin in rejcev v Sloveniji, ki 
bodo omogočili zadostno količino zdrave surovine za naše izdelke. 
S sodelovanjem vseh v verigi vrednosti krepimo našo kondicijo za 
prihodnje obdobje. Živilsko predelovalna industrija ima sicer nižje 
donose, zato bo rast postopna, a prav zato premišljena in osredotočena," 
je povedal član uprave Pivka in direktor družbe Delamaris Kal d. o. 
o. Aleksander Debevec. Njegova vloga se tokrat širi, saj je prevzel 
projektno skupino za selitev. V zvezi s tem dodaja "Kot pomemben 
zaposlovalec v regiji smo odgovorni za ustvarjanje ugodnega okolja 
za razvoj naših sodelavcev, rejcev in drugih partnerjev. V tem času se 
prednostno zavzemamo, da bosta prehod in selitev na novo lokacijo 
organizirana optimalno. Cilj je, da ohranimo dobre delovne pogoje in 
klimo med zaposlenimi na obstoječi in novi lokaciji. Le v sodelovanju 
in s posluhom drug drugega lahko uresničimo skupno vizijo."

Leto 2017 v številkah:  
30.000 do 35.000 kos piščancev dnevno
16.700 ton žive teže piščancev
11.500 ton proizvodnje mesa 
3.078 ton salam
2.547.000 kos mesnih konzerv
18.835.000 kos ribjih konzerv

Prodaja:
Slovenija: 75 %
Evropa: 23 %
Drugi trgi: 3 %

Pivka d. d.
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JATA EMONA VIDI REŠITEV V ZDRUŽENI PRIMORSKI 
MESNOPREDELOVALNI INDUSTRIJI
Kraški pršut ima perspektivo, če ostane v slovenski lasti. Z 
upoštevanjem moči blagovne znamke Kras, predvsem pa z 
odgovornostjo do 270 zaposlenih in lokalnega okolja je družba 
Jata Emona d. o. o. pristopila k urgentnemu oblikovanju rešitve 
za pereče finančno stanje družbe Kras mesnopredelovalna 
industrija d. o. o. 7. marca 2018 je podpisala kupoprodajno 
pogodbo za nakup družbe Brinovka, storitveno podjetje d. o. o., 
večinske lastnice družbe Kras d. o. o., z interesom, da se v skupino 
Jata Emona pridruži družba Kras. Za pravnomočnost nakupa je 
potrebno še soglasje Javne agencije RS za varstvo konkurence.

Družba Jata Emona d. o. o. je večinski lastnik družbe Pivka 
perutninarstvo d. d., ki je živilsko predelovalno podjetje z dejavnostjo 
reje in predelave perutninskega mesa. Poleg tega ima Jata Emona v 
lasti tudi družbe Dobrodej d. o. o. (krmni dodatki), Emona RCP d. o. 
o. (razvojni center za prehrano) ter Vet.am Jata d. o. o. (veterinarstvo). 
S tem uresničuje svojo interno zavezo celovitega obvladovanja verige 
vrednosti v svoji skupini. Z nakupom lastniškega deleža družbe 
Brinovka d. o. o. se v skupino Jata Emona priključuje tudi Kras 
mesnopredelovalna industrija d. o. o. s svojimi hčerinskimi podjetji. 
»Z nakupom družbe Kras d. o. o. ohranjamo gospodarstvo v slovenski 
lasti in dajemo svežo priložnost za nadgradnjo razvoja odličnih 
blagovnih znamk in mesnih izdelkov,« je ob podpisu pogodbe povedal 
Stojan Hergouth, direktor družbe Jata Emona. 

Jata Emona d.o.o. je oblikovala rešitev družbe Kras d.o.o. na pobudo 
vodstva Pivke perutninarstva d.d., ki kroji živilsko divizijo v skupini 
Jata Emona. Pivka Perutninarstvo d.d. kot specialist za perutninske 
mesne izdelke, ki ima znotraj skupine Jata Emona največ izkušenj in 
kompetenc na področju proizvodnje in trženja mesnih izdelkov, bo 
podjetju Kras ponudila operativno in strateško podporo za delovanje. 
»Po pridobitvi soglasja Javne agencije RS za varstvo konkurence 
bo vključitev skupine Kras v živilsko poslovno divizijo skupine Jata 
Emona, velika priložnost za udejanjanje sinergij in nadaljnji razvoj. 
S povezovanjem potencialov razvoja in trženja, tehnoloških služb, 
kontrole kakovosti, nabave in racionalizacijo izrabe sredstev bomo 

hitrejši, konkurenčnejši in kakovostnejši. S skupnim vodenjem 
prodajnih in tržnih aktivnosti pa si obetamo trgu ponuditi enostavnejši 
dostop do širšega nabora izdelkov. S tem bo še do nedavnega žalostna 
zgodba primorskih mesno predelovalnih podjetij dobila pozitivno in 
perspektivno nadaljevanje,« je novico pozdravil predsednik uprave 
Pivka d.d. mag. Janez Rebec. 

Svoje misli izpostavlja tudi bivši dolgoletni direktor podjetja Kras in 
solastnik Edvard Fonda: »Da bi preprečili negativne posledice finančne 
blokade in odgovorili na zahteve upnikov, smo se lastniki skupine 
Kras odločili za hitro prodajo družbe. Med številnimi interesenti, med 
katerimi so bile tudi družbe iz tujine, smo sprejeli odločitev za prodajo 
družbi s slovenskim lastništvom Jati Emoni. Pri izboru je odigralo 
pomembno vlogo dolgoletno poslovno sodelovanje in zaupanje med 
družbo Kras in Pivko perutninarstvo d. d., saj zaradi finančne blokade 
ni bilo časa za klasične prevzemne postopke, kot so skrbni pregled in 
cenitve. Celotna bivša upravljavska in lastniška ekipa ostajamo na 
razpolago s svojimi izkušnjami in poznavanjem družbe. Vsem je v 
interesu, da bi novo vodstvo hitro saniralo oteženo situacijo družbe, 
ohranilo delovna mesta in v nadaljevanju izkoristilo potenciale, ki jih 
nudi odličen nabor izdelkov Kras.«

Jata Emona

Od leve proti desni: mag. Janez Rebec, Stojan Hergouth, Borut Volk, 
Edvard Fonda.
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Z namenom spodbujanja in promoviranja inovativnosti, širjenja inovacijske 
kulture in povečanja prepoznavnosti in ugleda inovativnih podjetij, njihovih 
inovacij in avtorjev Območna gospodarska zbornica Postojna objavlja razpis 
za izbor najboljše inovacije v Primorsko-notranjski regiji 2018.

Izbor najboljše inovacije na nacionalni in regionalni ravni
V okviru projekta Izbor najboljše inovacije sodi vsakoletni izbor najboljših inovacij, ki se potegujejo za najvišja priznanja na 
regionalni in nacionalni ravni. Letos bodo tako že 16. leto zapored podeljena priznanja za najboljše inovacije. 

Kakšne inovacije je mogoče prijaviti?
Podjetja in drugi predlagatelji lahko prijavijo tehnološke inovacije, torej nove inovativne proizvode, izboljšave ter nove tehnologije 
proizvodnje. Prijavijo pa lahko tudi inovacije, ki izhajajo iz netehnoloških področij, to so storitvene, organizacijske, procesne, 
socialne inovacije, inovacije na področju trženja idr. Predlagatelji lahko v letu 2018 prijavijo inovacijo, ki je bila prvič vpeljana na trg 
oz. prvič uporabljena v proizvodnem/poslovnem procesu v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2018.

Kdo lahko sodeluje v izboru ?
Možnost prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki, posamezniki, samostojni inovatorji in 
poslovni subjekti, kot so npr. javni zavodi, instituti itd. ( v nadaljevanju predlagatelji), ki imajo sedež na območju Območne zbornice 
Postojna (občine: Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka, Postojna). 

Kako poteka izbora najboljših inovacij?
Izbor priznanj za najboljše inovacije poteka dvostopenjsko. Inovacije so ocenjene po usklajenih merilih, ki veljajo za obe ravni. 
Na prvi stopnji opravi izbor Komisija za inovacije, ki jo imenuje Upravni odbor Območne zbornice Postojna. Upoštevajo se vse 
inovacije, ki ustrezajo razpisnim pogojem. Na drugo, torej nacionalno stopnjo se uvrstijo najboljše tri inovacije, ki so ocenjene na 
prvi stopnji. 

Najboljše inovacije so nagrajene z zlatim, srebrnim, bronastim priznanjem oz. z zahvalo. Inovator, ki prejme priznanje ali zahvalo za 
inovacijo, si s tem pridobi pravico uporabe priznanja oziroma diplome v komercialne in publicistične namene.

Razpisni pogoji, prijave in informacije
Podrobnejše informacije o razpisu ter prijavni obrazci so na voljo na spletni strani GZS Območne zbornice Postojna: https://www.
gzs.si/oz_postojna, po telefonu: 05/72 00110, 
e-pošti: oz.postojna@gzs.si.

GZS Območna zbornica Postojna bo prijave sprejemala najpozneje do 2. 4. 2018
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16. RAZPIS OBMOČNE GOSPODARSKE 
ZBORNICE POSTOJNA ZA IZBOR 
NAJBOLJŠIH INOVACIJ 2018 

SVOJO SRČNOST PETROL IZKAZAL Z DONACIJO
Petrolovi zaposleni so se tudi ob zaključku 
preteklega leta izkazali in brez obotavljanja 
priskočili na pomoč. V svojih lokalnih 
okoljih so izbrali posameznike, projekte 
ali društva ter jim ob novem letu namenili 
donacijo, ki je bila vsekakor najboljši 
nadomestek oziroma zamenjava za odrečen 
nakup poslovnih daril.

Izjemno lepi gesti se že več let pridružuje 
tudi Petrol v Pivki, ki ga uspešno in srčno 
vodi Marko Škrlj. Letošnjo donacijo so 
namenili športnemu društvu Pike, in sicer 
mlajšim selekcijam plesalk in plesalcev, 
starim od 3 do 12 let. 

Odločitev za spodbudo mladim športnikom 
ni bila težka, saj športno društvo združuje 
številne otroke, ki imajo radi šport, se 
udeležujejo številnih tekmovanj ter 
prirejajo vsakoletno odmevno decembrsko 
prireditev. Kolektiv pivškega bencinskega 

servisa je plesalke in plesalce obiskal tudi na enem izmed trenin-gov ter se prepričal, da je 
vzdušje med otroki vsekakor vredno vsake denarne spodbude.

DKH
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TOPLOTNA IZOLACIJA OVOJA STAVBE
Zunanji ovoj stavbe nas ščiti  pred padavinami, vlago, nizkimi 
ali visokimi temperaturami, sončnim sevanjem in hrupom. Da 
dosežemo optimalne rezultate vse teh zahtev, moramo samo 
izvedbo pravilno in strokovno načrtovat in seveda brezhibno 
izvesti. Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (v nadaljevanju 
Pravilnik) dodeli letno količino energije za ogrevanje glede na faktor 
oblike in ogrevano površino stavbe. Da tej zahtevi ugodimo, gradimo 
ovoj stavbe iz materialov z dobrimi toplotno izolacijskimi lastnostmi, 
oz. stavbo »ovijemo« v toplotno izolacijo. V izračunu upoštevamo  
izgube toplote skozi vse elemente ogrevanega dela stavbe, kot so: 
zunanji zidovi, okna, streha in tla.

Da zadostimo zahtevam Pravilnika, da mora biti toplotna 
prehodnost skozi zunanje stene manjša od U   0,28 W/m2K, kar 
v praksi pomeni, da moramo zidu iz kamna debeline npr. 60 cm, 
ali iz modularne opeke debeline 30 cm, dodati še 12 cm toplotne 
izolacije (osnovna kvaliteta). Seveda je to zakonski minimum, zato je 
večja debelina izolacije samo plus, ki pa v končni ceni investicije ne 
predstavlja občutnega dodatnega stroška (vsak dodatni cm izolacije 
podraži fasado prib. za 2 %). EKO sklad pa v razpisnih pogojih za 
nepovratne spodbude kot minimalno potrebno debelino izolacije 
zahteva 18 cm (ko gre za osnovno kvaliteto izolacije in ustrezno 
manjšo debelino, ko je kvaliteta izolacije boljša, da dosežemo enak 
učinek izolativnosti). Za sisteme kontaktno-izolacijskih fasad so 
dovoljeni le fasadni sistemi, ki imajo evropsko tehnično oceno (ETA)

Načeloma dajemo izolacijo zunaj, le ko je to neizbežno tudi na 
notranji strani. V kolikor izoliramo zidove zunaj, se nam ogrevalna 
toplota akumulira v zidu, s tem vzdržujemo topel in suh zid in tako 
prispevamo k kvalitetnem ugodju v prostoru. Prostor se sicer ogreva 
dalj časa, se pa tudi dalj časa ohlaja. 

Po zahtevah Pravilnika mora biti toplotna prehodnost stropa proti 
neogrevanemu podstrešju ali strehe v mansardi manjša od U <  0,20 
W/m2K,  kar običajno dosežemo z 20 cm debelo izolacijo. Optimalna 
debelina izolacije pa je 25-30 cm, saj s tem poleg majhnega prehoda 
toplote navzven v hladnejših mesecih, rešimo tudi problem 
pregrevanja podstrešja v poletnih mesecih. S tem zadostimo tudi 
pogojem v razpisih EKO sklada, kjer je zahtevana min. debelina 
izolacije 30 cm (ko gre za osnovno kvaliteto izolacije in ustrezno 
manjšo debelino kvalitetnejše izolacije ob enakem učinku). Obenem 
s takšno izvedbo preprečimo zimsko taljenje snega na strehah ter 
z njim povezano zaledenitev ob napušču in morebitno zamakanje 
skozi kritino. Pri izolaciji stropa ali strehe moramo zelo paziti, da ne 
pride do nepravilne namestitve folij. Veliko pozornost pri polaganju 
folij, moramo posvetiti tudi spojem (ob zidovih, prebojih ipd.), saj 
nestrokovna in malomarna izvedba v veliki meri vpliva na kvaliteto 
izolacije in s tem izgubo toplote. Če polagamo izolacijo v dveh 
plasteh, položimo eno prečno na drugo in tako izničimo morebitno 
uhajanje toplote skozi špranje.

Po Pravilniku sme biti toplotna prehodnost tal na terenu in tal nad 
neogrevanim prostorom: U < 0,35 W/m2K (talno ogrevanje in tla 
nad zunanjim zrakom: U < 0,30 W/m2K). To vrednost dosežemo z 
izolacijo v debelini 10-15 cm. Ker smo tu največkrat omejeni s svetlo 
višino prostorov, se debelina izolacije pač prilagaja tem omejitvam. 
V kolikor delamo tlake z lahkim toplotno izolacijskim betonom 
(v kombinaciji z izolacijskim materialom), je debelina betona pač 
ustrezno prilagojena zahtevam. EKO sklad v razpisnih pogojih 
(krediti) zahteva najmanj 15 cm izolacijskega materiala (ob enakih 
zahtevah kot pri ovoju in strehi) za izvedbo toplotne izolacije tal.

K ovoju stavbe spada tudi stavbno pohištvo. Po Pravilniku sme biti 
toplotna prehodnost energetsko učinkovitih oken od U ≤1,30 W/
m2K. Zahteve EKO sklada pa so: leseno stavbno pohištvo s toplotno 
prehodnostjo UW ≤ 1,1 W/m2K, vgrajeno trojno zasteklitvijo in z 
energijsko učinkovitim distančnikom. Tesnjenje med konstrukcijo in 
okvirjem mora biti izvedeno po načelu tesnjenja v treh ravneh, kot 
je opredeljeno v smernici RAL za načrtovanje in izvedbo vgradnje 
zunanjega stavbnega pohištva.

Še informacija o spremembi delovanja SPE Pivka: svetovalna pisarna 
v Pivki deluje vsak torek od 15.00 do 19.00 v Krpanovem domu, v 
sobi št. 4 (II.nadstropje) - najava na tel.: 05/7210101.

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 ali po mailu: 
spe.pivka@gmail.com
- na EKO skladu: ekosklad.si, ekosklad@ekosklad.si 
ali na brezplačnem telefonu 0801669.

Svetovalna pisarna ENSVET Pivka
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SPOMLADANSKA AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV
V soboto, 7. aprila 2018, bo potekala spomladanska akcija zbiranja 
nevarnih odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Pivka. 

Akcija bo izvedena s tovornim vozilom opremljenim z ustreznimi 
posodami za zbiranje posameznih vrst nevarnih odpadkov. Tovrstne 
odpadke boste lahko oddali usposobljeni ekipi, ki vas bo pričakovala 
na naslednjih lokacijah:

URA LOKACIJA
8.00 – 8.45 DOLNJA KOŠANA – pri osnovni šoli
9.15 – 10.00 ŠMIHEL PRI PIVKI – pri cerkvi
10.30 – 11.30 PIVKA – pri ekološkem otoku na tržnici
12.00 – 12.45 ZAGORJE – pri spomeniku
13.00 – 13.45 PARJE – pri cerkvi

V OKVIRU AKCIJE ZBIRANJA LAHKO ODDATE

KAM Z ODPADNIMI ZDRAVILI IN TEHNIČNIMI ZDRAVSTVENIMI 
PRIPOMOČKI?

Vse občane opozarjamo, da je potrebno 
nevarne odpadke hraniti v originalni 
embalaži, ki mora biti dobro zaprta, da ne 
pride do morebitnega razlitja pri prevozu 
na zbirno mesto oziroma lokacijo oddaje. 
Potrebno je še paziti, da se odpadki med seboj 
ne mešajo, saj lahko pride do nepredvidene 
reakcije med različnimi snovmi. Do oddaje je 
potrebno nevarne odpadke hraniti na suhem, 
varnem in otrokom nedostopnem mestu. 

PUBLICUS, d. o. o.

Ne glede na to kakšne učinkovine vsebujejo zdravila, postanejo, ko 
jih ne potrebujemo več, nevaren odpadek. Zato jih moramo oddati 
ločeno, saj kljub pretečenemu roku uporabe še vedno vsebujejo 
snovi, ki lahko negativno vplivajo na okolje, posledično pa tudi na 
zdravje ljudi, če jih ne odložimo pravilno. 

Kaj vse spada med odpadna zdravila?
Med odpadna zdravila spadajo:
• zdravila v trdem stanju (tablete, kapsule in svečke) skupaj z 
neposrednim ovojem, ki jih ščiti, 
• praški in tekoča zdravila v originalni, neposredni embalaži 
(plastična ali steklena steklenička). 

POMEMBNO: Vedno oddajamo zdravilo skupaj z originalno, 
neposredno embalažo, ki mora biti dobro zaprta oziroma 
ohranjena in nepoškodovana. Zunanjo embalažo (kartonske 
škatlice) in navodila odstranimo in ju odložimo v zabojnik za 
zbiranje mešane odpadne embalaže ali pa v zabojnik za papir na 
ekološkem otoku.  

Česa ne smemo dajati med odpadna zdravila?
Med odpadna zdravila ne spadajo:
• drugi odpadni izdelki, čeprav so po videzu podobni zdravilom 
in jih je mogoče kupiti v lekarnah ali specializiranih prodajalnah, 
vendar ne vsebujejo zdravilnih učinkovin (prehranska dopolnila, 
kozmetični proizvodi itd.),
• citološka in citostatična zdravila, 
• aktivna cepiva, 
• kemikalije, 
• zdravstveno tehnični pripomočki in 
• injekcijske igle ter drugi ostri predmeti.

Kam lahko oddamo odpadna zdravila?
Odpadna zdravila lahko oddate:
• v lekarnah in specializiranih prodajalnah, ki imajo za to na vidnem 
mestu nameščene plastične zbiralnike,
• v sklopu rednih akcij zbiranja nevarnih odpadkov s premično 
zbiralnico ali 
• v Zbirni center Pivka v času obratovanja.

Kakšna je končna oskrba ločeno zbranih odpadnih zdravil?
Podjetja, ki se ukvarjajo z zbiranjem nevarnih odpadkov, zbrana 
zdravila varno prepeljejo v specializirane sežigalnice in jih tam ob 
visoki temperaturi nadzorovano sežgejo, da ne onesnažijo okolja. 
V sežigalnici končajo vsa zdravila, tudi tista, ki so popolnoma 
neuporabljena in jim rok uporabe še ni potekel. Čeprav so morda še 
uporabna, jih v lekarnah, ko jim jih vrnemo,  ne morejo več prodati.
 
Kaj pa storimo s pripomočki, namenjenimi preventivi ali 
zdravljenju?
Čeprav so tehnični zdravstveni pripomočki (merilniki krvnega 
tlaka, inhalatorji, elektronski merilniki krvnega sladkorja, električni 
glavniki za odstranjevanje uši itd.) namenjeni zdravstveni preventivi, 
po izteku življenjske dobe ne spadajo med odpadke iz zdravstva, 
ampak med odpadno električno in elektronsko opremo, saj delujejo 
na baterije oziroma na elektriko. 
Tovrstne odpadke lahko oddate:
• na prodajnih mestih, kjer ste jih kupili,
• v specializiranih prodajalnah električnih naprav ob nakupu nove, 
podobne naprave,
• v ulične zbiralnike za drobno odpadno električno in elektronsko 
opremo ter odpadne baterije, ki se nahajajo na določenih ekoloških 
otokih. V Pivki je zbiralnik nameščen na ekološkem otoku pri 
trgovini Špar, pri tržnici in na Vilharjevi ulici, en zbiralnik pa se 
nahaja še v Dolnji Košani na ekološkem otoku pri blokih,
• v okviru oddaje kosovnih odpadkov in
• v Zbirni center Pivka v času obratovanja.

Več informacij o pravilnem ločevanju odpadkov in o tem, kam 
posamezen odpadek spada in kje ga lahko oddate, najdete na naši 
spletni strani www.publikus.si.

Publicus d.o.o.
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POROČILO O SKLADNOSTI PITNE VODE V LETU 2017 ZA 
VODOVODNA SISTEMA POSTOJNA–PIVKA IN SUHORJE 
(v upravljanju javnega podjetja KOVOD Postojna, d. o. o.)

 

  

POROČILO O SKLADNOSTI PITNE VODE V LETU 2017 ZA VODOVODNA SISTEMA POSTOJNA–PIVKA IN SUHORJE 
(v upravljanju javnega podjetja KOVOD Postojna, d. o. o.) 
 
Poročilo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17 – v 
nadaljevanju pravilnikom), ki v 34. členu določa, da mora upravljavec vodovodnega sistema najmanj enkrat letno obvestiti 
uporabnike o skladnosti pitne vode, ugotovljene v okviru notranjega nadzora. 
 
Poročilo zajema dva vodovodna sistema, ki sta v upravljanju javnega podjetja KOVOD Postojna, d. o. o. in zagotavljata 
oskrbo s pitno vodo na območju občin Postojna in Pivka: 
1. Vodovodni sistem Postojna‒Pivka z oskrbovalnimi območji: Osrednji del, Planina in Strane–Hruševje–Šmihel. 
2. Vodovodni sistem Suhorje (oskrbovalno območje Suhorje – vodni vir iz vodovodnega sistema Ilirska Bistrica). 
Vsa zajeta voda za oskrbo s pitno vodo je površinskega tipa ali z vplivom površja. 
 
Tabela 1: Število uporabnikov in distribucija pitne vode za leto 2017 po oskrbovalnih območjih 

Ime oskrbovalnega območja  Število uporabnikov Distribucija pitne vode  (m3/leto) 

Osrednji del  19.029 2.310.379 
Strane–Hruševje–Šmihel 1.917 194.699 
Planina 822 48.390 
Suhorje 62 3.976 
Skupaj  22143 2.557.444 

 
Tabela 2: Priprava pitne vode za leto 2017 po oskrbovalnih območjih 

Ime oskrbovalnega 
območja 

Objekt za 
pripravo vode Priprava pitne vode Spremembe v pripravi pitne vode  

Osrednji del  Vodarna Malni 
Koagulacija, flokulacija, sedimentacija, filtriranje 
(hitri peščeni filtri), dezinfekcijsko sredstvo: UV in 
plinski klor. 

Z dnem: 5. 12. 2017; koagulacija, ultrafiltracija 
(UF), dezinfekcijsko sredstvo: UV in plinski klor. 

Strane–Hruševje–
Šmihel 

Vodarna Malni 
Koagulacija, flokulacija, sedimentacija, filtriranje 
(hitri peščeni filtri), dezinfekcijsko sredstvo: UV in 
plinski klor. 

Z dnem: 5. 12. 2017; Koagulacija, ultrafiltracija 
(UF), dezinfekcijsko sredstvo: UV in plinski klor. 

Vodarna  Korotan / Z dnem: 29. 9. 2017, koagulacija, ultrafiltracija 
(UF), dezinfekcijsko sredstvo: natrijev hipoklorit. 

Črpališče Šmihel 
pod Nanosom  

Brez obdelave, dezinfekcijsko sredstvo: plinski klor. / 

Strane Brez obdelave, dezinfekcijsko sredstvo: natrijev 
hipoklorit. 

/ 

Planina 
Črpališče Malni  Koagulacija, filtriranje (hitri peščeni filtri), 

dezinfekcijsko sredstvo: UV in natrijev hipoklorit. 
Ukinitev z dnem 18. 12. 2017. 

Vodarna Malni  Z dnem: 18. 12. 2017, koagulacija, ultrafiltracija 
(UF), dezinfekcijsko sredstvo: UV in plinski klor. 

Suhorje Vodarna Ilirska 
Bistrica 

Mikrofiltracija, dezinfekcijsko sredstvo: plinski klor.  / 

 
Nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode se izvaja z notranjim nadzorom pitne vode skladno z 10. členom pravilnika 
in državnim monitoringom pitne vode. Državni monitoring opravlja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (v 
nadaljevanju: NLZOH) in je vzpostavljen na podlagi zahtev pravilnika in karakteristik vodnih virov. Notranji nadzor se izvaja 
interno znotraj službe za zdravstveni nadzor in analize podjetja Kovod Postojna d. o. o., in pogodbeno z NLZOH. Notranji 
nadzor je vzpostavljen na osnovah HACCP sistema, ki omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih 
agensov, ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi.  
 
Tabela 3: Državni monitoring pitne vode za leto 2017 po oskrbovalnih območjih  

Ime oskrbovalnega območja  Število vzorcev Število rednih vzorcev Število občasnih 
vzorcev 

Število neskladnih 
vzorcev 

Osrednji del  25 23 2 5 
Strane–Hruševje–Šmihel 5 4 1 0 
Planina 5 4 1 0 
Suhorje 2 2 0 0 

Legenda: Redni preskus: pH vrednost, Električna prevodnost pri 20 °C, Preostali prosti klor, Vonj, Escherichia coli, Število kolonij pri 22°C in 37°C, 
Clostridium perfringens (vključno s sporami), Koliformne bakterije, Barva, Motnost, Amonij; Občasni preskus: Priloga 1, del B, Pravilnika o pitni vodi 
  

  

Obrazložitev tabele 3: V okviru državnega monitoringa pitne vode je bilo na VS Postojna–Pivka in VS Suhorje skupno 
opravljenih sedemintrideset vzorčenj za mikrobiološke in fizikalno-kemijske preskuse. Pri izvajanju nadzora je bilo neskladnih 
pet rednih vzorcev na oskrbovalnem območju osrednji del. V enem vzorcu je bilo neskladje ugotovljeno zaradi preseženega 
števila kolonij pri 22°C, v štirih vzorcih zaradi preseženega števila kolonij tako pri 37°C kot pri 22°C. Štirje vzorci so bili 
neskladni zaradi tehnične napake v naselju Buje in en vzorec zaradi vpliva hišnega vodovodnega omrežja v naselju Zagorje. 
 
Tabela 4: Notranji nadzor surove vode za leto 2017 za posamezno oskrbovalno območje  

Ime oskrbovalnega 
območja 

(N)  
vseh 

vzorcev 
 

(N) 
občasna 

MB 

(N) 
neskladni  

občasna MB 

(N) 
paraziti 

 

(N) 
neskladni  

paraziti 
 

(N) 
redna 
KEM 

(N) 
neskladni 

redna 
KEM 

(N) 
občasna 

KEM 
 

(N) 
neskladni 
občasna 

KEM 
Osrednji 
del in 
Planina 

Zajetje 
Malni 16 13 13 1 1 1 1 1 0 

Strane – 
Hruševje 
– Šmihel 

Zajetje 
Korotan 11 5 5 1 0 2 1 3 3 

Črpališče 
Šmihel pod 
Nanosom 

8 5 0 0 0 3 0 0 0 

Strane 7 4 0 0 0 3 0 0 0 
Legenda: (N): število vzorcev; občasna MB: Koliformne bakterije, Escherichia coli, Enterokoki, Clostridium perfringens (vključno s sporami), Število kolonij 
pri 22°C in 37°C; paraziti: Cryptosporidium in ciste parazitov iz rodu Giardia; redna KEM: pH vrednost, električna prevodnost pri 20 °C, preostali prosti 
klor, vonj, barva, motnost, Amonij, Nitrit, oksidativnost in/ali TOC, Aluminij; občasna KEM: Priloga 1, del B, Pravilnika o pitni vodi  
 
Obrazložitev tabele 4: V surovi vodi je bilo v sklopu notranjega nadzora opravljenih dvainštirideset vzorčenj. Od tega 
sedemindvajset na mikrobiološke parametre, devet na redne fizikalno-kemijske parametre, štiri občasne fizikalno-kemijske 
parametre ter dva na parazite. Mikrobiološko neskladnih vzorcev je bilo skupaj sedemindvajset, in sicer na vodnem zajetju 
Malni in vodnem zajetju Korotan. Fizikalno-kemijskih neskladnih vzorcev je bilo skupaj pet, prav tako na vodnem zajetju 
Malni in vodnem zajetju Korotan. 
Malni: Surova voda iz zajetja Malni je mikrobiološko stalno obremenjena, kar je razvidno iz tabele 4. V vodi so vedno 
prisotne bakterije fekalnega onesnaženja Escherichia coli, Enterokoki kot tudi Koliformne bakterije, Število kolonij pri 22°C in 
37°C ter Clostridium perfringens (vključno s sporami). Clostridium perfringens nakazuje na prisotnosti parazitov v vodi, kar je 
bilo potrjeno z rednim letnim vzorčenjem na prisotnost parazitov. Prisotnih je bilo enajst cist parazitov iz rodu Giardie, 
Kriptosporidijev ni bilo. Kemijsko surova voda iz zajetja Malni ni obremenjena. Neskladnost se beleži le pod indikatorske 
parametre, in sicer motnost v času obilnega deževja. Korotan: Surova voda iz zajetja Korotan je mikrobiološko stalno 
obremenjena, kar je razvidno iz tabele 4. V vodi so vedno prisotne bakterije fekalnega onesnaženja Escherichia coli, 
Enterokoki kot tudi Koliformne bakterije, Število kolonij pri 22°C in 37°C ter Clostridium perfringens (vključno s sporami). 
Znotraj rednega letnega vzorčenja pitne vode na prisotnost parazitov ni bilo ugotoviti prisotnosti Kriptosporidijev in parazitov 
iz rodu Giardie. Kemijsko surova voda iz zajetja Korotan ni obremenjena. Neskladnost se beleži le pod indikatorske 
parametre, in sicer motnost v času obilnega deževja. Črpališče Šmihel pod Nanosom in Strane: Surova voda obeh vodnih 
virov je tako mikrobiološko kot tudi fizikalno-kemijsko neobremenjena kar je razvidno iz tabele 4.  
 
Tabela 5: Notranji nadzor  pitne vode za leto 2017 po pripravi za posamezno oskrbovalno območje  

Ime oskrbovalnega 
območja 

 

(N)  
vseh 

vzorcev 
 

(N) 
občasna 

MB 

(N) 
neskladni  
občasna 

MB 

(N) 
paraziti 

 

(N)  
neskladni  

paraziti 
 

(N) 
redna 
KEM 

(N) 
neskladni 

redna 
KEM 

(N) 
občasna 

KEM 
 

(N) 
neskladni 
občasna 

KEM 
Osrednji 
del  

Vodarna 
Malni 49 25 0 2 0 22 6 0 0 

Planina Črpališče 
Malni 25 16 1 0 0 9 0 0 0 

Strane – 
Hruševje 
– Šmihel 

Zajetje 
Korotan 40 28 2 1 0 9 0 2 0 

Črpališče 
Šmihel pod 
Nanosom 

14 7 0 0 0 7 0 0 0 

Strane 11 6 0 0 0 5 0 0 0 
Legenda: glej legendo tabela 4. 
 
Obrazložitev tabele 5: V okviru notranjega nadzora je bilo opravljenih skupaj sto devetintrideset vzorčenj na mikrobiološke 
in fizikalno-kemijske parametre po pripravi pitne vode v objektih navedenih v tabeli 5. Od tega je bilo odvzetih 
dvainosemdeset vzorcev na mikrobiološko preskušanje, dvainpetdeset na redno fizikalno-kemijsko preskušanje in dvakrat na 
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Obrazložitev tabele 3: V okviru državnega monitoringa pitne vode je bilo na VS Postojna–Pivka in VS Suhorje skupno 
opravljenih sedemintrideset vzorčenj za mikrobiološke in fizikalno-kemijske preskuse. Pri izvajanju nadzora je bilo neskladnih 
pet rednih vzorcev na oskrbovalnem območju osrednji del. V enem vzorcu je bilo neskladje ugotovljeno zaradi preseženega 
števila kolonij pri 22°C, v štirih vzorcih zaradi preseženega števila kolonij tako pri 37°C kot pri 22°C. Štirje vzorci so bili 
neskladni zaradi tehnične napake v naselju Buje in en vzorec zaradi vpliva hišnega vodovodnega omrežja v naselju Zagorje. 
 
Tabela 4: Notranji nadzor surove vode za leto 2017 za posamezno oskrbovalno območje  

Ime oskrbovalnega 
območja 

(N)  
vseh 

vzorcev 
 

(N) 
občasna 

MB 

(N) 
neskladni  

občasna MB 

(N) 
paraziti 

 

(N) 
neskladni  

paraziti 
 

(N) 
redna 
KEM 

(N) 
neskladni 

redna 
KEM 

(N) 
občasna 

KEM 
 

(N) 
neskladni 
občasna 

KEM 
Osrednji 
del in 
Planina 

Zajetje 
Malni 16 13 13 1 1 1 1 1 0 

Strane – 
Hruševje 
– Šmihel 

Zajetje 
Korotan 11 5 5 1 0 2 1 3 3 

Črpališče 
Šmihel pod 
Nanosom 

8 5 0 0 0 3 0 0 0 

Strane 7 4 0 0 0 3 0 0 0 
Legenda: (N): število vzorcev; občasna MB: Koliformne bakterije, Escherichia coli, Enterokoki, Clostridium perfringens (vključno s sporami), Število kolonij 
pri 22°C in 37°C; paraziti: Cryptosporidium in ciste parazitov iz rodu Giardia; redna KEM: pH vrednost, električna prevodnost pri 20 °C, preostali prosti 
klor, vonj, barva, motnost, Amonij, Nitrit, oksidativnost in/ali TOC, Aluminij; občasna KEM: Priloga 1, del B, Pravilnika o pitni vodi  
 
Obrazložitev tabele 4: V surovi vodi je bilo v sklopu notranjega nadzora opravljenih dvainštirideset vzorčenj. Od tega 
sedemindvajset na mikrobiološke parametre, devet na redne fizikalno-kemijske parametre, štiri občasne fizikalno-kemijske 
parametre ter dva na parazite. Mikrobiološko neskladnih vzorcev je bilo skupaj sedemindvajset, in sicer na vodnem zajetju 
Malni in vodnem zajetju Korotan. Fizikalno-kemijskih neskladnih vzorcev je bilo skupaj pet, prav tako na vodnem zajetju 
Malni in vodnem zajetju Korotan. 
Malni: Surova voda iz zajetja Malni je mikrobiološko stalno obremenjena, kar je razvidno iz tabele 4. V vodi so vedno 
prisotne bakterije fekalnega onesnaženja Escherichia coli, Enterokoki kot tudi Koliformne bakterije, Število kolonij pri 22°C in 
37°C ter Clostridium perfringens (vključno s sporami). Clostridium perfringens nakazuje na prisotnosti parazitov v vodi, kar je 
bilo potrjeno z rednim letnim vzorčenjem na prisotnost parazitov. Prisotnih je bilo enajst cist parazitov iz rodu Giardie, 
Kriptosporidijev ni bilo. Kemijsko surova voda iz zajetja Malni ni obremenjena. Neskladnost se beleži le pod indikatorske 
parametre, in sicer motnost v času obilnega deževja. Korotan: Surova voda iz zajetja Korotan je mikrobiološko stalno 
obremenjena, kar je razvidno iz tabele 4. V vodi so vedno prisotne bakterije fekalnega onesnaženja Escherichia coli, 
Enterokoki kot tudi Koliformne bakterije, Število kolonij pri 22°C in 37°C ter Clostridium perfringens (vključno s sporami). 
Znotraj rednega letnega vzorčenja pitne vode na prisotnost parazitov ni bilo ugotoviti prisotnosti Kriptosporidijev in parazitov 
iz rodu Giardie. Kemijsko surova voda iz zajetja Korotan ni obremenjena. Neskladnost se beleži le pod indikatorske 
parametre, in sicer motnost v času obilnega deževja. Črpališče Šmihel pod Nanosom in Strane: Surova voda obeh vodnih 
virov je tako mikrobiološko kot tudi fizikalno-kemijsko neobremenjena kar je razvidno iz tabele 4.  
 
Tabela 5: Notranji nadzor  pitne vode za leto 2017 po pripravi za posamezno oskrbovalno območje  

Ime oskrbovalnega 
območja 

 

(N)  
vseh 

vzorcev 
 

(N) 
občasna 

MB 

(N) 
neskladni  
občasna 

MB 

(N) 
paraziti 

 

(N)  
neskladni  

paraziti 
 

(N) 
redna 
KEM 

(N) 
neskladni 

redna 
KEM 

(N) 
občasna 

KEM 
 

(N) 
neskladni 
občasna 

KEM 
Osrednji 
del  

Vodarna 
Malni 49 25 0 2 0 22 6 0 0 

Planina Črpališče 
Malni 25 16 1 0 0 9 0 0 0 

Strane – 
Hruševje 
– Šmihel 

Zajetje 
Korotan 40 28 2 1 0 9 0 2 0 

Črpališče 
Šmihel pod 
Nanosom 

14 7 0 0 0 7 0 0 0 

Strane 11 6 0 0 0 5 0 0 0 
Legenda: glej legendo tabela 4. 
 
Obrazložitev tabele 5: V okviru notranjega nadzora je bilo opravljenih skupaj sto devetintrideset vzorčenj na mikrobiološke 
in fizikalno-kemijske parametre po pripravi pitne vode v objektih navedenih v tabeli 5. Od tega je bilo odvzetih 
dvainosemdeset vzorcev na mikrobiološko preskušanje, dvainpetdeset na redno fizikalno-kemijsko preskušanje in dvakrat na 

 

  

občasno fizikalno-kemijsko preskušanje in trikrat na parazite. Mikrobiološko neskladni vzorci so bili trije, in sicer dva v 
vodarni Korotan. Enkrat zaradi prisotnosti Koliformnih bakterij in Enterokokov ter enkrat zaradi preseženega števila kolonij pri 
37°C. Tretji vzorec je bil neskladen v črpališču Malni zaradi prisotnosti Koliformnih bakterij in Enterokokov. Neskladnosti pitne 
vode uporabniki niso bili izpostavljeni. Obdelana voda iz vodarne Korotan v času neskladnosti vzorcev ni bila distribuirana v 
omrežje, za neskladen vzorec iz črpališča Malni pa se ocenjuje, da je šlo za sekundarno kontaminacijo vzorca, saj so bili na 
isti dan odvzeti vzorci na omrežju skladni s Pravilnikom, kar je potrdila tudi skladnost vzorcev po takojšnjem ponovnem 
vzorčenju. Fizikalno-kemijsko neskladnih vzorcev je bilo šest. Enkrat zaradi presežene motnosti in aluminija, trikrat zaradi 
presežene motnosti in dvakrat zaradi aluminija. Vseh šest vzorcev je bilo odvzetih na vodarni Malni v času ukrepa 
prekuhavanja zaradi presežene motnosti po filtraciji. Izpostavljenost neskladnosti zaradi aluminija se je prekinilo z ukinitvijo 
dela tehnologije obdelave pitne vode (koagulacijo) ter takojšnjim spiranjem sistema. Kar potrjujejo skladni vzorci na omenjeni 
parameter po izvedenem ukrepu. 
 
Tabela 6: Notranji nadzor pitne vode za leto 2017 po oskrbovalnih območjih na omrežju in pri uporabniku 

Ime oskrbovalnega 
območja (OO) 

(N) vseh 
vzorcev 

 

(N) 
občasna 

MB 

(N) 
neskladni  
občasna 

MB 

(N) 
redna 
KEM 

(N) 
neskladni 

redna KEM 

(N) 
izbrani 

MB 

(N) 
neskladni 
izbrani MB 

(N) 
izbrani 
KEM 

(N) 
neskladni 

izbrani 
KEM 

Osrednji del  170 114 7 39 3 13 4 4 0 
Strane–Hruševje–
Šmihel 21 16 0 5 0 0 0 0 0 

Planina 10 8 0 2 0 0 0 0 0 
Suhorje 12 6 0 6 0 0 0 0 0 

Legenda: glej legendo tabela 4.; izbrani MB: Koliformne bakterije, Število kolonij pri 22°C in 37°C; izbrani KEM: Al (Aluminij) 
 
Obrazložitev tabele 6: V okviru notranjega nadzora pitne vode je bilo opravljenih na vodovodnem sistemu Postojna–Pivka in 
Suhorje na omrežju in pri uporabniku skupaj dvesto trinajst vzorčenj na mikrobiološke in fizikalno-kemijske parametre. Na 
oskrbovalnih območjih Planina, Strane–Hruševje–Šmihel in Suhorje ni bilo neskladnih vzorcev. Na oskrbovalnem območju 
Osrednji del pa je bilo od vseh sto sedemdeset vzorcev, enajst mikrobiološko neskladnih in trije vzorci na fizikalno-kemijske 
parametre. Od enajst mikrobiološko neskladnih vzorcev jih je bilo šest neskladnih zaradi prisotnosti Koliformnih bakterij in 
preseženega števila kolonij na 37°C, ter dva vzorca zaradi preseženega števila kolonij na 37°C. Le pri enem vzorcu je bil 
vzrok neskladja interno vodovodno omrežje, vseh ostalih deset neskladnih vzorcev pa se dotiče tehnične napake na 
vodovodnem omrežju v naselju Buje, ki se jo je konec leta tudi odpravilo. Za neskladnost treh fizikalno-kemijskih vzorcev je 
razlog v dveh vzorcih povišana motnost in v enem vzorcu za nekoliko presežena vrednost aluminija. Vzrok za povišano 
motnost je bil v enem primeru zaradi nepravilnega odvzema vzorca iz hidrantnega nastavka, kar se je potrdilo s ponovnim 
vzorčenjem. Vzrok za ostali dve neskladji pa je bil v obvezni izvzetosti dela tehnologije (koagulaciji) v vodarni Malni v času 
ukrepa prekuhavanja zaradi presežene motnosti po filtraciji.  
 
Na vodovodnem sistemu Postojna–Pivka je bilo v letu 2017 potrebno vodo za prehrambne namene prekuhavati dvanajstkrat, 
skupaj enainšestdeset dni, na vodovodnem sistemu Suhorje petkrat, skupaj sto osem dni, in sicer: 
Na oskrbovalnem območju Osrednji del sedemkrat, skupaj enaintrideset dni. V mesecu februarju tri dni, marcu tri dni, 
maju tri dni, juniju štiri dni, juliju sedem dni, septembru pet dni in decembru šest dni. Od tega je bilo potrebno vodo 
prekuhavati petkrat zaradi poškodbe na vodovodnem sistemu v času gradnje vodovodnega sistema, in sicer dvakrat na 
območju Košanske doline, dvakrat na območju celotne občine Pivka, enkrat na celotnem območju občine Pivka ter sedmih 
naseljih občine Postojna (Grobišče, Rakitnik, Matenja vas, Prestranek, Koče, Žeje, Slavina), skupaj za čas devetnajst dni. 
Enkrat zaradi presežene motnosti po filtraciji pitne vode v vseh naseljih občine Postojna in Pivka, skupaj za čas pet dni. 
Enkrat zaradi prisotnosti koliformnih bakterij in preseženega števila kolonij na 37°C v naselju Buje zaradi suma na vdor vode 
iz lastnih vodnih virov v javni vodovodni sistem, skupaj za čas sedem dni.  
Na oskrbovalnem območju Planina trikrat, skupaj enaindvajset dni. V mesecu februarju pet dni, septembru sedem dni in 
decembru devet dni. Vsa tri prekuhavanja so bila uvedena zaradi presežene motnosti po filtraciji pitne vode in so veljala za 
naselji Planina in Lipje. 
Na oskrbovalnem območju Strane–Hruševje–Šmihel dvakrat, skupaj devet dni, in sicer v mesecu aprilu štiri dni in 
decembru pet dni. V mesecu aprilu je bilo prekuhavanje uvedeno zaradi izpada dezinfekcije pitne vode v črpališču Šmihel 
pod Nanosom v naseljih del Šmihela pod Nanosom, Landol, Fara, Goriče, Hrenovice, Hrašče, Dilce, Bolk, Studenec, Orehek, 
Velika Brda, Hruševje, Slavinje, del Razdrtega, del Malega Ubeljskega, Sajevče in Rakulik. V mesecu decembru  zaradi 
napake pri prevezavi novozgrajenega vodovodnega omrežja na obstoječi vodovodni sistem v naseljih Hrašče, Hrenovice, 
Goriče in Dilce.   
Na oskrbovalnem območju Suhorje petkrat, skupaj sto osem dni. V mesecu februarju štirinajst dni, aprilu dvanajst dni, 
septembru štiriindvajset dni, novembru enajst dni in decembru sedeminštirideset dni. Vseh pet prekuhavanj je bilo uvedenih 
zaradi presežene motnosti po filtraciji na vodarni Ilirska Bistrica, ki je v upravljanju JP Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o. 
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občasno fizikalno-kemijsko preskušanje in trikrat na parazite. Mikrobiološko neskladni vzorci so bili trije, in sicer dva v 
vodarni Korotan. Enkrat zaradi prisotnosti Koliformnih bakterij in Enterokokov ter enkrat zaradi preseženega števila kolonij pri 
37°C. Tretji vzorec je bil neskladen v črpališču Malni zaradi prisotnosti Koliformnih bakterij in Enterokokov. Neskladnosti pitne 
vode uporabniki niso bili izpostavljeni. Obdelana voda iz vodarne Korotan v času neskladnosti vzorcev ni bila distribuirana v 
omrežje, za neskladen vzorec iz črpališča Malni pa se ocenjuje, da je šlo za sekundarno kontaminacijo vzorca, saj so bili na 
isti dan odvzeti vzorci na omrežju skladni s Pravilnikom, kar je potrdila tudi skladnost vzorcev po takojšnjem ponovnem 
vzorčenju. Fizikalno-kemijsko neskladnih vzorcev je bilo šest. Enkrat zaradi presežene motnosti in aluminija, trikrat zaradi 
presežene motnosti in dvakrat zaradi aluminija. Vseh šest vzorcev je bilo odvzetih na vodarni Malni v času ukrepa 
prekuhavanja zaradi presežene motnosti po filtraciji. Izpostavljenost neskladnosti zaradi aluminija se je prekinilo z ukinitvijo 
dela tehnologije obdelave pitne vode (koagulacijo) ter takojšnjim spiranjem sistema. Kar potrjujejo skladni vzorci na omenjeni 
parameter po izvedenem ukrepu. 
 
Tabela 6: Notranji nadzor pitne vode za leto 2017 po oskrbovalnih območjih na omrežju in pri uporabniku 

Ime oskrbovalnega 
območja (OO) 

(N) vseh 
vzorcev 

 

(N) 
občasna 

MB 

(N) 
neskladni  
občasna 

MB 

(N) 
redna 
KEM 

(N) 
neskladni 

redna KEM 

(N) 
izbrani 

MB 

(N) 
neskladni 
izbrani MB 

(N) 
izbrani 
KEM 

(N) 
neskladni 

izbrani 
KEM 

Osrednji del  170 114 7 39 3 13 4 4 0 
Strane–Hruševje–
Šmihel 21 16 0 5 0 0 0 0 0 

Planina 10 8 0 2 0 0 0 0 0 
Suhorje 12 6 0 6 0 0 0 0 0 

Legenda: glej legendo tabela 4.; izbrani MB: Koliformne bakterije, Število kolonij pri 22°C in 37°C; izbrani KEM: Al (Aluminij) 
 
Obrazložitev tabele 6: V okviru notranjega nadzora pitne vode je bilo opravljenih na vodovodnem sistemu Postojna–Pivka in 
Suhorje na omrežju in pri uporabniku skupaj dvesto trinajst vzorčenj na mikrobiološke in fizikalno-kemijske parametre. Na 
oskrbovalnih območjih Planina, Strane–Hruševje–Šmihel in Suhorje ni bilo neskladnih vzorcev. Na oskrbovalnem območju 
Osrednji del pa je bilo od vseh sto sedemdeset vzorcev, enajst mikrobiološko neskladnih in trije vzorci na fizikalno-kemijske 
parametre. Od enajst mikrobiološko neskladnih vzorcev jih je bilo šest neskladnih zaradi prisotnosti Koliformnih bakterij in 
preseženega števila kolonij na 37°C, ter dva vzorca zaradi preseženega števila kolonij na 37°C. Le pri enem vzorcu je bil 
vzrok neskladja interno vodovodno omrežje, vseh ostalih deset neskladnih vzorcev pa se dotiče tehnične napake na 
vodovodnem omrežju v naselju Buje, ki se jo je konec leta tudi odpravilo. Za neskladnost treh fizikalno-kemijskih vzorcev je 
razlog v dveh vzorcih povišana motnost in v enem vzorcu za nekoliko presežena vrednost aluminija. Vzrok za povišano 
motnost je bil v enem primeru zaradi nepravilnega odvzema vzorca iz hidrantnega nastavka, kar se je potrdilo s ponovnim 
vzorčenjem. Vzrok za ostali dve neskladji pa je bil v obvezni izvzetosti dela tehnologije (koagulaciji) v vodarni Malni v času 
ukrepa prekuhavanja zaradi presežene motnosti po filtraciji.  
 
Na vodovodnem sistemu Postojna–Pivka je bilo v letu 2017 potrebno vodo za prehrambne namene prekuhavati dvanajstkrat, 
skupaj enainšestdeset dni, na vodovodnem sistemu Suhorje petkrat, skupaj sto osem dni, in sicer: 
Na oskrbovalnem območju Osrednji del sedemkrat, skupaj enaintrideset dni. V mesecu februarju tri dni, marcu tri dni, 
maju tri dni, juniju štiri dni, juliju sedem dni, septembru pet dni in decembru šest dni. Od tega je bilo potrebno vodo 
prekuhavati petkrat zaradi poškodbe na vodovodnem sistemu v času gradnje vodovodnega sistema, in sicer dvakrat na 
območju Košanske doline, dvakrat na območju celotne občine Pivka, enkrat na celotnem območju občine Pivka ter sedmih 
naseljih občine Postojna (Grobišče, Rakitnik, Matenja vas, Prestranek, Koče, Žeje, Slavina), skupaj za čas devetnajst dni. 
Enkrat zaradi presežene motnosti po filtraciji pitne vode v vseh naseljih občine Postojna in Pivka, skupaj za čas pet dni. 
Enkrat zaradi prisotnosti koliformnih bakterij in preseženega števila kolonij na 37°C v naselju Buje zaradi suma na vdor vode 
iz lastnih vodnih virov v javni vodovodni sistem, skupaj za čas sedem dni.  
Na oskrbovalnem območju Planina trikrat, skupaj enaindvajset dni. V mesecu februarju pet dni, septembru sedem dni in 
decembru devet dni. Vsa tri prekuhavanja so bila uvedena zaradi presežene motnosti po filtraciji pitne vode in so veljala za 
naselji Planina in Lipje. 
Na oskrbovalnem območju Strane–Hruševje–Šmihel dvakrat, skupaj devet dni, in sicer v mesecu aprilu štiri dni in 
decembru pet dni. V mesecu aprilu je bilo prekuhavanje uvedeno zaradi izpada dezinfekcije pitne vode v črpališču Šmihel 
pod Nanosom v naseljih del Šmihela pod Nanosom, Landol, Fara, Goriče, Hrenovice, Hrašče, Dilce, Bolk, Studenec, Orehek, 
Velika Brda, Hruševje, Slavinje, del Razdrtega, del Malega Ubeljskega, Sajevče in Rakulik. V mesecu decembru  zaradi 
napake pri prevezavi novozgrajenega vodovodnega omrežja na obstoječi vodovodni sistem v naseljih Hrašče, Hrenovice, 
Goriče in Dilce.   
Na oskrbovalnem območju Suhorje petkrat, skupaj sto osem dni. V mesecu februarju štirinajst dni, aprilu dvanajst dni, 
septembru štiriindvajset dni, novembru enajst dni in decembru sedeminštirideset dni. Vseh pet prekuhavanj je bilo uvedenih 
zaradi presežene motnosti po filtraciji na vodarni Ilirska Bistrica, ki je v upravljanju JP Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o.  

  

Iz rezultatov poročil preskušanj pitne vode na vodovodnem sistemu Postojna–Pivka oskrbovalnega območja Planina in 
Osrednji del je mogoče povzeti, da je bila priprava pitne vode s strokovnim delom in požrtvovalnostjo zaposlenih ustrezna in 
je zadoščala zahtevam pravilnika. Vendar je bila ob drastičnih vremenskih spremembah in velikem vplivu okolja na sam 
vodni vir tudi zelo nestabilna. 
 
K stabilni pripravi ter varni in kakovostni distribuciji pitne vode je prispevala uresničitev pomembnega infrastrukturnega 
projekta. Kot je razvidno iz tabele 2, smo v mesecu septembru pridobili dodatno oskrbo z ultrafiltracijsko (UF) tehnologijo 
priprave pitne vode na oskrbovalnem območju Strane–Hruševje–Šmihel v vodarni Korotan. V mesecu decembru smo v 
vodarni Malni pridobili nadgradnjo tehnologije obdelave pitne vode z ultrafiltracijo (UF). Z novo, zmogljivejšo, sodobnejšo 
predvsem pa stabilno tehnologijo priprave pitne vode ultrafiltracijo (UF) se oskrbujeta po novem tako Osrednji del kot tudi 
Planina. 
 
Vse dodatne informacije lahko dobite na spletni strani www.kovodpostojna.si, na sedežu podjetja (tel. 05 700 07 80) in po 
elektronski pošti: info@kovodpostojna.si. 
 
Postojna, marec 2018                 

Irena Sušelj Šajn, vodja službe za zdravstveni nadzor in analize 
 
David Penko, direktor 

                                                              

Irena Sušelj Šajn, vodja službe za zdravstveni nadzor in analize
David Penko, direktor
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V Parku vojaške zgodovine tudi po novem 
letu nadaljujejo s serijo muzejskih večerov z 
zanimivo tematiko, raznolikimi vsebinami in 
bogatim kulturnim programom. Udeleženci 
lahko prisluhnejo poučnim predavanjem, 
potekajo pa tudi predstavitve knjig, revij ter 
ostale strokovne in leposlovne literature z 
vojaškozgodovinsko tematiko. 
Konec januarja so tako v Parku vojaške 
zgodovine skupaj z Društvom Soška 
fronta 1915–1917 za obiskovalce pripravili 
predstavitev nove, že 12. številke revije 
Na fronti. Gre za revijo, ki obravnava 
vojaškozgodovinske dogodke na naših tleh 
in drugod ter prinaša spomine in dnevniške 
zapise vojakov s front prve svetovne 
vojne s posebnim poudarkom na soški 
fronti. Tudi tokratna, še posebej obsežna 
številka revije Na fronti ponuja ljubiteljem 
vojaške zgodovine v branje pester nabor 
raznovrstnih zanimivih prispevkov, v 
katerih so uveljavljeni avtorji in ljubiteljski 
pisci predstavili delček medvojnega življenja 
posameznikov, ki jim je 1. svetovna vojna 
zaznamovala življenje. Revija obravnava 
tudi razne starine in druge najdbe, ki so 
predmet zbiranja, vsebuje pa tudi veliko 
količino doslej neobjavljenih fotografij. 
Prispevke domačih in nekaterih tujih 
avtorjev ter kratek obris njihove vsebine 

PREDSTAVITEV NOVE ŠTEVILKE REVIJE NA FRONTI 
V PARKU VOJAŠKE ZGODOVINE

Park vojaške zgodovine

PREDSTAVITEV KNJIGE SLOVENCI – JUNAKI AVSTRIJSKIH ARMAD 
IN NJIHOVA ODLIKOVANJA V PARKU VOJAŠKE ZGODOVINE

V Parku vojaške zgodovine so konec februarja za vse ljubitelje vojaške 
zgodovine pripravili še en zanimiv muzejski večer. Udeleženci 
dogodka so imeli tokrat priložnost prisluhniti predstavitvi knjige 
Slovenci – junaki avstrijskih armad in njihova odlikovanja, v 
kateri so obravnavana vsa avstrijska odlikovanja iz obdobja med 
18. in 20. stoletjem, od najstarejšega, odlikovanja vojaškega reda 
Marije Terezije, do najmlajšega, Karlovega četnega križca. Strnjen 
pregled odlikovanj spremljajo tudi zgodbe slovenskih častnikov, 
podčastnikov in vojakov, ki so se s svojo hrabrostjo, iznajdljivostjo ali 
sposobnostjo izkazali v avstrijskih in kasneje avstro-ogrskih armadah 
in si za svoje zasluge prislužili najrazličnejša vojaška odlikovanja. 
Knjigo je zbranim predstavil njen avtor in velik poznavalec vojaške 
zgodovine Pavel Car. Na predstavitvi so bile posebej izpostavljene 
zgodbe treh Slovencev – majorja Jurija Vege, poročnika Andreja 
Čehovina in pivškega rojaka, stotnika Žige Jožefa Novaka, ki so 
bili edini trije Slovenci, odlikovani z najvišjim avstrijskim vojaškim 
odlikovanjem, redom Marije Terezije. Avtor se je z obravnavano 
tematiko avstrijskih vojaških odličij priložnostno ukvarjal že dlje 
časa, v zadnjem času pa je njegovo delo preraslo okvire ljubiteljskega 
raziskovanja. Za potrebe priprave knjižne vsebine je natančno 
preučil dokumente iz avstrijskega vojnega arhiva, dnevnike vojakov, 
časopisne članke iz tistih časov ter bogato arhivsko gradivo. Obsežna 
monografija predstavlja podrobne izsledke njegovega raziskovalnega 
dela, pri čemer mu je s tem uspelo rešiti pred pozabo zgodbe številnih 
odlikovanih slovenskih vojakov v nekdanji avstrijski vojski.

Knjiga Slovenci – junaki avstrijskih armad in njihova odlikovanja 
je že naprodaj tudi v muzejski trgovini Magazin. 

je zbranim v Parku vojaške zgodovine predstavil prof. Vinko Avsenak, dolgoletni urednik 
revije Na fronti in velik poznavalec vojaškozgodovinskega dogajanja med 1. svetovno vojno. 
Predstavitve se je udeležilo veliko število poznavalcev in ljubiteljev vojaške zgodovine, ki so z 
zanimanjem prisluhnili razlagi.   

Nova številka revije Na fronti je skupaj s preostalimi izvodi revije naprodaj tudi v 
muzejski trgovini Magazin v Parku vojaške zgodovine.
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MUZEJSKA DOŽIVETJA ZA NAŠE NAJMLAJŠE     

NEPOZABNO ROJSTNODNEVNO PRAZNOVANJE ZA VAŠE 
NAJMLAJŠE V PARKU VOJAŠKE ZGODOVINE    

V Parku vojaške zgodovine skušajo z aktualno ponudbo in 
atraktivnimi vsebinami vzbuditi zanimanje za muzejsko kulturo tudi 
pri naših najmlajših generacijah. Prizadevajo si, da bi tudi mladi 
prepoznali velik pomen poslanstva muzejev in muzejske dejavnosti 
ter muzejske institucije doživljali kot dragocene zakladnice znanja in 
varuhe dediščine. S tem namenom redno organizirajo raznovrstne 
delavnice, na katerih se lahko otroci skozi zanimive in poučne 
aktivnosti na interaktiven način seznanijo z muzejsko tematiko ter 
pomembnimi poglavji iz naše zgodovine. Za še večje doživetje otrok 
ob obisku so se pred kratkim povezali z več muzeji in institucijami, 
v sodelovanju s katerimi so pripravili nove skupne programe za 
izvedbo otroških delavnic. 

V začetku februarja so tako v Parku vojaške zgodovine skupaj z ekipo 
novega doživljajskega razstavišča Moja Ljubljanica izvedli otroško 
izkustveno delavnico »Na dvorišču v kolišču«, v okviru katere so 
otroci spoznavali kulturo koliščarjev. Tako kot naši predniki nekoč 
so se tudi otroci preizkusili v netenju ognja z lokom in palico in 
oblikovanju glinenih posod ter njihovem okraševanju pa tudi 
v predenju niti na preslici, tkanju na ročnih statvah ter šivanju in 
mletju žita na žrmljah. 

Poleg tega so konec februarja muzeji iz porečja Ljubljanice – ekipa Moje 
Ljubljanice, Notranjski muzej Postojna in Park vojaške zgodovine – 

popestrili zimske šolske počitnice z Zimskim počitniškim dnevom za 
otroke, v okviru katerega so se mladi nadobudneži udeležili zabavnih 
delavnic, ki so jih pripravili sodelujoči muzeji. Zimski počitniški dan 
je bil najprej izveden na razstavi Moja Ljubljanica na Vrhniki, nato 
pa še v Muzeju krasa v Postojni. Dogodek je za mlade predstavljal 
pravo medmuzejsko doživetje, kjer so raziskovali vse od značilnosti 
reke Ljubljanice pa do ledenodobnih živali in skrivnostnega življenja 
na podmornicah pod morsko gladino. Zaradi pozitivnega odziva 
načrtujejo tudi v prihodnje še več vsebin za najmlajše.     

V Parku vojaške zgodovine je tudi v letošnjem letu obiskovalcem 
na voljo bogata ponudba z atraktivnimi muzejskimi vsebinami in 
pestrimi doživljajskimi programi, ki zajemajo vse od teambuilding 
aktivnosti pa do izvedbe rojstnodnevnih praznovanj za otroke. Če 
še ne veste, kako bi letos presenetili vašega slavljenca za njegov 
rojstni dan, ste vabljeni, da mu priredite zabavno rojstnodnevno 
pustolovščino v Parku vojaške zgodovine. Otroke čaka nepozabno 
doživetje na prostem, kjer se bodo pomerili v raznovrstnih zabavnih 
in spretnostnih vajah, se seznanili s poučnimi napotki za preživetje 
na prostem ter spoznali vse od osnov stezosledstva pa do načinov 
orientacije in tehnik za pripravo tabornega ognja. Po koncu zabavne 
avanture lepo povabljeni tudi na okrepčilo in rojstnodnevno torto v 
Kantino Pivka.    

Park vojaške zgodovine

VSAK DAN
• od pon do pet od 11. do 15. ure  
• sob, ned, prazniki, šolske 
počitnice od 10. do 16. ure.

VSAK DAN
• od pon do pet od 10. do 16. ure
• sob, ned, prazniki od 10. do 
18. ure. 

Parka vojaške zgodovine 
IN MUZEJSKE TRGOVINE MAGAZIN 

Spomladanski urnik

marec in april 

maj
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Park vojaške zgodovine

FOTOUTRINKI PVZ

Z BOGATO TURISTIČNO PONUDBO PIVKE PO 
SEJMIH DOMA IN V TUJINI 
V zadnjih nekaj letih predstavlja pomemben doprinos k vse večji 
prepoznavnosti Parka vojaške zgodovine tudi aktivna promocija 
z redno udeležbo na sejmih na domačem in tujih trgih. Tovrstne 
prireditve zaradi svoje tematske naravnanosti razstavljavcem 
omogočajo učinkovitejše predstavljanje ponudbe med ciljno publiko, 
obiskovalcem pa hitrejši dostop do ponudnikov. Iz Parka vojaške 
zgodovine so se z namenom, da bi k obisku med osrednjo turistično 
spodbudili čim širši krog obiskovalcev, že v predsezonskem obdobju 
udeležili več sejmov. Konec januarja se je Park vojaške zgodovine 
tako predstavljal na že 30. tradicionalnem sejmu Natour Alpe – 
Adria, ki predstavlja osrednji turistični sejem pri nas in enega izmed 
najbolje obiskanih sejmov v Sloveniji. V sredini februarja so s svojo 
ponudbo seznanjali sosede iz Ilirske Bistrice na 23. pustni povorki 
Pust je pršu, v začetku marca pa so se predstavljali tudi zbiralcem 
starin in militarij na Mednarodnem srečanju zbiralcev starih vojaških 
predmetov v Šempetru pri Gorici. Udeleženci so se lahko seznanili 
s celostno ponudbo Parka vojaške zgodovine, muzejskimi vsebinami 
pa tudi atraktivnimi najnovejšimi pridobitvami in novostmi v 
ponudbi. Obenem so na sejmih predstavljali tudi pestro gostinsko, 
kulinarično ter nastanitveno ponudbo na Pivškem ter obiskovalce 
spoznavali s preostalo turistično ponudbo Pivke, ki se razvija na 
temeljih bogate naravne in kulturne dediščine. V sodelovanju s 

turističnimi partnerji in krovno Regionalno razvojno agencijo Zeleni 
kras se je s turistično ponudbo Parka vojaške zgodovine in Pivke 
seznanila tudi tuja javnost na sejmih v Pragi, Brnu, Milanu, Trstu, 
Veroni, Torinu in Ferrari, s čimer se je povečala tudi prepoznavnost 
regije v tujini. Zaradi pozitivnega odziva tudi v prihodnje načrtujejo 
udeležbo na več sejmih doma in v tujini.  

Informacije:
Park vojaške zgodovine, Kolodvorska 51, 6257 Pivka, Slovenija

00386 (0)31 775 002 • info@parkvojaskezgodovine.si 
www.parkvojaskezgodovine.si 

PARK VOJAŠKE ZGODOVINE / muzejsko in turistično središče
PARK OF MILITARY HISTORY / Museum and tourist centre

INFORMACIJE IN REZERVACIJE / INFORMATION AND BOOKING
Park vojaške zgodovine / Park of Military History 
Kolodvorska 51 | 6257 Pivka | Slovenija
00386 (0)31 775 002 
info@parkvojaskezgodovine.si 

www.parkvojaskezgodovine.si

PARK VOJAŠKE ZGODOVINE

DOGODKI
PODMORNIČARSKI VIKEND

14. in 15. april 2018

POHOD PO KROŽNI POTI VOJAŠKE 
ZGODOVINE

13. maj / 14. oktober 2018

TANKOVSKI VIKEND
26. in 27. maj 2018

FESTIVAL VOJAŠKE ZGODOVINE
10. – 16. september 2018
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Ekomuzej Pivških presihajočih jezer je tudi med letošnjimi zimskimi 
počitnicami poskrbel, da otrokom na počitnicah ni bilo dolgčas. 
Počitnice, ki so običajno predvsem zabavne, so bile namreč tudi 
zanimive in poučne, predvsem zaradi raznolikih in prijetnih vsebin.
Počitnikarji so se preko celega tedna preizkušali v različnih ročnih 
spretnostih, spoznavali naravo, raziskovali bližnjo okolico … Pod 
mentorstvom Mojce Žnidaršič so z glino ustvarili unikatne posodice, 
slike in prikupne živalice, z Ljobo Jenče podoživeli ljudske pravljice in 
pesmice, z Majo Modrijan ročno izdelali papir različnih barv in vanj 
vtisnili živalske vzorce, se s taborniki rodu Kraški viharnih podali 
v naravo ter se naučili osnov preživetja, obenem pa se naužili tudi 
svežega zraka in prekrasne idile, ki nam jo je letošnja zima ponudila 
v izobilju.

POČITNICE SO BILE ZANIMIVE, 
ZABAVNE IN POUČNE 

DRAGOCENOST MOKRIŠČ
2. februar ali svetovni dan mokrišč praznujemo že vse od leta 1971, ko 
je bila v Iranskem mestu Ramsar podpisana konvencija o mokriščih. 
Z letošnjo temo obravnavamo mokrišča v urbanih območjih, ki 
zaradi vse večje urabanizacije, izginjajo.
Mokriščem je bil namenjen večer v Ekomuzeju Pivških 
presihajočih jezer, ki sta ga skupaj organizirala Krajinski park 
Pivška presihajoča jezera in podjetje Kovod Postojna. Predavanje 
biologinje dr. Jane Laganis iz novogoriškega Zavoda za varstvo 
narave z naslovom »Dragocenost mokrišč« je pritegnilo veliko 
pozornosti. Mokrišča so reke, poplavna polja, obalni pas, jezera, 
tako stalna kot naša presihajoča in še druge oblike vodnih teles. 
So življenjski prostor velikemu številu živali in rastlin in tako 
pomemben element v naravi. Vloga mokrišč pa je pomembna tudi 
v življenju ljudi. Organizmi in rastline živeče v mokriščih čistijo 
naše vode, mokrišča so vodni zadrževalniki in nas tako varujejo 
pred poplavami, so vodni bazeni, ki vplivajo na mikroklimo in 
nam tudi čistijo zrak in še in še … Predavanje se je nadaljevalo z 

zanimivo razpravo, kjer so se udeleženci dotikali današnjih večjih 
onesnaževalcev mokriščnih habitatov v našem okolju.

Mokrišča so torej okrog nas, v njih je veliko življenja in so neizmerno 
pomembna za življenje človeka, zato varujmo naravo, rastline in 
živali, ki krojijo našo okolico in obstoj.

Krajinski park Pivških presihajočih jezer
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ZIMSKA IDILA NAŠEGA KRAJINSKEGA PARKA

NA KOLESU IN Z NOVO KOLESARSKO KARTO PO BRKINIH
Brkini in dolina reke Reke, obdani s kraškimi 
podolji in dolinami, privabljajo številne 
navdušence nad naravo, znanstvenike, 
avanturiste.. Mednje sodijo tudi študenti 
magistrskega študija geografije s Filozofske 
fakultete v Ljubljani. Študentje ob vodstvu 
mentorice dr. Irme Potočnik Slavič  želijo 
svoje znanje pokazati in uporabiti tudi 
v praksi, zato so se odločili, da bodo 
prostovoljno izvedli  projekt, namenjen 
zmanjševanju razvojnih neskladij v Brkinih, 
pa tudi  spodbujanju sodelovanja med 
občinami na tem območju. 

Eden izmed glavnih ciljev projekta je tudi 
večja prepoznavnost širšega območja 
Brkinov, in ideja študentov je bila, da bi za 
doseganje tega cilja izdelali karto kolesarskih 
poti v tem območju. S pomočjo profesorice 
so vzpostavili stike z vsemi štirimi občinami, 
ki si delijo Brkine, Turistično informacijskim 
centrom Ilirska Bistrica, Lokalno akcijsko 
skupino (LAS) med Snežnikom in Nanosom 
ter LAS Kras-Brkini, Parkom vojaške 
zgodovine, Parkom Škocjanske jame, 
Lokalnim pospeševalnim centrom Pivka, 
Regionalno razvojno agencijo Zeleni kras 
ter z ostalimi zainteresiranimi. 

V začetku decembra so se študentje, 
predstavniki občin in ostali deležniki zbrali 
na sestanku v prostorih občine Pivka, kjer so 
uskladili svoje želje in ideje ter začrtali potek 
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dela. Da bi brkinsko pokrajino bolje spoznali 
in razumeli, so si študentje pred božičem 
izza avtomobilskih oken ogledali številne 
vasi in njihove znamenitosti ter obiskali 
lokalne akterje, povezane s turizmom in 
kolesarstvom na območju Brkinov. S svojimi 
odgovori so jim bili v pomoč tudi kmetje, 
lokalni ponudniki ter turistični centri. 

V začetku januarja so se v Divači ponovno 
sestali in študentje so predstavili svoje 
dotedanje delo. Predstavniki občin in ostali 
deležniki so izrazili željo po nadaljevanju 
projekta in zagotovili financiranje projekta. 
Pričakujemo, da bo karta kolesarskih poti po 

Brkinih izdelana do začetka maja v 10.000 
izvodih in da se bo lahko uporabljala že v 
času poletne sezone. 

Brkini imajo potencial za nastanek različnih 
tipov kolesarskih poti, od družinskih do 
gorskih. A pri razvoju turizma ni udeležena 
le narava, so tudi ljudje, ki živijo v Brkinih. 
Sodelovanje in pomoč lokalnih prebivalcev 
pri projektu je nadvse dobrodošla. In to 
velja še zlasti za  prihodnja dva meseca, ko 
bodo študentje ponovno  in podrobneje 
raziskovali Brkine. 

K. Mrak, U. Oblak, D. Penko
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EKOMUZEJ PIVŠKIH PRESIHAJOČIH JEZER. OCENA – ODLIČNO!
S kandidati za lokalne vodnike interpretatorje, ki ga organizira 
Javni zavod Komenski kras iz Štanjela, sem 3. marca 2018 obiskala 
Ekomuzej Pivških presihajočih jezer. Udeleženci, ki so bili tu prvič, 
so bili presenečeni in navdušeni, jaz pa vsakokrat ko obiščem ta, 
očem bolj ko ne skriti muzejski biserček, v njem vedno odkrijem 
kaj novega. V okviru usposabljanja, ki ga vodim,  je predviden tudi 
ogled dobre prakse neosebne interpretacije. In ker takšnega primera 
na Krasu ni, Pivka pa ni daleč, smo se iz Štanjela odpravili kar na 
ta konec Zelenega krasa.  Saj veste, osebna interpretacija temelji 
na živem stiku, na besedi, izmenjavi informacij med ljudmi – med 
vodnikom interpretatorjem in poslušalcem, obiskovalcem npr. 
muzeja. Mi smo pa si šli v Ekomuzej pogledat, kako so njegovi 
avtorji uspeli z neosebno interpretacijo, se pravi, kako so uspeli 
zgodbo »povedati« s slikami in pisano besedo. In člani naše odprave, 
14 bodočih interpretatorjev, so bili zelo zadovoljni. Presenečeni so 
bili že, ko so zagledali hišo, za katero ne bi nikdar pričakovali, da je 
Ekomuzej. Še manj so si predstavljali, kaj vse se da v eni taki hiški 
narediti. In soglašali smo: kdor je to v Ekomuzeju delal, je vedel, kaj 
dela!

Kaj je posebnega v tem muzeju? To, da vsebuje kar največ principov 
interpretacije. Lahko smo jih »odkljukali« kar po vrsti: vsa postavitev 
temelji na enem, osrednjem, nosilnem sporočilu, v stavku z aktivnim 
glagolom ki ga zagledaš, takoj ko vstopiš: »Kras so oblikovali človek, 
kamen in voda.« Tako je to na krasu, in nič drugače. In vse se vrti 
okrog tega. Postavitev zgodbe temelji na principu »provoke - relate 
– reveal« (izziv – navezava na obiskovalca – zanimivo razkritje). 
Izzove  k dejanju, mišljenju, razgibanju duha, navezuje se na 
človekovo trenutno stvarnost, razkriva informacije na inovativen 
način. Dolgčas je, če prebereš, da se apnenec raztopi v toliko in toliko 
letih. Ni dolgčas, če se kocka apnenca raztopi takorekoč pred tabo. 
Da doživiš: »Aha! Tako gre to!« Kustosi običajno naredijo to napako, 
da tekste pišejo za kustose. Ne, besedila morajo biti kratka, jedrnata, 
prilagojena obiskovalcem, ki nimajo volje ali časa, da bi pred vsakim 
panojem stali petnajst minut. In v Ekomuzeju  je treba »delati«: z roko 
vrteti kolo, ki prikazuje mehanizem polnjenja in praznjenja jezer, 

vtiskati tačke v tla, slediti pametnemu modrinu in radovednemu 
pisančku, potipati les… ne samo stati in brati. Svet doživljamo skozi 
različne kanale, ne samo skozi oči in ušesa. Tudi skozi roke. Različni 
načini za različne učne tipe ljudi.

Kljub velikemu številu informacij v relativno majhnem prostoru 
nisem z njimi nikoli prenasičena. Nikomur ni treba biti. Kogar 
zadeve ne zanimajo v globino, lahko ostane na površju. Kdor želi 
izvedeti več, lahko stika naprej, v globlje plasti.

Hvala naši vodnici Evi, ki nas je toplo sprejela in pogostila. Res, 
celoten obisk je bil prijetno doživetje! Skratka: bravo Ekomuzej! In 
na svidenje prihodnjič.

Helena Vičič,
certificirana trenerka vodnkov interpretatorjev Interpret Europe, Evropskega 

združenja za interpretacijo dediščine
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Združenje borcev za vrednote NOB Postojna in Krajevna 
organizacija Košana vabita na 

Žalno svečanost v spomin 
na tragične dogodke 

12. marca 1944, 

ki bo v nedeljo, 8. aprila 2018 ob 11. uri. 

Lepo vabljeni!

Turistično društvo Pivka vas v sodelovanju s Krajinskim 
parkom Pivška presihajoča jezera vabi na 

Spomladanski pohod med 
Pivškimi jezeri, 

ki bo v nedeljo, 25. marca ob 9. uri 
iz Zagorja (pri maketi – cesta proti gradu Kalc). 

Tokrat bomo pot ubrali med manj poznanimi in manj 
obiskanimi presihajočimi jezeri v okolici Zagorja.

Pot je krožna, dolga približno 10 kilometrov in poteka 
po pretežno ravnem terenu.

V primeru dežja pohod odpade. 
Lepo vabljeni!

Foto: Stojan Spetič
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V četrtek, 22. februarja, in nato še 14. marca sta v Krpanovem 
domu v Pivki potekali prvi delavnici načrtovanja užitnega in 
čutnega parka v Pivki, ki jo je izvajal Inštitut za trajnostni razvoj iz 
Ljubljane. Občina Pivka je bila namreč uspešna na razpisu LAS med 
Snežnikom in Nanosom za sofinanciranje operacij v okviru Strategije 
lokalnega razvoja, in sicer kot partner v projektu Užitni in čutni parki 
namenjeni medgeneracijskemu izobraževanju v smeri samooskrbe 
in trajnostnega razvoja podeželja na področju občin Postojna, Pivka 
in Ilirska Bistrica. Projekt predvideva inovativno užitno in čutno 
ureditev javnih površin, med katerimi je tudi hrib pod Vilharjevim 
naseljem v Pivki. Na tem hribu se načrtuje zasaditev užitnih rastlin, 
ki bodo obiskovalcem nudile ne le svež prigrizek ob igri in počitku, 
ampak tudi prepoznavanje že pozabljenih rastlin. Ostali elementi 
ureditve bodo čutne poti in igrala iz naravnih materialov ter gredice 
z zelišči. Vse bo urejeno in načrtovano po načelih permakulture.

Delavnice se je udeležilo več kot 20 krajanov, ki so aktivno sodelovali 
pri prvem sklopu načrtovanja užitnega čutnega parka na hribu pod 
Viharjevim naseljem v Pivki. Izrazili so svoje ideje in želje, Jožica 

Fabjan pa jim je predstavila primere dobre prakse iz tujine. Ponovno 
vabljeni prebivalci Pivke, da s svojimi idejami in željami pripomorete 
k skupni idejni zasnovi parka, ki bo olepšal in popestril vsakodnevno 
preživljanje časa v domačem kraju.
 

LAS med Snežnikom in Nanosom

ZAČELI Z DELAVNICAMI NAČRTOVANJA UŽITNEGA ČUTNEGA 
PARKA V PIVKI
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Spoštovane občanke in občani, vljudno vas vabimo, da se v čim večjem številu udeležite 

tradicionalne čistilne akcije, 
ki bo potekala v vseh vaseh v občini Pivka

v soboto, 7. aprila 2018 od 9. ure dalje.

Čistilne akcije naj se udeležijo tudi otroci, ki bodo lahko pobirali papirčke in manjše odpadke, večji in močnejši pa se bomo 
lotili tudi težjih opravil.

Vzemite ta dan kot prijetno druženje s sovaščani, hkrati pa si bomo polepšali naše okolje. Lepo vabljeni!

DELOVNO SREČANJE PARTNERJEV PROJEKTA 
CULTURECOVERY V NARINU 

Med 13. in 14. februarjem smo v občini Pivka, v vasi Narin, gostili 
predstavnike vseh devetih partnerjev projekta Culturecovery. 
Srečanje je bilo namenjeno nadaljnji organizaciji in koordinaciji 
projekta. Ob začetku nas je lepo sprejel podžupan Boris Rebec. 
Predstavil nam je, kako je nastala turistična vas Narin in nam zaželel 
prijetno bivanje in uspešno delo. Sledil je pregled aktivnosti, ki smo 
jih v okviru projekta že izvedli, ter pregled osnutka komunika-cijske 
strategije. Na dogodku se nam je pridružila tudi lokalna TV, ki je 
posnela del srečanja ter s partnerji opravila krajši pogovor o ciljih 
in namenih projekta. Ob zaključku dolgega delovnega sestanka smo 

obiskali še kmetijo pri Petrovih. V prostorih kmetije, ki so opremljeni 
tako kot ne-koč, so nam predstavili izvedbo programa, ki so ga 
poimenovali »Od zrna do kruha«. Na kmetiji so nekaj prostorov 
uredili za sprejem obiskovalcev, ki si lahko ogledajo staro kmečko 
orodje, čisto pravi mlin in črno kuhinjo. Obiskovalcem nazorno 
prikažejo, kako iz zrna dobimo kruh. Trudijo se, da bi obiskovalcem 
privzgojili spoštljiv odnos do kruha ter do izročila naših prednikov. 
Večer smo v isti vasi nadaljevali na kmetiji pri Andrejevih, kjer so 
nam postregli tradicionalno hrano, značilno za pustni čas. Večer 
sta nam polepšala mlada ljubiteljska godca iz vasi Narin, ki sta nam 
na har-moniko in kitaro zaigrala nekaj priljubljenih slovenskih 
narodnih in ljudskih pesmi. Drugi dan je bilo srečanje namenjeno 
predvsem pripravi prvega poročila o napredku projekta, pre-gledu 
finančnega poročila ter nadaljnjemu managementu. Po končanem 
uradnem delu in pred odhodom domov smo partnerje povabili še na 
ogled Ekomuzeja Pivških presihajočih jezer in Pete-linjskega jezera. 
Ob sončnih žarkih in nadihani svežega zraka smo zaključili prijetno 
dvodnevno srečanje, ki je bilo uspešen preplet dela in spoznavanja 
snovne in nesnovne kulturne dediščine občine Pivka. Občina Pivka 
se zahvaljuje Osnovni šoli Pivka in Osnovni šoli Košana za izdelavo 
pustnih okra-skov, ki so lepo popestrili delovne prostore.

Katarina Česnik
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VSAKDANJI NASVETI NA VARČEVANJE Z VODO

Čeprav vodo, najbolj dragoceno dobrino na celem planetu, 
ščiti veliko zakonov in pravil, so ti le črka na papirju, če jih ne 
upoštevamo, zato vsakodnevno poskrbimo za naše okolje in čisto 
vodo!

Kraški vodonosniki, ki so značilni za naše območje, imajo majhno 
samočistilno sposobnost, zato moramo sami prispevati k temu, da jih 
dodatno ne onesnažujemo. Kraško površje in podzemlje sta namreč 
v primeru onesnaženja zaradi svoje preluknjanosti zelo občutljiva. 
Voda vse, kar človek s svojimi dejavnostmi pusti na površju, spere 
v podzemlje.

Ali veš
➢ da je kakovost pitne vode na določenem območju odvisna od 
tamkajšnje kamninske sestave tal, poseljenosti, kmetijskih in 
industrijskih dejavnosti?
➢ da so odpadne vode papirne, tekstilne in kemične industrije glavni 
povzročitelji onesnaženosti rek?
➢ da je eden od onesnaževalcev voda tudi pretirano gnojenje 
kmetijskih površin in uporaba pesticidov?

➢ Pomivalni stroj in pralni stroj uporabljajte samo, ko sta polna 
posode oziroma perila. Tako boste prihranili tudi do 5.000 litrov 
vode na mesec. 
➢ Za hladne napitke postavite v hladilnik vrč vode. Ne pripravljajte si 
jih s tekočo vodo iz pipe, saj bo le tako sleherna kapljica prišla v vaš 
žejni želodec, ne pa v odtočni kanal.
➢ Vodo, ki ste jo uporabili za spiranje zelenjave, sadja in mesa, lahko 
ponovno uporabite za zalivanje lončnic.
➢ Poskusite se prhati manj kot 10 minut. Tako boste prihranili tudi 
do 800 litrov vode na mesec. 
➢ Med nanašanjem šampona zaprite vodo in prihranite do 250 litrov 
vode na teden.
➢ Ko boste čistili akvarij, uporabite vodo iz akvarija za zalivanje 
rož. Ta voda je namreč bogata z dušikom in fosforjem. Tako dobite 
brezplačno in poceni gnojilo.

➢ Izberite en kozarec, iz katerega boste vsak dan pili vodo. Tako boste 
zmanjšali število umazanih kozarcev in število pranj v pomivalnem 
stroju.
➢ Za tajanje zamrznjenih izdelkov ne uporabljajte tekoče vode iz 
pipe.
➢ Poprimite za orodje in popravite 
puščajočo pipo ali kotliček. 
Preprosto je, poceni, pa še 4 m3 
na mesec boste prihranili, kar je 
enako 4000 litrskim steklenicam.
➢ Naučite otroke, da bodo po 
vsaki uporabi tesno zapirali pipe.
➢ Namočite posode in ponve, na 
katere se je prijela hrana, namesto 
da voda teče, medtem ko hrano 
drgnete s površine.

OB SVETOVNEM DNEVU VODA

BODIMO VARČNI POTROŠNIKI

Svetovni dan voda obeležujemo od leta 1993, in sicer 22. 
marca. Četudi se v podjetju Kovod Postojna, d. o. o., kjer 
smo odgovorni za oskrbo s čisto vodo ter odvajanjem in 
čiščenjem odpadnih voda v občinah Postojna in Pivka, 
trudimo nenehno vzpostavljati aktivnosti, ki opominjajo 
uporabnike, kako pomembna je skrb za vodo, velja 
tudi ob tej priložnosti pozornost nameniti dobrini, 

brez katere ni življenja. Slovenija je sicer z vodo bogata 
država, vendar to ne pomeni, da nam bo kakovostna 
pitna voda vedno na razpolago. Zato je prav, da že danes 
naredimo vse, kar je v naši moči, da bo še naprej ostala 
takšna, kakršna mora biti: čista in nam vsem dostopna 
naravna dobrina.

Vsak dan porabimo ogromne količine vode in to ne zgolj pri kuhanju, 
čiščenju, tuširanju ali pitju vode iz pipe, ampak tudi z nakupovanjem 
in s potrošnjo vsakodnevnih dobrin.

Vodi, ki se uporablja za proizvodnjo in pridelavo dobrin in pri 
nakupu ni vidna, pravimo tudi virtualna voda, in prav ta predstavlja 
našo največjo porabo.
Če za zajtrk pojemo jabolko, košček čokolade in spijemo skodelico 
kave, smo pri tem porabili že več kot dva tisoč litrov vode. V večjem 
delu sveta vsak dan porabimo več tisoč litrov vode, kar je veliko več, 
kot se je sploh lahko obnovi v naravi.

KAJ LAHKO NAREDIMO?
Najprej se moramo zavedati, da skoraj pri vseh svojih dejanjih 
posredno ali neposredno uporabljamo vodo, nato pa moramo 
zavestno ravnati tako, da pomagamo ohranjati vodne vire.
1. POSKUŠAJMO KUPOVATI IZDELKE, KI ZA POIZVODNJO IN 
PRIDELAVO POTREBUJEJO MANJ VODE.
2. KUPUJMO LOKALNO PRIDELANA ŽIVILA, ki niso prepotovala 
dolge poti do našega krožnika.
3. NE MEČIMO HRANE STRAN. Načrtujmo svoje jedilnike in 
nakupe živil. Živil ne kupujmo na zalogo in bodimo pozorni na roke 
trajanja.
4. RAVNAJMO SE PO NAČELU VARNE PORABE. Kupujmo samo 
tisto, kar res potrebujemo. Kadar je le mogoče, kupujmo iz druge 
roke in uporabnih stvari ne zavrzimo.
5. VARČUJMO Z ENERGIJO. Za proizvodnjo ure električne energije 
se porabi več sto litrov vode, kar na dan nanese več tisoč litrov vode. 
Ugašajmo luči, električne naprave in ostale porabnike, ko jih ne 
potrebujemo.

POMEN OHRANJANJA NARAVE

22. marec
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BERIMO, SPOZNAVAJMO IN IZOBRAŽUJMO SE!

VSE INFORMACIJE NA SPLETNI STRANI

WWW.KOVODPOSTOJNA.SI

➢ Med umivanjem zob zaprite vodo in prihranite do 18 litrov vode 
na minuto. V štiričlanski družini boste tako prihranili 900 litrov vode 
na teden.
➢ Papirčke, robčke in podobno mečite v smeti in jih ne splakujte v 
WC školjki.
➢ Hrano kuhajte v čim manjši količini vode. S tem ne boste samo 
prihranili vode, temveč tudi zadržali hranilne snovi.
➢ Zaprite vodo med britjem. Tako boste prihranili do 450 litrov vode 
na teden.
➢ Če vam kocka ledu po nesreči pade na tla, je ne vrzite v korito, 
temveč jo položite k lončnici, ki bo vodo vpila. 

Ali veš
➢ da povprečno gospodinjstvo v Postojni in Pivki porabi 16 kubičnih 
metrov vode na mesec.
➢ da glavnino vode porabimo za umivanje in splakovanje straniščnih 
školjk.
➢ da vsakič, ko v stranišču potegnemo vodo, se okrog 20 l čiste vode 
v hipu spremeni v umazano.
➢ da pri prhanju porabiš do 4-krat manj vode kot pri kopanju.

Vsak od nas vsak dan porabi 5000 litrov vode, kar je 
enako velikosti manjšega bazena.

Kovod Postojna, d. o. o.

Knjižnica Bena Zupančiča Postojna in njena podružnica v Pivki sta nas ob svetovnem dnevu voda povabili k branju zanimivih knjig, katerih 
vsebina je vezana na vodo. Naj voda tudi skozi prijetno branje postane naša vsakodnevna skrb.

SPLETNA STRAN ZA 
NAJMLAJŠE UPORABNIKE

WWW.VODKO.SI

Otroške in mladinske knjige:
1. Neil Ardley: SPOZNAVAJMO ZNANOST, VODA
2. Ivan Esenko: VODE
3. Jernej Fefer: LJUBLJANICA, REKA S SEDMIMI IMENI
4. Mateja Gomboc: MATIC IN META ZA OHRANITEV PLANETA
5. Jolanda Goričan: TRI KAPLJICE, PRVI POLET
6. Otmar Griessemann: POTOVANJE VODNE KAPLJICE
7. Núria Jiménez: SKRBIMO ZA NAŠ PLANET, VODA PLJUSK!
8. Leja Piko: VODA, ZRAK, PRST IN ČAROVNIK TOPO

Knjige za odrasle: 
1. Primož Hieng: ZDRAVE IN ZDRAVILNE VODE SLOVENIJE: 
VODNIK PO IZVIRIH, STUDENCIH IN VRELCIH 
2. Franci Horvat: POTI K IZVIROM: IZLETNIŠKI VODNIK PO 
BOGASTVU SLOVENSKIH VODA
3. Lučka Kajfež Bogataj: PLANET, KI NE RASTE
4. Lučka Kajfež Bogataj: PLANET VODA
5. Anton Komat: ZEMLJA, VODA, SEME
6. Peter Skoberne: SKRITI BISERI SLOVENIJE 
7. Jurka Lepičnik Vodopivec: OD OKOLJSKE VZGOJE DO VZGOJE 
ZA TRAJNOSTNO PRIHODNOST V VRTCU
8. VODE (ŠE) DOVOLJ: ZBORNIK O VODAH NA TOLMINSKEM
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Dr. Gregor Kovačič
VODNE ZNAČILNOSTI ZGORNJE PIVKE, RANLJIVOST 
KRAŠKIH VODA IN POMEN VAROVANJA
V petek, 19. januarja, je bilo v dvorani gasilskega doma Zagorje 
in v organizaciji njihovega prosvetnega društva Miroslav Vilhar 
organizirano sila zanimivo predavanje o vodah na Pivškem ter 
pomenu njihovega varovanja.

Predavanje je imel dr. Gregor Kovačič, sicer profesor Univerze na 
Primorskem, ki v svojem univerzitetnem delu pokriva področja 
hidrogeografije, posebej hidrologije krasa, poplav na krasu in varstva 
kraške podtalnice, fizično geografijo krasa, fizično geografijo v 
splošnem. Sicer pa ima še več drugih pedagoških področij. Profesor 
Kovačič je zelo dejaven tudi na področju društvenih in strokovnih 
področij in dejavnosti, tako je prodekan za študijske zadeve UP 
FHŠ, član Karst Commision pri IAH, tutor učitelj na UP FHŠ, član 
uredniškega odbora revije Annales Series Historia Naturalis, član 
SKIAH, član ZGS, član upravnega odbora Društva za krajevno 
zgodovino in kulturo Ilirska Bistrica, član upravnega odbora 
Društva tabornikov Rod snežniških ruševcev, član upravnega odbora 
Tekaškega društva Bistrc, član upravnega odbora Koalicije za Volovjo 
reber. V prostem času se z največjim veseljem udejstvuje v različnih 
športih. 
Prav gotovo spada med eminence na svojem področju in je bil v 
petek zvečer na predavanju ena najbolj ključnih in kompetentnih 
osebnosti, ki bi si jo prosvetno društvo Miroslav Vilhar lahko želelo 
za tovrstno tematiko.

Problematika voda in njenih značilnosti in varovanja je nedvomno 
ena najbolj pomembnih, perečih za našo prihodnost, predvsem pa za 
prihodnost naših potomcev. 

Takole so v društvu zapisali v vabilu na predavanje:
»Voda je tisti pokrajinski element, ki Zgornjo Pivko značilno 
zaznamuje. Tako je bilo od nekdaj, ko je človek poselil te kraje in 
tako je tudi danes, ko vedno bolj prepoznavamo pomen in posebnost 
tipične kraške pokrajine brez površinskih voda, ki se po obilnejših 
padavinah spremeni v pokrajino številnih presihajočih jezer in 
drugih poplavljenih kraških globeli. 
Takrat se napolni tudi struga reke Pivke, ki viške voda z območja 
zahodnega dela Snežnika in Javornikov odvaja naprej v Savo in 
proti Črnemu morju. Toda, čeprav mogočna in strahospoštovanja 
vzbujajoča ob času poplav, je ista voda hkrati tudi zelo občutljiva na 
onesnaženje, zato jo moramo ustrezno varovati. Od njene kakovosti 
je odvisno tako zdravje okolja kot prebivalcev Zgornje Pivke.«

Predavatelj je postregel z zanimivimi prerezi in skicami krasa, poti 
vode, njenega pronicanja skozi kraški apnenec ter obiskovalcem 
na preprost način prikazal vodni krog. Res se lahko zamislimo nad 
dejstvom, ki se ga ljudje na krasu premalo zavedamo, da je vse kar 
odvržemo v naravo, direktno in takoj v naših kozarcih. Da ima 
voda na krasu izjemno slabo samoočiščevalno sposobnost, da vsako 
onesnaženje v dotiku s tlemi takoj zaide v kraško apnenčasto dno in 
pronica v vodo. Od naših greznic do industrijskih odplak, prometa 
na avtocestah in železnici, vojaškega vadbišča, do slabo delujočih 
čistilnih naprav, kmetijstva, škropiv, izpustov .. vse se tako ali drugače 
zbere na tleh, pronica v zemljo in konča zelo hitro v vodi.

Da imamo še vedno dovolj zalog dobre vode, smo lahko hvaležni, in 
bi zato morali veliko več storiti tako posameznik kot celotna družba, 
da bi to bogastvo bolje ščitili. 

Vodno zajetje Malni, iz katerega pijemo, v svojem zaledju obsega 
kar 700 km2 veliko vplivno območje. Čisto vsaka dejavnost na tem 
območju pa se tako ali drugače pozna in odrazi v kakovosti vode, ki 
jo potem pijemo. 

Zato je zelo pomembno predvsem naše zavedanje, vedenje in 
poznavanje te problematike in pomena voda, da bi naša in prihodnje 
generacije vedno bolj pazile na to kaj počno in kakšno vodo puščajo 
zanamcem in planetu.

Silvo Čelhar

STRESLA SE JE ZEMLJA, RODILA SE JE … GORA!

V petek, 12 januarja ob 19. uri, je bilo v organizaciji 
kulturnoprosvetnega društva Zagorje, v sklopu »Zimskih petkovih 
predavanj«, v dvorani gasilskega doma predavanje z naslovom:

»Stresla se je zemlja, rodila se je … gora!«

Predaval je dr. Peter Suhadolc, izjemno spoštovan in cenjen 
seizmolog. Poslušalcem, ki so dvorano gasilskega doma v Zagorju 
napolnili do zadnjega kotička, se nikakor ni pustil okarakterizirati 
kot visok strokovnjak, ampak je takoj na začetku povedal, da je čisto 
navaden človek. Njegovo predavanje pa je bilo izredno prijetno, 
poslušljivo, ljudsko in poljudno, razumljivo vsem, povsem običajnim 
ljudem. Obenem pa skrajno zanimivo. Takoj na začetku je predstavil 
zgodovinsko ozadje razumevanja in pojmovanja potresov, kaj vse je 
človek mislil, da jih povzroča, od najbolj nenavadnih razlag, denimo 
iz Japonske zgodovine, ko so za potrese krivili ribo – soma. Danes 
vemo, da je za potrese kriva tektonika plošč, da je zemlja sestavljena 
iz takšnih plošč, ki se med seboj ali drgnejo druga ob drugo, ali se 
oddaljujejo, kar povzroča nastajanje novih oceanov, pa tudi novega 
kopnega, ali pa med seboj trčijo, kar povzroča nastanek gorovja. 
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PRED ZAČETKOM SEČNJE
Skrbno, učinkovito in varno gospodarjenje z gozdom je ključno za 
ohranitev gozda kot našega naravnega bogastva. Zaposleni na Zavodu 
za gozdove Slovenije OE Sežana in OE Postojna pri svojem delu 
opažamo, da so le redki lastniki gozdov seznanjeni z načrtovanimi 
gozdnogojitvenimi in varstvenimi ukrepi v njihovem gozdu. Zato 
pozivamo vse lastnike gozdov, da se s svojim revirnim gozdarjem 
dogovorite o njihovi izvedbi in morebitnem sofinanciranju, da bi s 
tem gozd približali želenemu stanju. 

Revirni gozdar za katastrske 
občine Volče, Košana, Suhorje, 
Stara Sušica, Nadanje selo, 
Narin in Kal je Aleš Kresevič 
(05/7530002 ali (041 657 900), 
ki ima uradne ure v ponedeljkih 
in sredah v revirni pisarni v 
Dolnji Košani 60.

Revirna gozdarja za katastrske 
občine Jurišče, Palčje, Parje, 
Petelinje, Radohova vas, Selce, 
Slavina Trnje in Zagorje sta 
Stane Hreščak (041 657 285) 

in Aleksander Jurca (041 657 286), ki imata revirno pisarno v Pivki, 
Snežniška cesta 16, tel. 05/7571572. Uradne ure vsak delovni dan 
med 7.00 in 7.30.

V tokratnem prispevku se bomo ustavili ob petih najpogostejših 
vprašanjih, s katerimi se sreča lastnik gozda pred začetkom sečnje.

Kako pridobim dovoljenje za posek?
Drevje lahko posekate po pridobitvi odločbe o dovolitvi poseka 
izbranih dreves (v nadaljevanju odločba). Pridobite jo tako, da 
najprej vzpostavite stik z revirnim gozdarjem, ki je pristojen za 
območje, kjer se nahaja vaš gozd. Vlogo za odkazilo oddate tako, da 
ga pokličete ali se v času uradnih ur oglasite v revirni pisarni. Pri tem 
mu sporočite vaše osebne podatke, parcelno številko ter katastrsko 
občino parcele, na kateri bo potekala sečnja. Nato se dogovorita za 
termin skupnega ogleda vašega gozda in odkazila. Glede na stanje 

gozda in vaše potrebe bosta izbrala drevje, primerno za posek. 
Odkazilu sledi izdaja odločbe.

Kdaj lahko revirni gozdar opravi odkazilo in koliko 
stane?
Odkazilo se izvaja čez vse leto, za posek pa je najprimernejši zimski 
čas, ko je drevje v mirovanju. Zaradi velikega števila vlog za odkazilo 
v času, primernem za sečnjo, je zaželeno, da vlogo oddate vsaj en 
mesec preden nameravate začeti s sečnjo. S tem se boste izognili 
slabi volji v primeru, da zaradi zasedenosti gozdar ne bo mogel takoj 
obravnavati vaše vloge. Odkazilo je brezplačno.

Ali je gozdar dolžan pokazati meje moje parcele?
Ne. Za parcelne meje odgovarja lastnik. Lastnik skrbi tudi za vidnost 
meja svoje posesti. Pri tem je najbolje spoštovati tradicionalna 
nepisana pravila za vzdrževanje mejnih oznak. Če označb mej ni 
mogoče najti, se lastnik posvetuje z mejaši, če tudi to ni uspešno, so 
za vzpostavitev meje pristojna geodetska podjetja.

Kaj potrebujem za posek drevja na parceli, katere 
nisem lastnik ali sem le delni lastnik?
Potrebujete pisno pooblastilo lastnika, ki vas pooblašča za postopek 
skupne izbire drevja za posek. V primeru solastništva, potrebujete 
pisno pooblastilo solastnikov s skupno več kot polovičnim deležem 
lastništva. Pooblastilo dostavite revirnemu gozdarju, s katerim se 
dogovorite za odkazilo.

Katere dokumente potrebujem pri prevozu lesa?
Za prevoz lesa do količine 10 kubičnih metrov imejte s seboj odločbo, 
ki jo prejmete po odkazilu. Z njo dokazujete, da je bil natovorjen les 
legalno posekan. Za prevoz lesa v količini nad desetimi kubičnimi 
metri, pa morate imeti poleg odločbe še izpolnjen evidenčni list, 
ki je priložen odločbi. Lastnik je tudi dolžan poskrbeti za evidenco 
podatkov za spremljanje sledljivosti prometa z gozdnimi lesnimi 
sortimenti po sistemu potrebne skrbnosti. 

Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Sežana in Postojna

Foto: arhiv ZG
S

Med največja potresna območja spadajo tiste točke, kjer se te plošče 
stikajo, k sreči jih veliko poteka pod morskim površjem, nekaj pa jih 
je tudi na kopnem, kot denimo zelo občutljivo področje na ozemlju 
današnje Turčije, kjer med sabo trčita afriška in evrazijska plošča, pa 
denimo ob ameriški obali, San Franciscu, relativno »mirno« potresno 
območje, pa je denimo območje severne Evrope, ki leži relativno 
daleč od stičišč plošč. 

Proces še zdaleč ni končan in se dogaja, tukaj in zdaj, in se bo še 
dolgo nadaljeval. Gre za zelo počasne procese, ki jih ljudje s svojim 
opazovanjem in zaznavo, razen ko se potres zgodi, nikakor ne 
moremo zaznati in opaziti.  Ocenjujejo, da se premikanje zemeljskih 
plošč dogaja s hitrostjo približno 1mm na leto. Dr. Peter Suhadolc 
nam je z različnim grafičnim prikazi in slikami ter animacijami 
zelo plastično predstavil premike v znani zgodovini, ko so se zaradi 
konkretnega odtrganja pri določenem potresu spremenile celotne 
pokrajine, nastale doline, gore, premaknile reke in podobno. 

Od potresa na Bovškem, ki je še živ v spominu, pa med potresi ni bil 
najbolj hud, do tistega najbolj uničujočega na naših tleh, t.i. Idrijskega 
potresa, ki se je zgodil 26. marca leta 1511 in je prizadel področje 
današnje Slovenije.  Iz zgodovinskih virov in v novejšem obdobju 
iz rednega beleženja potresnih pojavov lahko vidimo, da je bilo v 
preteklosti na naših tleh več kot 80 potresov, ki so povzročili gmotno 
škodo. Nekateri izmed njih so zahtevali tudi človeška življenja. 

Potresno najbolj nevarna območja v Sloveniji so ljubljansko, idrijsko, 
in krško-brežiško območje ter Zgornje Posočje. Potresna žarišča 
nastajajo na celotnem ozemlju Slovenije, najmanj jih je na skrajnem 
severovzhodnem delu.  

Samo v 20. stoletju je nastalo pri nas 13 potresov, katerih največja 
intenziteta je bila ali je presegla VII. stopnjo po EMS, kar pomeni, da 
so povzročili večjo gmotno škodo Na majhnem slovenskem prostoru 
se stikajo tri regionalne tektonske enote: na severu in zahodu 
Alpe, na južnem, jugozahodnem in osrednjem delu Dinaridi in na 
severovzhodu Panonski bazen. 

Razlogi za nastajanje številnih šibkih, pa tudi močnih potresov so 
v zapleteni geološki in tektonski zgradbi našega ozemlja, ki leži na 
manjši Jadranski plošči, stisnjeni med afriško na jugu in evrazijsko 
na severu. Premikanja plošč povzročajo na ozemlju Slovenije 
napetosti v smeri sever-jug , ki se sprošča v potresih ob prelomih 
severozahod-jugovzhod (dinarska smer) in severovzhod-jugozahod 
(prečnodinarska smer) ter ob narivnih strukturah, ki potekajo v 
smeri vzhod-zahod.

Tudi Pivka je v črti s Knežakom in Snežnikom na takšni manjši 
potresni prelomnici, zato so tu potresi dokaj pogosti in jih velikokrat 
tudi čutimo. 

Silvo Čelhar



Turizem
 in narava

29

DVOREC RAVNE, ZGODBA, KI RASTE 

Dvorec Ravne, zgodba, ki raste, je bila naslovna tema večera, ki ga je 
1. marca organizirala  Knjižnica Bena Zupančiča Postojna oziroma 
njena enota v Pivki. Protagonist večera je bil seveda Drago Kolenc, 
raziskovalec in poznavalec krajev na Postojnskem, Pivškem in 
Notranjskem, avtor kar nekaj domoznanskih knjig. Na srečanju je 
osvetlil predvsem svoje postopno odkrivanje zgodovinskih podatkov 
in zgodb o Ravnah in gospodarjih Ravenskih. Pojasnil je tudi, da je 
podatke o Ravnah sprva zbiral za knjigo Dober dan, Krpanova dežela, 
nato za načrtovane objave v reviji Kras, ki pa je žal prenehala izhajati 
in je precej gradiva ostalo neobjavljenega. Kot je najbrž znano, si 
Občina Pivka prizadeva za obnovo graščine Ravne, pivško baročno 
arhitekturno dediščino, izjemno v slovenskem merilu. Prizadeva si 
(so)ustvariti novo, sodobno zgodbo Raven, po kateri bi lahko zares 
trdili, kako so Ravne zgodba, ki raste. Pri odkrivanju ravenskih 
korenin je Občini Pivka neprecenljiva pomoč Draga Kolenca: 
njegova razkritja življenja in nekdanjih lastnikov Raven so osupljiva, 
saj ima marsikateri Ravenski izjemno biografijo, pomembno za ves 
slovenski pa tudi širši, srednjeevropski prostor. Iz pogovora med 
Dragom Kolencem in Polono Škodič smo izvedeli, da se zgodovina 

Raven pravzaprav začenja že v 13. stoletju, ko je na tem mestu stala 
utrdba. V 14. stoletju se je začela pisati zgodovina dvorca, ki so mu 
v nadaljnjih sedmih stoletjih gospodarili različni lastniki. Celotni 
stavbni kompleks (poleg graščine stoji gospodarsko poslopje, tako 
imenovana kašča, v bližini kašče pa hlev, v slovenskem prostoru edini 
štiritraktni hlev z notranjim dvoriščem, kjer zdaj domujejo lipicanci) 
je doživel mnoge preobrazbe.

Draga Kolenca je radovednost vodila od Valvasorja do iskanja in 
zbiranja podatkov o Hohenwartih na svetovnem spletu. Eno večjih 
odkritij je na primer bila najdba ravenske posesti in sledov Bernardina 
Ravenskega v istrskem Momjanu (Raunachi so bili njegovi lastniki). 
Zanimivi so bili najdba Bernardinovega nagrobnika s pomočjo 
podatka v časopisu istrskih ezulov iz Završja, srečanje z Danijelom 
Raunachom v Dolenjskih toplicah ter istrskem Pičnu, odkrivanje 
prednikov in sorodnikov Izabele Ravenske, roj. Marenzi na Dunaju, 
najdba rodovnika Raunachov v Dolnjem Zemonu pri Ilirski Bistrici, 
iskanje ohranjenih knjig iz Hohenwartove knjižnice, pridobitev 
podatkov o prodaji posestva Momjan italijanskim plemičem Rota, 
prejem dokumentacije o vitezih Raunachih na Reki, pridobitev 
podatkov o Baltazarju Raunachu, ki je bil stolni prošt v Salzburgu, 
najdba originalnega grba pivških Raunachov in originalnih zapisov o 
rodovniku. Draga Kolenca trenutno zaposluje proučevanje urbarjev 
posesti Ravne in Šilentabor. V sklepnem delu sprehoda skozi 
odkrivanja zanimivih podatkov pa smo lahko spremljali tudi video 
projekcijo, ki je s pomočjo obstoječega zgodovinskega in današnjega 
slikovnega gradiva ter zgodovinskih zapisov številnemu občinstvu 
približala zgodovino graščine Ravne in njegovih gospodarjev. Seveda 
pa je bilo ob koncu tudi iz publike slišati nekatere zanimivosti pa tudi 
željo, da bi dvorec dočakal prenovo in služil kot lep protokolarno-
zgodovinski in turistično-kulturni objekt.  

Dragica Jaksetič in Polona Škodič

Hranite spomine, pričevanja in predmete, povezane z Ravnami? 
Na Občini Pivka smo se odločili podpreti raziskovalno in 
publicistično delo raziskovalca in poznavalca lokalne zgodovine ter 
krajev na Notranjskem Draga Kolenca, ki je tudi avtor knjig Kraji, 
kjer je prepih doma (2002) in Dober dan, Krpanova dežela (2006).  
Drago Kolenc že dlje časa raziskuje tudi zgodovino graščine Ravne 
in njenih nekdanjih prebivalcev. Ker je njegovih dragocenih odkritij 
iz domačih in tujih virov vedno več in ker si želimo, da bi Ravne 
v prihodnje ponovno oživele, načrtujemo izdajo knjige, v kateri bo 
Drago Kolenc strnil stare in nove zgodbe o Ravnah. 

Naprošamo domačine in druge, ki morda še hranite predmete, 
pričevanja in spomine na ljudi in stvari, povezane z Ravnami, 
pa tudi Šilentabrom, ki so ga, na nekdanjem prazgodovinskem 
gradišču, postavili prav Raunachi, Ravenci, da se oglasite na 
sedežu občine Pivka na Kolodvorski 5 v Pivki ali na elektronsko 
pošto dragica.jaksetic@pivka.si. oziroma telefonski številki 05 
7210 129. 

S skupnimi močmi bomo ravensko zgodbo celovito nadgradili. 

UGASNIMO LUČI OB POBUDI URA ZA ZEMLJO
WWF-ova pobuda Ura za Zemljo (Earth Hour) bo v soboto 24.3. ponovno združila na milijone 
ljudi po vsem svetu. Ker se naš skupni dom sooča z dvema velikima izzivoma, podnebnimi 
spremembami in propadanjem biološke raznovrstnosti, se bo akcija letos osredotočila na 
povezavo med biološko raznovrstnostjo in podnebnimi spremembami. 

Globalnemu sloganu »Connect2Earth« so v WWF Adria dodali slogan »Connect2Rivers« 
in celotna pobuda se bo pri nas osredotočila na zaščito naših sladkovodnih ekosistemov in 
pomembnih rek. V Sloveniji Uro za Zemljo usmerjamo v zašito naše reke Mure, ki ji grozi 
izgradnja kar osmih hidroelektrarn. 
 
V občini Pivka se bomo tudi v letošnjem letu pridružili projektu Ura 
za Zemljo in tako v soboto 24. marca med 20.30 in 21.30 ugasnili luči 
javne razsvetljave. Občane vabimo, da ugasnejo luči v svojih domovih.



Iz
ob

ra
že

va
nj

e

V vrtcu Pivka, v skupini Gumbki, smo se 
prvič srečali s projektom SAY HELLO TO 
THE WORLD (Pomahajmo v svet). Projekt 
temelji na spoznavanju prijateljev iz druge 
države. Ugotovi-li smo, da je to super ideja, 
spoznavanje drugih otrok, odnos do ljudi, 
vrstnikov, dežel. Komunici-ranje poteka 
preko aplikacije Skype. Povezali smo se z 
državo Hrvaško. Mahamo si z vrtcem iz 
Rovnija (djećji vrtić Neven), skupina (grupa) 
Murenčki (Cvrćak).S projektom smo začeli 
spoznavati prvi prst/palec oziroma temo: 
To sem jaz. Nadaljevali smo na drugi prst/
kazalec: Jaz in moja družina. V mesecu 
januarju smo se osredotočili na tretji prst/
sredinec: Jaz in moj vrtec. Sedaj nadaljujemo 
s četrtim prstom/prstancem: Jaz in moj kraj. 
Čaka nas še peti prst/mezinec: Jaz in moja 
država. Zaključili bomo z dlanjo. Teme 
in dejavnosti, ki se nanašajo na določen 
prst otroka aktivno vključijo v vsakdanje 
življenje in socializacijo. 

V mesecu januarju smo se skupina 
Gumbkov iz vrtca Pivka pripravljali na svoj 
nastop. Osvojili smo pravljico Drevesa, 
se prilagodili glasbi in plesu. Vloge smo 
si otroci sami izbrali. Z vzgojitelji-cama 
smo ustvarili kostume in sceno. Pred 
predvidenim nastopom pa ustvarili vabila 
ter povabili otroke z vrtca in starše na ogled 
predstave. Nastopali smo kar 3 x in se imeli 
super. Vzgojiteljici sva oblikovale uprizoritev 
tako, da sva upoštevali starost otrok in tako 
odrsko postavitev prilago-dili njim.

"MI NISMO GOZD, SMO DREVESA V 
GOZDU."

V začetku februarja so imeli otroci skupine Sončki iz vrtca Pivka 
prav poseben obisk. Obiskala jih je Barbara, s seboj pa pripeljala 
terapevtsko psičko Loro. Lora je kratkodlaka bernardinka, ki opravlja 
svojo »službo« pri društvu Tačke pomagačke. Včasih gre k bolnim 
otrokom v bolnišnico, drugič spet posluša otroke v šoli, ki berejo 
… Kadarkoli in kjerkoli se pojavi, tam zavlada izjemno pozitivno 
vzdušje. Na njen obisk so se pripravili tako, da so najprej prebrali 
pismo, ki sta ga napisali in poslali Lora in Barbara. Pogovorili so se o 
osnovnem obnašanju in spoštljivem odnosu do živali. Zelo težko so 
ju pričakali. Nekateri z majhnim občutkom strahu, drugi pa z velikim 
navdušenjem. In končno je zmagoslavno skozi vrata vstopila Lora. 
Waaaaw … so bili otroci najprej presenečeni nad njeno velikostjo. 
Barbara jo je posedla na njeno dekco. Tam je v miru počakala na 
navodila. Pogovarjali so se o tem, kako se obnašamo do psa, kako 
reagiramo, kadar ga srečamo, kaj kužki marajo in česa ne. Lora jim 
je tudi pokazala, kaj zna. Nekateri so jo hranili iz roke, prav vsi pa so 
se, kljub njeni velikosti, opogumili in jo pobožali. Spoznali so, kako 
mehko dlako ima. In kako je potrpežljiva v sožitju s svojo voditeljico. 
Izvedeli so tudi, da mora opraviti veterinarske preglede, da lahko 
opravlja svoje poslanstvo. Kaj kmalu se je druženje končalo, saj sta 

hiteli k otrokom v šolo, kjer je Lora prisluhnila branju otrok. Ni kaj. 
Spoznali so, da je kužka polno zasedena in si zasluži tisto misel: »Pes 
je človekov najboljši prijatelj.« 

Vsi Sončki vključno z Natašo in Ksenijo se zahvaljujemo Barbari 
in Lori, da sta z nami preživeli teh nekaj, za nas prekratkih 
trenutkov.

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

GLASBENO - PLESNA UPRIZORITEV »DREVESA«

LORA NA OBISKU
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Vrtec Pivka
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OSNOVNA ŠOLA PIVKA

Danes  je  glasba  naša  vsakdanja  
spremljevalka  in  brez  nje  si  življenja  niti  
ne  moremo  predstavljati.  Glasba  namreč  
prežema  vse  vesolje,  saj  vsaka  zvezda,  
vsak  človek,  vsakobitje  utripa  v  svojem  
tonu.  Ko  pa  se  vse  uskladi,  ubrano  
zaživita  vrednost  in  lepota  glasbe.
V  četrtek,  15. 2. je  v  avli  OŠ  Pivka  potekala  
prireditev  Glasba  bogati  naš  svet,  ki  so  
jo  s  svojimi  nastopi,  zaznamovanimi  z  
ljubeznijo  do  glasbe  in  petja,  sooblikovali  
učenci  OTROŠKEGA  in  MLADINSKEGA  
PEVSKEGA  ZBORA  ter  mladi  glasbeniki  
GLASBENE  ŠOLE  POSTOJNA. Vsi  
nastopajoči  so  svoje  znanje  in  ljubezen  
do  glasbe  izrazili  z  veselimi  pesmimi  ter  
zvočnostjo  pisane  palete  glasbil,  tj.  kitare,  
klarineta,  flavte,  klavirja,  harmonike  in  
trobente.  Ob  takšnih  trenutkih  zaživi  vsa  
lepota  glasbe.

Ob  tem  bi  se  radi  zahvalili  za  dobrodelne  prispevke,  36 €,  s  katerimi  so  obiskovalci  
obogatili  Šolski  sklad  OŠ  Pivka,  ki  je  namenjen  popestritvi  šolskega  dela.

GLASBA BOGATI NAŠ SVET

Osnovna šola Pivka

Sončnega januarskega dopoldneva smo se Pikapolonice odpravile na 
Gradišče. Gradišče smo želeli spoznati tudi v drugem letnem času – 
zimi.
Že na začetku poti smo se srečali z lužami, po katerih pa tokrat nismo 
mogli čofotati, saj so bile prekrite z ledom.
Drevesa niso imela listkov, zato smo videli marsikaj, kar jeseni nismo 
opazili:
• kamnit zid prekrit z mahom
• navpična, skoraj ravna debla dreves
• drevesa, ovita v bršljan
• »most, za veverice« …
Ob poti smo našli tudi prve znanilce pomladi – teloh in trobentice.
Da je še vedno zima, smo opazili tudi po mravljiščih, saj v njih 
mravelj še ni bilo.

Gradišče bomo obiskali tudi spomladi. Le kaj bomo takrat videli.

ZIMSKI POHOD NA GRADIŠČE

V mesecu januarju smo se pri Slončkih in Bibah dotaknili teme o 
čustvih. Zgodbico o Piščančku Piku smo otrokom uprizorile z 
dramatizacijo. Otroci so tako bolje prepoznali in razločevali osnovna 
čustva, kot so strah, jeza, žalost in veselje. Lutkam smo ob koncu 
predstave zapeli pesmico Ko si srečen, v naslednjih dneh pa smo 
igralnico popestrili z izdelavo trganke, iz katere je nastal Piščanček 
Pik.

PIŠČANČEK PIK NA OBISKU 
Z matematiko se srečujemo vsepovsod, učenje matematike pa 
je zahtevno. V vrtcu se matematike učimo preko igre, na zabaven 
način. Kako to počnemo, smo želeli pokazati tudi staršem. Povabili 
smo jih na popoldansko delavnico, kjer smo skupaj reševali prave 
matematične naloge. Za boljšo motivacijo smo dejavnosti izvajali po 
FIT pedagogiki, s katero smo poleg miselnih razvi-jali tudi gibalne 
spretnosti. Bilo je poučno, zabavno in zanimivo.

IGRAJMO SE MATEMATIKO

Vrtec Košana
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Učenci in učenke 3. razreda OŠ Pivka smo zaključili z dejavnostmi, ki 
so potekale v okviru mla-dinskega literarnega festivala Bralnice pod 
slamnikom. Pogovarjali smo se o izzivih življenja in brali knjige, ki 
jih je napisala in uredila Gaja Kos. 2. marca 2018 smo v knjižnici 
OŠ Pivka pisateljico, urednico, prevajalko in literarno kritičarko 
Gajo Kos tudi gostili. Za srečanje so učenci pripravili kratek kulturni 
program, na katerem so se predstavili z recitacijo, plesom  in petjem. 
V treh jezikih so prebrali zgodbico o Jakobu in muci Mici. Gostji so 
postavljali vprašanja o delu, ki ga opravlja, knjigah in prostem času. V 
sproščenem in zanimivem pogovoru so učenci spoznavali njen poklic 
in delo. Najbolj všeč so nam bile zgodbe o Grdavših, ki so jih učenci 
naslikali pri likovni umetnosti. Naše likovne izdelke smo razstavili 
pred šolsko knjižnico.

DRUŽENJE Z GAJO KOS IN NJENIMI 
GRDAVŠI

Osnovna šola Pivka

V soboto, 27. 1. 2018, smo obiskali Cankarjev 
dom v Ljubljani. 53 učencev iz razredne 
stopnje si je skupaj z učiteljicami ogledalo 
predstavo Jakec in breskev velikanka. 
Zgodba govori o Jakcu, ki je sirota in živi z 
zlobnima tetama. Nekega dne mu starček 
podari majhne krokodilje jezike z ma-gično 
močjo. Po nesreči se Jakcu v bližini stare 
breskve razsujejo po tleh. Naslednjega dne 
tam zraste ogromna breskev velikanka. V 
njej prebivajo nenavadna bitja in Jakec se 
z njimi odpravi na razburljivo avanturo. 
Učenci so avanturo z bogato scenografijo 
z navdušenjem spremljali, očarala pa jih je 
tudi Linhartova dvorana.

Slovenski kulturni praznik, Prešernov dan, poleg državne proslave 
s podelitvijo Prešernovih na-grad zaznamujejo številni kulturni 
dogodki in prireditve, svoja vrata pa je odprla marsikatera kul-turna 
ustanova. Tudi na naši šoli smo obeležili spomin na največjega 
slovenskega pesnika, dr. Franceta Prešerna. V šolski avli smo se  
mu  v sredo, 7. februarja, učenci razredne in predmetne stopnje 
poklonili z recitacijami nekaterih njegovih pesmi, prisluhnili pa smo 
tudi pesmicam, ki so nastale izpod peres naših učencev in učenk. 
Šolske kotičke so krasile ilustracije odlomkov Prešer-novih pesmi in 
pesnikovi portreti.

PREDSTAVA V 
CANKARJEVEM DOMU

OBELEŽITEV SLOVENSKEGA 
KULTURNEGA PRAZNIKA

Dobrodelni�koncert
za�šolski�sklad

petek,�23.�3.�2018,�ob�18.00
Športna�dvorana�Skala�v�Pivki

SKUPAJ

ZMOREMO�VEC
v

Biseri
Furmani

Harmonikarski�orkester�Vilija�Marin ka
Klapa kvadra

Narcis
Melodicum

Plesne�skupine�Pike�in�Pikice

š
Š

Folklorna�skupina�in�pevski�zbor��vrtca
Otroški,�mladinski�in�uèiteljski

pevski�zbor�OŠ�Pivka
Uèenec�Bor�Šajn

Program�bo�povezovala�Marjana�Grèman.

Predprodaja�vstopnic:�SPONKCA�V�PIVKI

LEPO�VABLJENI!

Zbrana�sredstva�bomo�namenili�za�pomoè�uèencem�in
nakup�mizarskega�stroja�za�potrebe�pouka�tehnike.
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PUST, PUST KRIVIH UST
Tudi pri nas je bilo veselo. Plesali smo in peli ter pojedli veliko krofov.

Skupina desetih učencev naše šole, s 
knjižničarko in dvema učiteljicama, smo 
brali knjigo Dnevnik Ane Frank in se 
odločili, da obiščemo muzej Ane Frank v 
Amsterdamu. V času jesenskih počitnic, v 
nedeljo 18. 2. 2018, smo popoldne poleteli 
iz letališča Marca Pola v Italiji v Amsterdam 
in pri-speli tja pozno zvečer. Nastanili smo 
se v sedišču mesta, v hotelu, ki je bil na 
vodi. Naslednja dva dni smo si ogledovali 
znamenitosti. Opazovali smo življenjski 
utrip mesta. Ljudje se vozijo na kolesih, 
veliko jih živi na ladjah, njihove hiše so 
ozke in visoke. Mestu pravijo tudi »severne 
Benetke« zaradi številnih kanalov in mostov. 

Z DNEVNIKOM ANE FRANK V AMSTERDAM

ERASMUS+ NOVIM OBZORJEM NAPROTI
Izkušenj, ki jih učenci na Osnovni šoli Pivka pridobivajo preko 
mednarodnega izobraževalnega projekta Erasmus+, je ogromno. 
Prepoznavanje novih delov sveta in spoznavanje novih prijateljev 
bogati vsakega slehernega človeka, tako življenjsko kakor tudi umsko. 
Taka je bila mobilnost, ki smo jo izvedli od 11. do 16. marca 2018 
v Veliki Britaniji v okviru zgoraj imenovanega projekta. Adrenalin 
nas je spremljal celo pot, saj smo vsi učenci razen enega prvič leteli 
z letalom. Da bi se hitreje med seboj spoznali, smo se že prvi dan 
udeležili različnih aktivnosti. Ker je bila mobilnost posvečena 
predvsem astronomiji in astrologiji, smo že po kosilu v mešanih 
skupinah izdelovali vesoljske sonde iz papirja in s poskusom preučili 
zakon o premikanju teles v vesolju. Ekskurzije so bile zelo zanimive, 
še posebno obisk starega rudnika svinca Speedwell Cavern, kjer smo 
se s čeladami na glavah odpeljali v čolnu po zelo dolgem rovu do 
središča zapuščenega rudnika. V vaški dvorani so nas presenetili 
s postavitvijo malega planetarija, kjer sta nam dva zelo prijazna 
gospoda podrobno prikazala in opisala različna ozvezdja in galaksije. 
Znanstveni center Jodrell Bank Observatorij, ki od leta 1945 spremlja 

dogajanja v vesolju, bi nam bil še bolj dosegljiv, če ne bi deževalo, 
zato smo si v muzeju tik ob njem ogledovali različne zanimivosti o 
osončjih, črnih luknjah in še neznanih vesoljskih telesih. Po povratku 
v hostel smo v mešanih skupinah preučili izbrane teme, povezane z 
vesoljem in pripravili o njih kratek govorni nastop. 

Povsod nas je spremljala prijaznost ljudi, tako v parku Tatton, 
prekrasnem vrtu z razgledom na reko, kot v mestu Chester. Vodička 
nam je predstavila nekaj najlepših znamenitosti v starem delu, med 
njimi najstarejšo hišo iz leta 1274, rimske kopeli, občino, mestni 
zid in uro, ki so jo postavili ob obisku kraljice Viktorije leta 1897. 
Poslovilni ples ob spremljavi škotsko-irske glasbe je bil hkrati 
najlepši, a tudi žalostni dogodek, saj je poleg zabave pomenil tudi 
bližajoči se dan odhoda. Po zgodnjem zajtrku, ko so vsi še spali, smo 
se s kombijem odpravili proti letališču. Tako učenci kot učitelji smo 
se imeli zelo lepo, saj smo navezali nova prijateljstva in smo se veliko 
novega naučili. Mislimo, da bi si vsi želeli v prihodnje več takšnih 
izmenjav za učence in pa seveda tudi za učitelje. 

Osnovna šola Pivka
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Konec februarja smo pod okriljem Medobčinske lokalne akcijske 
skupine za preprečeva-nje zasvojenosti na Osnovni šoli Košana gostili 
univ. dipl. psihologa in specialista klinične psiho-logije Aleksandra 
Zadela. Srečanje je bilo namenjeno zaposlenim in staršem učencev šol 
v pivški občini. Predavatelj je predavanje z naslovom »Pri merjenju 
moči z otrokom vedno nekdo izgubi« začel zelo interaktivno. Preko 
vprašanj poslušalcev je oblikoval vsebino celotnega srečanja. Z 
veliko mero optimizma in humorja nas je pripeljal do spoznanja, 
da si v vseh odnosih: z otrokom, partner-jem in sodelavci želimo 
predvsem dobro počutje. Tudi naši otroci si v odnosih z nami želijo 
prijet-ne odnose in resnično povezanost. Zato moramo pri naših 
odzivih, zahtevah, prošnjah in razmiš-ljanju vedno to upoštevati. Pri 
nesoglasjih, uporu, molku in trmi se moramo zavedati svoje vloge 
kot starša in zato utrditi pravila, kaj je prav in kaj ne. Poudaril je 
pomen povratne informacije otroku, ki naj ne bo pohvala ali graja, 
temveč realna informacija, kako je nekaj opravil. Pri uveljav-ljanju 

pravil moramo biti močni in dosledni, saj bodo naši otroci le tako 
odrasli v čustveno zdravo in odgovorno osebo.

PREDAVANJE PSIHOLOGA ALEKSANDRA ZADELA

V četrtek, 15. 2. 2018, je na Osnovni šoli Košana potekal medobčinski 
otroški parlament na temo Šolstvo in šolski sistem. Poleg učencev 
naše šole so na parlamentu o tej temi spregovorili še učenci Osnovne 
šole Antona Globočnika in Osnovne šole Miroslava Vilharja Postojna, 
Osnovne šole Pivka in Osnovne šole Prestranek. Pogovorili smo se o 
tem, kako bi učitelji ter ravnatelji lahko izboljšali in prilagodili šolo 
učencem. 

Vsaka šola je predstavila svoj pogled na to temo, z nami pa so svoje 
mnenje delili tudi župan občine Pivka, Robert Smrdelj ter naša 
ravnateljica, Neva Brce. V predstavitvah učencev so bili primeri, kaj 

bi učenci v šoli spremenili, kako bi jo izboljšali in kaj jim je v šoli všeč. 
Vse predstavitve so bile zelo zanimive. Slišali smo številne predloge 
za spremembo načina poučevanja, za drugačen odnos učiteljev 
do učencev, o uvedbi praktičnega pouka, o želji po več športnih 
dejavnosti, o bolj pravičnem ocenjevanju ter o modernizaciji pouka.
Učenci so na koncu glasovali za šolo, ki je po njihovem mnenju imela 
najboljšo predstavitev. 

Zmagali smo učenci OŠ Košana, s kar 13 glasovi, sledili pa so nam 
učenci OŠ Pivka s 7. Učenci obeh šol smo se tako uvrstili na regijski 
otroški parlament, ki bo potekal na Vrhniki.

MEDOBČINSKI OTROŠKI PARLAMENT

Osnova šola Košana

V četrtek, 1. marca 2018, so nekateri učenci 8. in 9. razreda nastopili 
na občinskem tekmovanju v kegljanju v Pivki. Po začetni kratki 
predstavitvi kegljanja in demonstracije le-tega je imel vsak učenec 
najprej nekaj poskusnih metov. Sledilo je uradno tekmovanje, kjer 
so učenci podirali keglje najprej na eni progi 30-krat, nato je sledila 
menjava prog in nadaljnjih 30 metov.

Učenci so se z veseljem spoprijeli z zahtevno nalogo in jo tudi 
uspešno opravili.

OBČINSKO TEKMOVANJE V 
KEGLJANJU
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Z ogrevanjem za pustni torek smo v podaljšanem bivanju začeli 
že dan prej. Učenci so pridno izdelovali maske, s katerimi so tudi 
tekmovali za najboljšo masko, vendar to ni bil najlepši del dneva, 
najlepše je bilo predpustno rajanje v maskah ob glasbi. 

Pustno vročico smo seveda nadaljevali na pustni torek, ko so učenci 
prinesli maske od doma ter se z njimi pokazali pred celotno šolo. 
Imeli smo hudičke in angelčka, Indijance, kavbojce, čarovnice, 
princese, motoriste, cel mali živalski vrt od pajka, preko psa do 
samoroga ter še veliko, veliko drugih. Pustnim norčijam so se z 
veseljem pridružili tudi otroci iz vrtca, ki so nam s svojim petjem in 
zvončkljanjem polepšali dan.

PUSTNO VZDUŠJE

V mesecu februarju sta nas na naši šoli obiskala dva prijazna gospoda 
iz ribiške družine: Anton Biščak in Rado Jurač. Na prav poseben in 
prijeten način sta nam predstavila sorte rib in njihove značilnosti, 
skrb zanje pa tudi pripomočke, s katerimi se ribe lovi.

Učencem sta skušala ob predstavitvi na PowerPointu približati 
ribolov tako, da bi se tudi najmlajši učenci odločali za ribolov. V 
spomladanskem času pa bodo ribiči pripravili tudi praktičen prikaz 
lovljenja rib, na katerega bodo povabili učence z njihovimi starši.

OBISK RIBIŠKE DRUŽINE
5. februarja 2018 je bil za učence od 1. do 4. razreda organiziran 
športni dan. Učenci so v šolo prišli v pričakovanju zimskih aktivnosti, 
s seboj pa so pripeljali raznovrstne sani.

Za začetek so se odpravili na kratek zimski pohod, da se dobro ogrejejo 
in pripravijo na kasnejše zimske radosti. Po malici so se razdelili v 
dve skupini, ki sta se izmenjevali v sankanju po Košan-skem hribu 
in ustvarjanju zimskih skulptur na pobeljenem nogometnem igrišču. 
Zelo so uživali, saj so proge dovoljevale zanimive vožnje, pri izdelavi 
zanimivih skulptur pa so bili učenci zelo ustvar-jalni. Vsi navdušeni 
in predvsem zelo utrujeni – na Košanskem hribu namreč še niso 
postavili vlečnice – so popili topel čaj, ki so jim ga skuhale kuharice. 
Še nekajkrat so se spustili po hribu in lačni odšli na kosilo.

ZIMSKI ŠPORTNI DAN

Osnova šola Košana
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ZIMA V ZNAMENJU 
IZOBRAŽEVANJA 
ODRASLIH
V  zimskem času se poleg običajnega dela 
z otroki in mladimi v Društvu Vita Pivka 
posvečamo izobraževanju zaposlenih odraslih. 
Na delavnicah se pogovarjamo o stresu, 
medsebojnih odnosih, veliko časa posvetimo 
laični prvi pomoči, vajam za sklepe in še 
marsičemu za boljše počutje.) Ob tem pa pletemo 
socialno in podporno mrežo med izvajalci in 
sodelujočimi. Veliko je namreč vprašanj, o 
katerih se želijo udeleženci pogovoriti zasebno, 
pa naj bo to v povezavi z medsebojnimi odnosi, 
stresom ali organiziranjem osebnega oziroma 
družinskega proračuna. Lepo je sodelovati 
s podjetji, ki svojim zaposlenim omogočajo 
tovrstna izobraževanja. ekipa PSD

BRALNA ZNAČKA ZA 
UPOKOJENCE V OBČINI PIVKA
 V Društvu upokojencev Pivka upamo, da smo s projektom Bralna 
značka komu na no-vo zbudili željo po preživljanju prostega časa ob 
knjigi. Bliža se pomlad in zaključek bralne poti. Prosimo vse, ki so z 
nami brali, da izpolnijo zloženke in jih oddajo na sede-žu Društva 
upokojencev v Pivki, v Knjižnici Pivka ali na Bibliobusu. Lahko jih 
tudi poš-ljejo po pošti, želimo pa, da zloženke pridejo do nas do 
11. aprila 2018. V zloženke  napišite le stavek ali dva o knjigi, ki 
ste jo prebrali, saj ne bomo ocenjevali odgovorov. Bralno značko za 
upokojence Občine Pivka bomo zaključili na prireditvi ob svetovnem 
dnevu knjige, ki bo 21. aprila v Krpanovem domu v Pivki.

Veselimo se vašega odziva in pričakujemo nove predloge za naslednjo 
sezono.

Društvo upokojencev Pivka

JEZIKOVNI NASVETI ZA VSAKDANJO RABO
Ker je ravno tisti čas v letu, ko so za nami in pred nami različni prazniki, je treba opozoriti na pravilen zapis njihovih imen. Na različnih 

plakatih, voščilnicah, v časopisih in revijah pogosto naletimo na neskladja v zapisu praznikov.

Kakšno je torej pravilo? Ali praznike 
pišemo z veliko ali z malo začetnico?

Imena praznikov spadajo pod stvarna občna imena in jih 
pišemo z malo začetnico: božič, novo leto, velika noč, prvi maj, 
dan državnosti, dan samostojnosti in enotnosti, dan upora proti 
okupatorju itd. 

Po tem pravilu zapisujemo tudi poimenovanja posebnih 
datumov: martinovo, silvestrovo, valentinovo, gregorjevo, 
jožefovo, štefanovo.

Ker pa ima marsikatero pravilo tudi izjeme, je tudi pri tem tako. 
Z veliko začetnico pišemo imena praznikov, ki so izpeljani iz 
osebnih imen ali priimkov: Marijino vnebovzetje in Prešernov 
dan.

Slovenski pravopis dopušča zapisovanje praznikov z veliko 
začetnico, če do njih gojimo posebno razmerje ali spoštovanje. 
Zaradi tega ni narobe, če so na voščilnicah Božič, Novo leto in 
Velika noč zapisani z veliko začetnico.

Če naletite na kakšen trd oreh v zvezi z rabo jezika, ki ga ne znate 
streti sami, mi pišite na: trojc3@gmail.com in boste dobili odgovor. 

Do naslednjič vam želim veliko prijetnih jezikovnih doživetij.

Tamara Rojc, prof. slovenščine



Izobraževanje

37

5. 4. 18 / ob 16.30

SPOMLADANSKE DOBROTE 
iz domačih logov

Na zanimivo zastavljeni delavnici se bomo seznanili 
z lokalno sezonsko kulinariko, se lotili kreativne 
priprave in dekoracije jedi ter mimogrede usvojili 
še kako veščino dizajn managementa in 
interpretacije kulturne dediščine. 
Dogodek bomo zaključili z degustacijo pripravljenih 
jedi in prijetnim druženjem.
Prijazno vabljeni.

CENA: 5 EUR
DELAVNICO VODI: 
Lili Mahne, interpretatorka kulturne dediščine

*Prijave zbiramo v tajništvu LU Postojna do 3. 4. 2018.



Iz
ob

ra
že

va
nj

e

38

VEČGENERACIJSKI CENTER PRIMORSKO-NOTRANJSKE 
REGIJE (TOČKA MOČI  VGC KRPANOV DOM PIVKA)
Zimske mesece smo v na VGC Točka moči Krpanov dom Pivka 
preživeli zalo aktivno. V mesecu februarju so se nadaljevale 
Delavnice risanja in slikanja, pod mentorstvom  akademskega 
slikarja Erika Dovgana. V marcu nadaljujemo z risanjem tihožitja. 
Vsi, ki vas delavnica zanima, se nam lahko pridružite ob torkih ob 
16.00 v prostorih VGC-ja.

V času zimskih počitnic smo za šolarje organizirali Počitniške 
delavnice in igrarije. V medgeneracijskem sodelovanju so nastajali 
krasni izdelki povezani z 8. marcem in veliko nočjo. Obkvačkali 
smo pirhe, izdelali tridimenzionalne voščilnice za mame, velike 
stenske pirhe, igrali družabne igre … Dopoldnevi so hitro minili ob 
pridobivanju novih znanstev in veščin. 

V marcu smo v sodelovanju z Društvom upokojencev Pivka, pričeli z 
izvedbo projekta Hobotnica ljubezni: kvačkanje za nedonošenčke. 
Pisane, zavite in prisrčne hobotnice, ki jih kvačkajo prostovoljke. 

Hobotnico v porodnišnici položijo k nedonošenčku v inkubator in 
v njihovo malo ročico položijo lovko. Dojenček se potem z njo igra. 
Najbolj pomembna vloga igrače je, da dojenček ne vleče za cevko, 
ki mu pomaga dihati oziroma po kateri se hrani. Tudi staršem je v 
uteho, da ima dojenček igračo, ko njih ni zraven. Kajti bližina je za 
ta mala bitja tako zelo dragocena. Srečujemo se vsak petek dopoldan 
od 8.30 do 12.00.

Dejavnosti v mesecu aprilu
Ob torkih 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 za 
vse pripravimo potrebni material.
Ob petkih od 8.30 do 12.00: Klepet ob čaju ali kavi, 
medgeneracijsko druženje, ki nam polepša dan s prijazno besedo in 
smehom ter nas navda z veseljem. Vabljeni, da se nam pridružite pri 
projektu Hobotnica: kvačkanje za nedonošenčke.

Od 19. 4. 2018 do 21. 4. 2018 bo v prostorih VGC Točka moči 
Krpanov dom potekala RAZSTAVA ROČNIH DEL. 
Razstavljavci so gospe, vključene v Sekcijo ročnih del, ki poteka 
znotraj Društva upokojencev Pivka, Osnovna šola in vrtec Pivka ter 
Osnovna šola Košana. 
Razstava bo odprta vsak dan od 9.00 do 17.00.
Vljudno vabljeni, da nas obiščete.

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 e-naslov: vgc.ilbistrica@
gmail.com

Romana Morano
strokovna delavka v VGC Točka moči Krpanov dom Pivka

Bioterapija je tehnika uporabe bioenergije, ki je:
• naravna,
• enostavna,
• neboleča ter neinvazivna,
• neškodljiva, brez stranskih negativnih učinkov,
• varna,
• z dolgoletno tradicijo,
• preverjena v praksi,
• komplementarna/dopolnilna metoda uradni medicini in 
drugim oblikam zdravljenja.

PREDNOSTI:
• Bioterapija odpravlja vzrok bolezni.
• Blagodejno deluje na stres, nespečnost, uspešno odpravlja 
bolečine, rezultati so tudi pri obolenjih, ki veljajo za 
neozdravljiva.
• Pomaga človeku, da ne zboli (preventiva), da se pozdravi 
(kurativa) ali da čim manj trpi (paliativa).

Terapija z bioenergijo se priporoča pri:
• kroničnih in avtoimunskih boleznih (MS, Chron, kolitis, 
psoriaza, revmatoidni artritis, lupus …);
• migreni in glavobolu;
• boleznih srca in ožilja (visok krvni pritisk, aritmija ...);
• diabetesu (tip 1 in tip 2);
• alergijah in intolerancah;
• nevromuskulatornih boleznih (MS, ALS …);

• bolečinah, ki izhajajo iz hrbtenice;
• ženskih in moških težavah (neplodnost, policistični jajčniki, 
menopavza, menstrualne težave ...);
• boleznih prebavnega trakta (težave z želodcem, 
dvanajsternikom in črevesjem ...);
• boleznih jeter, žolčnika;
• boleznih dihal (astma, KOPB, emfizem …);
• boleznih psihe (depresije, anksioznost, nervoze);
• krvnih boleznih (slabokrvnost, levkemija …);
• boleznih mehurja, ledvic in prostate;
• raku;
• težavah s kostmi, sklepi in mišicami (revma, artritis,…);
• boleznih oči, nosu, ust in grla (dioptrija, vnetja ušes …);
• oslabljenem imunskem sistemu (pogosti prehladi in druga 
obolenja) in
• pomanjkanju energije (pogoste utrujenosti in brezvoljnost).

Zdravljenje bo potekalo v popoldanskem času od 17.00 
dalje. Zaželen prostovoljski prispevek po zmožnostih 
posameznika.

Prijave in informacije: Sabina Pirman Kočevar, 031/840-
976 ali na sabina@drustvo-medius.si. 

Obvezna predhodna telefonska najava!

Od 9. 4. 2018 do 12.4.2018 
bo v prostorih VGC Točka moči Krpanov Dom potekalo 

ZDRAVLJENJE Z BIOENERGIJO – BIOTERAPIJA KOT POT DO SAMOZDRAVLJENJA 
pod vodstvom Sabine Pirman Kočevar
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VARUHINJA 
ČLOVEKOVIH 
PRAVIC GOSTOVALA 
NA OBČINI PIVKA

Varuhinja človekovih pravic Vlasta 
Nussdorfer je 7. februarja s sodelavci 
delovala na Občini Pivka. Obiskalo jo 
je deset občanov, nekaj prijavljenih pa 
je udeležbo odpovedalo zaradi slabega 
vremena. Varuhinja se je srečala tudi z 
županom Robertom Smrdeljem, direktorico 
Centra za socialno delo Postojna Patricijo 
Može ter predstavnico občinske uprave Jano 
Knafelc Strle.

Varuhinja je izrazila zadovoljstvo, da se je 
lahko srečala z direktorico centra za socialno 
delo, ki je uvedel novo obliko dela tudi na 
sedežu Občine Pivka, čas, ko se njihovi 
delavci lahko pogovorijo s predstavniki 
te ustanove. Večkrat je namreč deležna 
pripomb o tem, da imajo občani premalo 
možnosti stikov s temi ustanovami. 

Varuhinja opaža, da v občini k sreči ni zelo 
visoke stopnje nezaposlenosti in da tudi 
ni obravnavala primerov velikih socialnih 
stisk. Glavna ugotovitev varuhinje je, da so 
ljudje »ujeti v gorah papirjev in travmah 

postopkov« in to zlasti v primerih težav osebne narave, pravdanj zaradi kosa zemlje, 
nerazumevanja odločb sodišč ipd. Pri njej so se oglasili tudi zaradi kršitev delovnih razmerij, 
nihče pa ni izpostavljal zadeve, ki bi se nanašala na upravljanje občine.  

Župan je varuhinji predstavil problematiko nevarnih odpadkov Javor Pivka ter članstvo 
občine Pivka v konzorciju manjših občin za graditev domov za starejše na podeželju. 
Varuhinja je pritrdila županu, da so inšpekcijske službe slabo odzivne, na kar pogosto 
opozarja v svojih letnih poročilih, o zamisli o graditvi podeželjskih domov za stare pa sta se 
z županom, ki je obenem predsednik Združenja občin Slovenije, dogovorila za podrobnejšo 
predstavitev. Pozornost varuhinje je letos še posebej namenjena starejši populaciji. 

Občina Pivka

BRONASTI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE EKIPI PRVIH POSREDOVALCEV 
AED NA OBMOČJU KOŠANE
Med prejemniki letošnjih priznanj, ki jih 
Civilna zaščita Republike Slovenije podeli ob 
vsakoletnem obeležju dneva Civilne zaščite 
(1. marec), je bila ekipa prvih posredovalcev 
AED (pomoč z uporabo defibrilatorja) 
za območje Košane in sosednjih vasi, ki 
jo sestavljajo člani PGD Košana in drugi 
prostovoljci. 

Ekipa, ki je že večkrat uspešno posredovala v 
primeru nenadnih srčnih zastojev občanov, 
je na območni slovesnosti, ki je bila letos 
v Štanjelu, prejela bronasti znak Civilne 
zaščite.

Prejemnikom priznanj in vsem, ki se 
dnevno žrtvujete za varovanje naših življenj 
in imetja, iskreno čestitamo!
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PREVIDNOST PRED NEPRIDIPRAVI NI NIKOLI ODVEČ
Predvsem v zimskem obdobju je moč zaznati povečano število 
kaznivih dejanj, kar se premoženja tiče, sicer pa previdnost pred 
nepridipravi, ki povzročajo v naši lokalni skupnosti številne 
neljube dogodke, ni nikoli odveč, zato v nadaljevanju podajamo 
nekaj podatkov in informacij, predvsem pa napotkov, s katerimi se 
lahko občani preventivno zaščitimo pred morebitnimi vlomilci in 
tatvinami.

V preteklem letu 379 kaznivih dejanj zoper premoženja
V  letu  2017  (primerjalno  glede  na leto 2016) smo policisti PP 
Postojna obravnavali 379  (396)  kaznivih  dejanj  zoper  premoženje. 
Tukaj gre za različna  kazniva  dejanja,  in sicer tatvine 175 (171), 
vlomi v stanovanja, hiše  in  druge  objekte 125 (134), drzne tatvine 
23 (18) ter poškodovanje tuje stvari 26 (30). Kot izhaja iz statističnih 
podatkov, je skupno število kaznivih  dejanj  zoper  premoženje  
nekoliko manjše, prav tako je nekoliko manjše število vlomov v 
stanovanja, hiše in druge objekte.

Previdnost pred vlomilci
Storilci pri vlomih v največji meri iščejo nakit in denar. Največ 
vlomov je bilo  izvršenih predvsem v času poznega popoldneva oz. 
zgodnjega večera, ko se  prične  mračit. Vlomilci  za  tarče  praviloma  
izberejo stanovanja in stanovanjske  hiše, za katere se pred tem 
prepričajo (z opazovanjem), da so prazna  oziroma,  da nikogar ni 
doma (ni prižgana luč v stanovanju, zvonijo na  več  stanovanj  v  
stanovanjskih  blokih, stanovanjske hiše na obrobjih vasi, na samem 
in tako naprej ...).

Policisti pozivajo k sodelovanju
Delo na terenu na območju Pivke in Postojne opravljajo policisti PP 
Postojna praviloma v patrulji, vodje policijskih okolišev in policisti 
kriminalisti. Prav tako naloge na tem območju opravljajo policisti 
ostalih enot v PU Koper, kamor spada PP Postojna (policisti Policijske 
postaje vodnikov službenih psov, policisti Prometne policijske 
postaje Koper, kriminalisti Sektorja kriminalistične policije ...).

Policisti s svojo prisotnostjo preventivno vplivajo na pojav 
odklonskih ravnanj na vseh področjih dela. Prav tako policisti v 
sklopu preventivnih aktivnosti, ki jih izvajamo v šolah, društvih, 
zavodih in lokalni skupnosti, poskušamo vplivati na občane, da so 
čimbolj pozorni na samozaščitno ravnanje, saj lahko sami ogromno 
storijo za svojo varnost in varovanje premoženja. Pogosto sama 
prisotnost policistov na določenem območju ni dovolj. Tukaj je 
potrebno sodelovanje slehernega posameznika v lokalni skupnosti. 
Kar nekaj vlomov smo obravnavali, kjer smo z zbiranjem obvestil 
prišli do podatka, da so ljudje (sosedje ali drugi občani) videli storilca, 
ki se je sumljivo gibal v okolici hiše, kjer je bilo kasneje ugotovljeno, 
da je bilo vlomljeno, pa o tem niso obveščali policije. Zavedati se je 
potrebno, da se kaj podobnega jutri lahko zgodi vsakomur, ne samo 
našemu sosedu.

Vse občane pozivamo, da v primeru, ko opazijo kaj 
sumljivega (sumljive osebe, vozila ...), si zapišejo 

reg. št. vozila, barvo vozila, tip vozila, opis oseb in o 
tem nemudoma obvestijo policiste Policijske postaje 
Postojna na tel. št. 05 703 34 00 oziroma Operativno 
komunikacijski center Policijske uprave Koper na tel. 

št. 113.

Bodimo previdni, upoštevajmo nekaj nasvetov policije
Za izvajanje samozaščitnih ukrepov in boljše zagotavljanje 
osebne varnosti in premoženja v nadaljevanju navajamo nekaj 
predlogov:

Občani pred daljšo odsotnostjo od doma:
- zaklenite vrata in zaprite okna,
- vklopite alarmno napravo,
- ključev ne puščajte na "skritih mestih", kot so nabiralniki, 
predpražniki, lončki za rože ipd.,
- ne puščajte doma dragocenosti in denarja (raje najemite 
sef),
- o svoji odsotnosti ne puščajte sporočil (na telefonskem 
odzivniku, na listikih),
- na Facebooku javno ne objavljajte fotografij med dopustom, 
v času izleta oziroma vaše odstnosti z doma, to storite šele 
potem, ko se vrnete domov,
- poskrbite, da bo videti, kot da je nekdo vedno doma, tudi 
če za kratek čas zvečer odidete od doma (naj vam prijatelj ali 
sosed redno prazni poštni nabiralnik, dviguje rolete; vgradite 
časovna stikala za samodejno prižiganje luči, odpovejte 
dostavo časopisov),
- doma parkirana vozila zaklenite ter varno shranite 
dokumente in ključe, tudi rezervne,
- ne puščajte orodja ali drugih priročnih sredstev v okolici 
hiše,
- z vidnih mest umaknite vrednejše predmete,
- povejte sosedom, kako ste dosegljivi in jih prosite, da 
"popazijo" na vašo hišo ali stanovanje,
- zapišite si serijske številke vrednejših predmetov ali jih celo 
fotografirajte, po možnosti pa tudi označite (umetniške slike, 
nakit, tehnične predmete idr.).

Več koristnih informacij najdete na spletni strani 
Slovenske Policije:
https://www.policija.si/index.php/sl/preventiva-/
preventivni-projekti

Bojan Žolger,
komandir policijske postaje
višji policijski inšpektor III
Policijska postaja Postojna
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Ponosni smo na našo avtorico in vodjo programa POMAGAJMO 
(sebi in drugim), Lili Primc, ki je 9. marca za svoje delo prejela še 
eno visoko priznanje – odlikovanje Gasilske zveze Slovenije. Na 
prireditvi, ki se je žal, zaradi drugih obveznosti ni mogla udeležiti, 
je bila prebrana naslednja obrazložitev, ki pove veliko o naši članici 
in aktivni gasilki: 

»Nadpovprečno in aktivno delo v gasilstvu si zasluži tudi primerno 
priznanje. Poleg vseh inovacij in sprememb v gasilski organizaciji, si 
Lili Primc prostovoljno in nepridobitno prizadeva tudi za izboljšanje 
stanja in ravni usposobljenosti, tako na lokalno ravni, ravni Gasilske 
zveze Postojna in tudi na državni ravni. Tako je leta 2013 prejela za 
svoje dolgoletno delo in izjemne dosežke na področju prostovoljstva 
plaketo Državnega Sveta Republike Slovenije. Je prostovoljka od 
osnovnošolskih let: nudila je učno pomoč, že kot najstnica je v 
domačem okolju organizirala otroke, da so pomagali sosedom, se 
družili, pripravljali prireditve … Je tudi aktivna gasilka. Svoje delo je 
leta 2009 nadgradila s pripravo odličnega programa POMAGAJMO 
(sebi in drugim) – PSD iz katerega izpeljuje različne projekte za otroke, 
mlade, odrasle, starejše in ranljive skupine. 

Izobražuje tudi mentorje za izvajanje programa. Svoje poslanstvo 
je našla v izobraževanju in osveščanju ljudi. V programu PSD, kjer 
je rdeča nit promocija neformalnega in vseživljenjskega učenja ter 
prostovoljstva, je združila znanja »za življenje«: pomen dobrih 
medsebojnih odnosov, sodelovanja, solidarnosti, varstvo narave in 
živali, kako preživeti tudi s skromnimi sredstvi ter nuditi pomoč sebi 
in sočloveku v različnih situacijah. Skozi praktične delavnice osvešča 
o pomenu evropskih vrednot, medgeneracijskega sodelovanja ter 
prenaša znanje o samozaščitnem in preventivnem vedenju na področju 

cestno-prometne, požarne in splošne varnosti. Če pa že pride do krizne 
situacije, na primer, do potresa, poplave, požara, nezgode ali nenadne 
obolelosti, uči pravilnega reagiranja. Je odlična organizatorka. Tisto, 
kar uči, tudi živi, poleg tega pa se ves čas dodatno izobražuje. Njeno 
delo ima pozitiven vpliv na okolico. Njeno delo je pomembno tako za 
Slovenijo kot tudi za Evropo. Evalvacije delavnic in njene reference 
so odlične … V svoje delo in življenje tako vključuje poleg gasilskih 
vrednost tudi vrednote človeka kot celote.« 

Mi, Društvo Vita Pivka, se v celoti pridružujemo napisani obrazložitvi 
in dodajamo le nekaj foto utrinkov njenega dela. Lili, iskreno ti 
čestitamo!

Društvo Vita Pivka

ŠE ENO DRŽAVNO PRIZNANJE ZA LILI PRIMC

DRŽAVNI PROGRAM DORA PONOVNO V POSTOJNI
V Postojno se je 7. marca, po dveh letih vrnila mobilna enota 
državnega presejalnega programa za raka dojk DORA, ki bo do 
avgusta delovala ob Bolnišnici Postojna. V tem času bo na slikanje 
dojk povabljenih 6.000 žensk med 50. in 69. letom iz občin 
Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica in Cerknica. 

Sodelavci programa DORA spodbujajo ženske, da se udeležijo 
slikanja dojk (mamografije) in tako naredijo korak za svoje zdravje. Z 
mamografijo lahko zgodaj odkrijejo bolezenske spremembe v dojki, 
ko jih ženska ali njen zdravnik še ne moreta zatipati in znaki bolezni 
še niso vidni. Če raka dojk odkrijejo v zgodnji fazi, je verjetnost za 
uspešno zdravljenje velika.

Na prvo slikanje v Postojni prišla dobra polovica vabljenih 
žensk
V prvi krog slikanja, ki je potekalo v mobilni enoti Postojna med 
februarjem in julijem 2016, je bilo povabljenih nekaj več kot 5.000 
žensk. Slikanja se je udeležilo 2.834 žensk ali 54 % vseh vabljenih 
žensk, kar je nižje od slovenskega povprečja. Od vseh žensk, ki so 
se udeležile slikanja, jih je 128 potrebovalo dodatne preiskave, ker 
so zdravniki radiologi pri odčitavanju mamografskih slik videli 

spremembe na dojki. Pri 12-ih ženskah so zdravniki odkrili raka 
dojk. 

Program DORA ženskam zagotavlja večjo kakovost
Cilj programa DORA je v presejani populaciji zmanjšati umrljivost 
žensk za rakom dojk za 25 do           30 %. Pogoj za uspešnost programa 
je, da se vabilu na mamografski pregled odzove najmanj 70 % žensk. 
Sodelovanje žensk v programu DORA je v njihovem interesu, saj jim 
zagotavlja večjo kakovost kot dosedanje presejanje. 

Preprost pregled brez čakanja in brez napotnice
Za pregled ženska potrebuje vabilo, ki ga je prejela na naslov 
stalnega prebivališča, kartico zdravstvenega zavarovanja z urejenim 
osnovnim zdravstvenim zavarovanjem v Republiki Sloveniji in 
osebni dokument. Pregled bo opravila ob uri, ko je nanj naročena. V 
primeru, da ženskam termin slikanja ne ustreza, se lahko prenaročijo 
prek elektronskega naslova dora@onko-i.si, spletnega mesta https://
dora.onko-i.si ali na brezplačni telefonski številki 080 27 28 vsak 
delavnik med 9. in 12. uro.

Visoka strokovnost in hitri izvidi
Presejalne mamografije v mobilni enoti programa DORA v Postojni 
od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro opravljajo posebej 
izobraženi radiološki inženirji z Onkološkega inštituta Ljubljana 
(OI), ki je nosilec državnega programa zgodnjega odkrivanja raka 
dojk DORA. Mamografske slike odčitavajo zdravniki radiologi, 
dodatne preiskave slikane ženske opravijo na OI. Program DORA 
zagotavlja, da so vse udeleženke o izvidih obveščene v najkrajšem 
možnem času.

Onkološki inštitut Ljubljana – državni presejalni program za raka dojk 
DORA
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Ker smo v obdobju prehladnih obolenj, viroz in grip, vam zaupam odličen domač recept, ki v nekaj urah ublaži in prežene vnetje grla, če ste 
že zboleli. Zelo dobro pa je to mešanico uživati preventivno vsak dan za krepitev imunskega sistema.

V skodelici zmešajte:
- 5 čajnih žličk domačega medu (gozdnega ali cvetličnega),
- polovico čajne žličke mletega cimeta,
- polovico čajne žličke mletega ingverja,
- polovico čajne žličke mletih klinčkov.

Dobili boste gladko zmes, ki jo uživajte po žličkah čez dan. Kmalu boste občutili njene blagodejne učinke.

Spoznajte moč nekaterih začimb!
Cimet je prava zimska začimba, saj pomaga lajšati številne zdravstvene težave, ki se pojavljajo predvsem pozimi. Je odlično preventivno 
zdravilo proti prehladu. Pomaga tudi pri gripi in infekcijah dihal. Pozimi so ljudje pogosto brez prave življenjske energije in tu spet pomaga 
cimet, ki lajša izčrpanost, povečuje prekrvavljenost telesa in preganja zimsko otožnost.

Klinčki imajo protivnetni in analgetični učinek. Izstopajo po razkuževalnem učinku na vse sluznice v telesu in delujejo razstrupljevalno.

Ingver deluje močno protivnetno in očisti mikrocirkulatorne kanale v telesu. Sem sodi tudi nadležno vnetje sinusov, s katerim se verjetno 
spopadate od časa do časa.  Po ajurvedski medicini naj bi učinkoval tudi kot afrodiziak, ki bo zagotovo izboljšal vaše razpoloženje.

Na zdravje do naslednjič!

Tamara R.

BREZPLAČNA ZOBNA AMBULANTA URESNIČUJE SVOJE 
POSLANSTVO

KOTIČEK ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE

Brezplačna zobna ambulanta v Matenji vasi, katere pobudnik je 
zobozdravnik Želimir Božič, in je namenjena vsem, ki ne zmorejo 
financirati osnovnih zobozdravstvenih storitev ter prosilcem 
za mednarodno zaščito in migrantom z dodeljenim statusom 
mednarodne zaščite, ki živijo v Sloveniji, deluje že pol leta. V tem 
času je ambulanto obiskalo 40 ljudi, opravljene storitve dosegajo 
vrednost 13.500 eur.  Delovanje ambulante in uresničevanje 
poslanstva srčnega zobozdravnika podpirata občini Postojna in 
Pivka, Slovenska filantropija, Center za socialno delo Postojna ter 
donatorji, ki jim gre ob tej priložnosti velika zahvala.

Želimir Božič, dr. dent. med.
»Vsakega novega uporabnika pro bono zobne ambulante sprejemam 
tako kot sem več kot 40 let sprejemal vse, ki so prišli k meni po 
zobozdravstveno pomoč. Nikoli nisem delil ljudi po socialnemu 
statusu, družbeni lestvici in mestu, ki ga v družbi zasedajo, ampak sem 
zmeraj spoštoval in cenil njihovo odločitev, da se prav meni zaupajo 
in pričakujejo od mene pomoč in dobro zobozdravstveno storitev. Tak 
odnos imam tudi danes do socialno šibkih, ki pridejo k meni, razlika je 
le v tem, da tukaj čutim več hvaležnosti za narejeno.
Pri delu srečujem tudi ljudi, ki so nekoč že bili moji pacienti v »redni« 
ambulanti. Ob tem se pojavi vprašanje, kaj to »škriplje« v našem 
sistemu, BDP raste, blaginja je na pohodu, a ljudje ne zmorejo 
uveljaviti v polni obliki pravice do svojega zdravja. Kaj smo naredili 
narobe, skozi katero luknjo se je prikradla ta napaka, da so ljudje 
odvisni od humanitarnih in socialnih projektov.
Po mojem prepričanju je vsaj del odgovora v nenehni borbi za 
materialnimi dobrinami, želji po čim več denarja (pa tudi, ko ga imamo 
dovolj že za vse svoje potomce za naslednji dve generaciji) in predvsem 
v premalo empatije. Premalo je sočustvovanja do drugih. Pozabljamo, 
da je človek družabno bitje in le skozi interakcije z drugimi lahko, ne 
samo živi, ampak je le takrat resnično srečen. Če odpiramo nove take 
ambulante, nove javne kuhinje, ustanavljamo še več humanitarnih 
organizacij, ne bomo rešili problema, dokler ne odstranimo vsaj delno 
vzrokov, da do takih situacij sploh prihaja.

Ne gre se le za preživetje, pri enih in drugih (tistih, ki dajemo in tistih, 
ki so pomoči potrebni) se gre za približanje občutku sreče, zadovoljstva 
v življenju in z življenjem. To pa ne moremo kupiti, ne ustvariti sami 
brez interakcij z okoljem, v katerem smo. Martin Luther King je lepo 
povedal, da dolgo in dobro življenje ni tisto, ki ima le veliko število let, 
ampak tisto, v katero je vključeno veliko število drugih ljudi, s katerimi 
smo stkali različne vezi in obogatili svoje in njihovo življenje.
Potrebni bodo veliki premiki v družbi in glavah, da se začne kaj 
spreminjati na bolje, do takrat bom dodajal še naprej svoj majhen 
delček prostovoljstva, dokler bom sposoben. Čeprav sem na otvoritvi 
povedal, da bom najbolj vesel, ko bomo ambulanto zapirali, ker po njej 
ne bo več potrebe, zavedal sem se takrat in tudi danes, da ta čas, žal, še 
dolgo ne bo prišel.«

DKH

Fotografija je nastala ob otvoritvi: (z leve) Patricija Može, direktorica Centra 
za socialno delo Postojna, Tereza Novak, direktorica Slovenske filantropije, dr. 
Aleksander Doplihar, ustanovitelj prve pro bono ambulante splošne medicine 

v Sloveniji, dr. Anica Mikuž Kos, predsednica Slovenske filantropije, Robert 
Smrdelj, župan občine Pivka, Igor Marentič, župan občine Postojna, in dr. 

Želimir Božič, zobozdravnik, ki brezplačno zobno ambulanto izvaja.
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ZDRAVO ŽIVETI POMENI V DANAŠNJEM ČASU IZZIV 

Kristijan Črlenec, 041 337 721, info@ostijarej.si

Bralcem Pivškega Lista se v tokratni 
številki predstavlja Kristjan Črlenec, ki 
ga poznamo po petju in igranju v skupini 
košanskih Ircev Slainte Ol Friend, tokrat 
pa se nam bo predstavil v povsem 
drugi luči, po tako rekoč službeni plati 
z njegovimi masažami OSTI JAREJ, 
dejavnostmi za nego telesa.

Kristjana smo povabili na intervju, 
pripravil pa nam je tudi zelo bogato 
nagradno igro.

Kristjan, pa začniva na začetku … zakaj masaža in od kje ti ideja 
za nenavadno ime?
Masaža vam pomaga, da se telo in um sprostita, odpravijo ali 
zmanjšajo se bolečine, kar pripomore, da se počutite mlajše. Ostani 
mlad  ali »Osti jarej« se glasi najstarejši zapisani slovenski pozdrav, ki 
po dobrih 2500 letih znova postaja aktualen. Z veseljem in ponosom 
ga uporablja čedalje več mladih Slovencev. Ta najbolj razširjen 
staroslovenski pozdrav v skrajšani različici uporabljamo kot besedo 
»oj«, v sebi pa naj bi skrival obilo pozitivne energije. Od tu povezava 
med imenom Osti jarej in učinkom masaž. Ostanite mladi in zdravi 
ter življenje bo lepše. Privoščite sebi in svojim bližnjim nekaj lepega 
in koristnega za svoje telo in za svoje zdravje.

Kako ti skrbiš za zdravje, kaj nam lahko poveš o sebi?
Zdravo živeti pomeni v današnjem času izziv za vsakega izmed nas. 
Sam sem človek, ki želim pozitiven odnos do življenja zase in tudi 
za druge ljudi, zato me je profesionalna pot popeljala v svet masaž. 
V želji pomagati ljudem pri različnih vrstah težav (degenerativne 
spremembe okostja, poškodbe pri športu ali pa samo relaksacija 
po napornem dnevu v službi …) sem si nabiral znanja na različnih 
področjih terapij. V svoje strokovno delo vključujem  klasično 
masažo, Bownovo terapijo, ki lajša bolečine in težave v vsakdanjem 
življenju in kitajsko Tuina masažo, ki ima blagodejni učinek pri 
poškodbah in bolečinah. Po duši sem ljubitelj irske glasbe in motorist, 
ki ljubim življenje, zato nikoli ne odneham z iskanjem novih izzivov 
in uresničitvijo le-teh. Kot terapevt zagotavljam dobre rezultate, saj je 
želja pomagati ljudem pri meni vedno na prvem mestu. 

A nam lahko opišeš nekaj masaž, oziroma tehnik, k čemu 
pripomorejo ?
Seveda, pa če začneva kar na začetku z elementarno, torej: 

Klasična masaža:
Najbolj poznana in uporabljana kategorija masaž je švedska ali 
klasična masaža. Maser vtira masažno olje na golo kožo in uporablja 
različne gibe za masažo celega telesa. Običajno traja 45 do 60 minut.
Namen švedske masaže je sprostitev celega telesa. Ima pa tudi 
številne druge pozitivne učinke, kot so: izboljšanje cirkulacije 
krvnega obtoka, zvišanje količine kisika v krvi, pomaga pri izločanju 
strupov iz telesa, izboljša prožnost mišic, sprošča napetost in pomaga 
pri raznih bolečinah. To se dosega z uporabo različnih tehnik, 
najpogosteje z gnetenjem mišic in daljšimi drsečimi gibi v smeri 
pretoka krvi proti srcu. Masiranje kože, ki je največji telesni organ, 
sproža verižno reakcijo, ki ima pozitivni učinek na vse plasti in na 
celotno telo. Vpliva na živce, mišice, žleze in krvni obtok. Z masažo 
se boste razvajali in poskrbeli za svoje zdravje in dobro počutje. Po 
končani masaži je dobro, da si vzamete čas zase in za sprostitev, kar 
še izboljša učinek masaže.

Bownova terapija:
Bownova terapija je manualna tehnika, pri kateri se uporablja nežne 
pritiske na točno določene točke na telesu. Kljub temu da so pritiski 
in gibi nežni imajo še vedno zelo dobre učinke. Posebno priporočljiva 

je pri naslednjih indikacijah: boleče mišice, mišične težave, težave v 
ramenih, komolcu in kolenih, težave z vratom ali hrbtom, okrevanje 
po poškodbah, išias, scolioza, krči pri otrocih, glavobol, migrene, 
utrujenost, nespečnost, hormonsko neravnovesje, karpalni sindrom, 
limfni zastoj, prebavne, želodčne in ledvične težave, čustven stres, 
razne alergije, astma, neplodnost.  

Kitajska masaža Tuina:
TUI-NA masaža je masažna tehnika, ki preko meridijanov in 
akupresurnih točk s pomočjo različnih masažnih prijemov privede 
do sproščanja mišic in kit, omogoča neoviran pretok energije po 
meridijanih (energijskih kanalih), izničuje učinke zunanjih in 
notranjih patogenih dejavnikov, izboljšuje pretok krvi in odpravlja 
zastoje v pretoku krvi. Pomaga pri funkcionalnih okvarah in 
poškodbah ter bolečinah gibalnega aparata. Blagodejni učinek se čuti 
še dolgo po tretmaju. Namenjena je predvsem odkrivanju težav in 
terapiji za reševanje le teh. 

Refleksoterapija stopal:
Refleksna masaža stopal je oblika masaže, kjer s pritiskanjem in 
masiranjem refleksnih con na stopalih vplivamo na sproščanje 
in ravnovesje celotnega telesa. Je naravna tehnika zdravljenja, ki 
vzpodbuja krvni obtok in endokrini sistem ter aktivira ali umiri 
organske funkcije.

Imaš za svoje stranke tudi kakšne dodatne ugodnosti in programe 
in kje te lahko dobijo? 
Poleg vsega naštetega vam ponujam tudi različne ugodnosti, pakete, 
darilne bone, vključno z možnostjo masaže na domu, v primerih ko 
ne morete ali ne želite obiskati salona. Prav tako imam v ponudbi 
program za osebno trenerstvo.

Kristjan hvala za pogovor in za konec … kaj si nam pripravil za 
nagradno igro, oziroma kakšno je nagradno vprašanje?

NAGRADNO VPRAŠANJE: 
ZAKAJ KOT TERAPEVT 

ZAGOTAVLJAM DOBRE REZULTATE?
Odgovore na vprašanje nam pošljite ali po elektronski pošti na 
naslov: pivski.list@pivka.si oziroma po navadni pošti na naslov:

Občina Pivka – za Pivški list, Kolodvorska 5, 6257 Pivka

Med prispelimi pravilnimi odgovori bomo izžrebali dobitnike 
nagrad, ki so naslednje:

1. Nagrada: 3 BOWNOVE terapije v vrednosti 90 €
2. Nagrada: kitajska TUINA masaža 60 min v 
vrednosti 40 €
3. Nagrada: priprava individualnega programa 
treningov v vrednosti 20 €

Silvo Čelhar
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MAJHNA POZORNOST ZA 
VELIKO DOBRE VOLJE
»Podarim ti rožice za nasmeh« je akcija, ki smo jo zasnovali na 
Rdečem križu Postojna-Pivka, v želji starejšim, ki prebivajo v 
tukajšnjih domovih starejših občanov, polepšali vsakdan. Letos 
smo jo izvedli že četrto leto zapored. Prostovoljke in zaposlene 
smo obiskale Dom upokojencev Postojna ter Talita Kum Postojna, 
kjer smo ženskam ob 8. marcu podarile cvetočo trobentico. Da pa 
fantje niso bili prikrajšani, so ob njihovem prazniku, ki je 10. marca, 
prejeli trnovo vejico s suho slivo. Prijeten obisk in urica klepeta 
sta polepšala dan tako stanovalcem kot tudi nam, rdečekrižarkam. 
Druženje je običajno tisto, kar starejšim pomeni največ, saj so 
nemalokrat osamljeni. Zato je prostovoljstvo v obliki obiskovanja 
starejših prebivalcev še kako dobrodošlo. V letu 2018 smo obdarili 
251 žensk in 67 moških. RKS-OZ Postojna-Pivka

25. OBLETNICA SKLADIŠČA PIVŠKE KARITAS 

Dvaindvajsetega februarja 1993 je tedanji pivški župnik Slavko 
Hrast blagoslovil nove prostore skladišča Karitas v Pivki. Odtlej 
je dobrodelna pomoč prihajala in pomoči potrebnim odtekala iz 
stanovanja v stanovanjskem bloku na Postojnski 9 in ne več iz veže 
in ostalih zasebnih prostorov prostovoljke. Minilo bo torej 25 let, 
odkar ima pivška Karitas spodobne skladiščne prostore in prostore 
za razdeljevanje pomoči, zadnja leta tudi prostore za drugo delo te 
humanitarne organizacije in druženje.

Do brezplačne uporabe stanovanja, Karitasovih prostorov, sta 
pivškim prostovoljkam in prostovoljcem pomagali Občina Pivka in 
ministrstvo za obrambo. V Škofovo hišo, kjer Karitas zdaj domuje in 
v kateri so skladiščni prostori za območje celotne občine Pivka, pa je 
dobrodelna župnijska organizacija dobila leta 2011. Po spomine smo 
seveda odšli k Julki, ki je po prvo pomoč za begunce in ostale pomoči 
potrebne hodila, oziroma se z lastno katrco vozila v Ilirsko Bistrico, 
v zbirni center, kamor so zelo velike količine hrane in drugega 
blaga vozili Italijani. Nato je pomoč nabavljala tudi v postojnskem 
zbirnem centru, pa tudi po prodajalnah, kjer so in še vedno na voljo 
nakupovalni vozički, v katere lahko odložimo jabolka, čistilo, mleko, 
zvezek … »No, eno katrco sem na ta način tudi uničila. Nekega dne 
je kar počepnila in dala vedeti: »Dovolj je!« Ko je začela v Pivko 
prihajati tudi hrana, ki jo je prispevala Evropska unija, pa je ta zalogaj 
prerasel tudi stanovanje na Postojnski 9. Dobili so na primer po 18 
palet mleka s po 720 litri. In ponovno je sledila selitev. »Dobili smo 
prostore v središču Pivke, nasproti občine. A v teh prostorih je bilo 
tako hladno – bili smo brez ogrevanja – da tam nismo dolgo zdržali. 
Brez minimalnih pogojev pa se ne da delat. S pomočjo župnika 
Marjana Škvarča, Občine Pivka in dobrotnikov smo pridobili to, 
Škofovo hišo, in jo tudi urediti. Tu imamo na voljo približno 120 
kvadratnih metrov površin za skladiščenje, pisarniško delo in 
oddajo paketov pa tudi učilnico za učno pomoč. Letos to obliko 
prostovoljnega dela, ki ga izvajajo Krista Šajn in druge prostovoljke, 
izvajamo že osemnajsto leto zapored. Seveda v sodelovanju s šolo 
in starši,« pojasnjuje Julka. V teh istih prostorih v okviru Škofijske 
Karitas Koper enkrat tedensko poteka program Popoldan na Pivki, 
kjer se otroci in mladostniki učijo aktivno preživljati prosti čas. 
Pomoč, ki prihaja iz zalog Evropske unije, še vedno ni usahnila, 
prihaja trikrat na leto, a ne več v tako velikih količinah: mleko, 
moka, riž, olje, fižol in paradižnik v konzervah, testenine … »Pakete 
pripravljamo sproti, glede na število družinskih članov. Od Škofijske 
Karitas dobimo na primer še sladkor, ribe, pralni prašek, eurokrem, 
toaletni papir. Če zmanjka, pa nabavimo tudi sami, seveda če le 
imamo denar. Pred novim letom smo ostali brez mleka, ljudem pač 
ne moremo reči ne, še posebej ne pred prazniki, zato je župnijska 
Karitas sama kupila 270 litrov mleka. Včasih namreč dobimo tudi kaj 
denarja v dar. Če na primer oblačil ne potrebujemo, jih prek stalnega 

sodelavca pošljemo v Bosno, vedno pa nam primanjkuje posteljnine, 
brisač, kuhinjskih krp, trenirk, superg …  «pravi Julka, slovenska 
dobrotnica leta 2009 pri reviji Naša žena. Za skladišče oblačil je 
Karitas s pomočjo občine in davčne uprave prišla do rabljenih, a 
zelo koristnih polic, hranijo tudi pohištvo, obutev, posodo, belo 
tehniko. Na zalogi in za brezplačno izposojo imajo bolniške postelje, 
ortopedske pripomočke, vozičke … kar vse praviloma dobijo v 
dar. Pivška Karitas z blagom, lepo zloženim v skladišču, oskrbuje 
približno sto posameznikov in družin. Ljudje s 350 evri  pokojnine 
pač ne bi mogli preživeti, težko pa tudi številne velike družine. »Ko 
so zaprli Javor, je bil položaj nevzdržen! Zaprosili smo za pomoč, 
takoj so odreagirali občinska uprava, Pivka Perutninarstvo, po skoraj 
zanemarljivi ceni smo dobili tudi jajca Hrvatič,« se spominja Julka 
Dekleva in dodaja, da tesno sodelujejo tudi s Centrom za socialno 
delo Postojna, škofijsko Karitas, zdravstvenimi domovi. Aktivnosti 
pivške Karitas je še ogromno: od novembrskega tedna Karitas, 
obiskovanja bolnih in pomoči potrebnih na domu ali v Domu 
upokojencev v Postojni do čiščenja Škofove hiše, vzdrževanje vrta in – 
neizogibno – ogromno birokratskega dela. Vse to zmore 18 zagnanih 
prostovoljk in prostovoljcev, ki jim ob večjih akcijah priskočijo na 
pomoč še drugi. Lani so opravili 18.341 prostovoljnih ur. »Za toliko 
jih vemo, verjetno pa jih je bilo dejansko več,« pravi Julka, ki sama 
rada poudari, da je ona le delček mozaika pivške Karitas in da brez 
medsebojnega sodelovanja tako prostovoljcev in ostalih inštitucij, ki 
jim pomagajo, ne bi zmogli tega kar počnejo.

Dragica Jaksetič

Želimo Vam blagoslovljene velikonočne 
praznike, polne vere, upanja in ljubezni. Naj Vam 
osrečujoča zavest Kristusove zmage nad smrtjo 
vlije novega upanja in poguma za jutrišnji dan.

Odbor za Sv. Trojico
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PUST, 
ŠIROKIH IN MASTNIH UST

PUST NA KALU

Letošnji pust je bil za Kalane nekaj posebnega, saj smo obeležili 
10. leto pustovanja na vasi. Sedaj že skoraj davnega leta 2008 se je 
rodila ideja o obuditvi pusta na vasi, takrat je nastala Prva kalanska 
prekomorska brigada, ki je bila prva skupinska maska, s katero smo 
se udeležili povorke v Postojni in Ilirski Bistrici, ter tudi začetnica 
tradicionalnega pustovanja v vasi, obudil pa se je tudi običaj 
»poberije«, ko se na pustno soboto po vasi obišče prav vse hiše. Ideja 
o pustu se je med vaščani dobro prijela in tako smo vsako naslednje 
leto skušali držati tradicijo, kar nam je uspelo, vsako naslednje leto 

smo več vlagali v pripravo novega lika in postajali vse številčnejši, 
našemu pustovanju se je vsako leto priključilo več ljudi, tudi iz 
okoliških vasi, ki te tradicije nimajo. V 10-ih letih smo tako izdelali 
kar nekaj likov, s katerimi smo se predstavili na povorkah v Postojni, 
Lovranu in Ilirski Bistrici ter tako predstavljali našo vas in Občino 

Pivka. Letošnji pustni dogodki so se začeli s sprejemom pri županu v 
Ilirski Bistrici na otvoritvi dogodka Pust je pršu, kjer smo predstavili 
naše delo in vse like, v katerih smo pustovali v preteklih 10-ih letih. 
 
Na pustno soboto smo imeli tradicionalno »poberijo« po vasi, ko 
smo obiskali vse vaščane, zvečer pa smo pustovali v Gostilni pri 
Birtu, kjer je vsako leto zabava z živo glasbo.

Letošnja glavna maska je bila parodija na aktualno razpravo o gradnji 
drugega tira, s to razliko, da smo se Kalani odločili zgraditi 3. tir, in 
sicer smer Kal-Divača. Tir smo zgradili v enem vikendu ter tako želeli 
pokazati, da se z močno voljo lahko naredi marsikaj, le skupaj je treba 
držati. Z masko smo se predstavili na povorki v Ilirski Bistrici. Na 
pustni torek pa smo obiskali tudi pivškega župana Roberta Smrdelja 
in njegovo ekipo na občini. Ob tej priložnosti se želimo zahvaliti 
vsem, ki nam kakorkoli pomagajo pri organizaciji in pripravi pusta, 
še posebej sponzorjem, ki nam vsako leto priskočijo na pomoč: Oro 
Met d. o. o., Pivka d. d. in Odpad d. o. o. , posebno hvala tudi Občini 
Pivka. Letošnji Pust je uspešno za nami in se vidimo drugo leto, do 
takrat pa ŽIVIJO PUST!

Daša Ribnikar 
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 KURENT
Kurent, bajeslovno bitje

v starem izročilu ima kritje,
naših dedov zgodba davna,

ohranila izročila je pradavna.

UNESCO ga je potrdil,
davna sporočila posvetil,

nikjer na svetu enakega mu ni,
Slovenci nanj smo  ponosni vsi.

Radujmo letos se za Pusta,
naj široko smejejo se usta,

darujmo Kurentu pijačo in jedačo,
da nas jezen  ne pohrusta.

Enkrat zapleše naj za nas,
mu lepo dekle damo za okras,
veselo plesal z njo bo celo noč,
ji dal svojo vso čarobno moč.

Nam pa letino dobro bo obljubil,
saj dekle bo na to noč zasnubil,
po Veliki noči pa se bosta vzela,

da bo letina nam dobro dela.

Tedaj  pomlad se bo razvnela,
v poletne žarke poletela,

da pšenica zlata bo zorela,
jo kmetica bo za kruh požela.

 
(Ana Horvat)

PUST PUST, 
KRIVIH UST
Na pustni torek smo se telovadci Zmajčkove 
telovadbe namaškarali in se podali v 
telovadnico. Najprej smo kot vedno napihali 
balon, sledila je predstavitev vsake pustne 
maske. Med telovadbo nas je obiskala prav 
posebna maškara – modra sova. 

Razložila nam je, zakaj je modre barve. Kaj 
kmalu se nam je pridružila pri gibanju. 
Otroci so uživali z njo – starejši bolj kot 
mlajši. Ura druženja je hitro minila. Ob 
zaključku si je vsak otrok prislužil slasten 
krof.

Nataša Stavanja

MAŠKARE,MAŠKARE V DOLNJI KOŠANI 
Na pustno soboto je bila v Dolnji Košani v organizaciji Društva Za 
hec tradicionalna pustna povorka, ki so se jo udeležile male in velike 
maškare. Našemljeni vaščani so se zbrali pred Kulturnim domom ter 
imeli obhod po vasi. Po povorki je sledila zabava, na kateri je bila tudi 
čisto prava modna revija. 

Drustvo Za hec
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Dan po slovenskem kulturnem prazniku je Kulturno društvo Lipa 
iz Pivke ob pomoči Občine Pivka in sodelovanju drugih kulturnih 
društev obeležilo slovenski kulturni praznik na najlepši možen 
način, in sicer s predstavitvijo dveh pesnikov, petjem domačih 
priznanih zborov in violinistom iz Ljubljane. V Krpanovem domu 
se je kljub zimskemu vremenu zbralo veliko obiskovalcev, ki so 
prisluhnili pogovoru in recitalu z gostoma večera  pesnico s Prema 
Danico Pardo in pesnikom Martinom Škafarjem Barjanskim iz 
Ljubljane.

Na začetku večera je Moški pevski zbor Pivka, dolgoletni spremljevalec 
februarskih kulturnih prireditev, zapel himno – Prešernovo 
Zdravljico. Suzana Česnik, članica Kulturno-prosvetnega društva 
Zagorje, je v uvodnem nagovoru poudarila pomen praznovanja 
kulture za nas Slovence in povedala, da mora biti kultura del našega 
vsakdana, in da je to vrednota, ki jo moramo negovati. 

Na ta dan se poklonimo našemu največjemu pesniku dr. Francetu 
Prešernu, hkrati pa tudi vsem umetnikom, ki prispevajo svoj delček 
v mozaik slovenske kulture. Zato je to praznik za vse, ki jim je za 
kulturo mar. Prav pa je tudi, da dajemo priložnost ustvarjalcem 
umetnosti, da nam odkrijejo svoje intimno izražanje. S tem jim 
dajemo tudi priznanje za delo, ki ga opravijo v dobro naše duhovne 
plati življenja, saj  nas žlahtnost besede, ujete v pesmi ali v glasbi, 
vedno bogati. Župan Občine Pivka Robert Smrdelj je v svojem 
nagovoru poudaril pomen kulture za vsakega izmed nas. Lepo je 
prepletel nekaj pomembnih jubilejev slovenske kulture. Letošnje 
leto praznujemo 100-letnico smrti velikega pripovednika Ivana 
Cankarja. Ponosno je poudaril, da letos praznujemo tudi 200-letnico 
rojstva Miroslava Vilharja, pivškega človeka, pesnika, skladatelja, 
narodnozavednega Slovenca, ki je zapustil najlepše pesmi, ki jih vsi 
prepevamo. Lipa zelenela je je verjetno največkrat zapeta pesem. 
Opozoril je na vseslovenski tabor na Kalcu, ki je ljudem prinesel 
osveščenost in narodno prebujanje. Omenil je še znamenitega junaka 
Martina Krpana, za katerega je Levstik našel motiv tudi v pivškem 
človeku in furmanstvu. Kulturni program se je nadaljeval s petjem 
Moškega pevskega zbora Pivka. Pod taktirko Marcela Štefančiča so 
zapeli tri uglasbene pesmi Franceta Prešerna. 

V drugem delu kulturnega večera je sledil pogovor z gostoma pesnico 
Danico Pardo in pesnikom Martinom Škafarjem Barjanskim, ki sta 
ga popestrila z recitalom njune poezije. Pogovor je povezovala Irena 
Margon, predsednica KD Lipa Pivka. Življenje je polno naključij, 
ki lahko pripeljejo do usodnih srečanj. Tako se je zgodilo, da sta se 
Danica Pardo in Martin Škafar iz Ljubljane srečala na Premu. Ob 
ugotovitvi, da oba pesnita, je prišlo do skupne odločitve za pesniški 
večer. Pogovor in recitacije so tekle ob temah o pesniškem poklicu, o 
kulturi, rodu, materi, očetu, o večni pesniški temi ljubezni. Doživeta 

recitacija je obiskovalcem nudila obuditev lastnega doživljanja ob 
življenjskih temah, hkrati pa so lahko podoživljali intimni svet obeh 
gostov. Med recitalom je nastopil tudi mladi violinist iz Ljubljane 
Sebastian Škoić, Martinov prijatelj, ki ga spremlja ob njegovih 
nastopih. Doživeto je zaigral skladbi Vivaldijevo Nevihto in uvodno 
skladbo iz filma Schindlerjev seznam, Marcel Štefančič pa je dodal 
nekaj iskrivih aforizmov,  povezanih  s Prešernom.

Za zaključek bogatega večera so zapeli  pevci in pevke Pevske skupine 
Studenec Pivka pod vodstvom Irene Rep Pomladno pesem in še dve 
ljudski. Tudi »Studenec« je zvesti spremljevalec osrednjih prireditev 
ob Prešernovem prazniku. Ob koncu nadvse prijetnega kulturnega 
večera se je povezovalka večera zahvalila vsem nastopajočim in vse 
prisotne povabila, da se v avli ustavijo, prijateljsko nazdravijo in 
poklepetajo. Tudi ta del prireditve je minil v sproščenem vzdušju.

Ernest Margon

»VENDAR PETI ON NE JENJA« – PRIREDITEV OB SLOVENSKEM 
KULTURNEM PRAZNIKU

Foto: Sim
on Avsec
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KULTURNI PRAZNIK V DRUŠTVU UPOKOJENCEV PIVKA

V Društvu upokojencev Pivka imamo zelo dejavno kulturno sekcijo, 
zato nam je Prešernov dan – slovenski kulturni praznik »pisan na 
kožo«. Letos  smo pripravili prireditev, s  katero smo počastili 
več pomembnih obletnic. Večer so s pesmijo pričele pevke ŽeVS 
Rožmarinke, sledil je nagovor predsednika društva mag. Evgena 
Primožiča. V njem je poudaril pomen kulture v vsakdanjem 
življenju, saj kultura ni samo umetniško ustvarjanje. Pomembna 
nam je kultura govora, obnašanja, medsebojnega spoštovanja. Poleg 
spretnih peres imajo predvsem naše članice spretne roke, s katerimi 

gradijo kulturo na svoj način, zato smo sceno za prireditev okrasili 
z njihovimi ročnimi deli. S pomladjo zaključujemo kulturno akcijo 
Bralna značka za upokojence, zato vabimo vse, ki so z nami brali 
knjige, da oddajo izpolnjene zloženke na društvu ali v knjižnici v 
Pivki. Člani krožka Beremo skupaj smo se najprej poklonili Ivanu 
Cankarju. Občinstvu smo predstavili  odlomek iz črtice Desetica, 
pesem iz zbirke Erotika z naslovom Oj, ljubica iz prejšnjih dni ter 
Cankarjev in Jernejev Očenaš. Cankarjevo socialno tematiko, ki do 
danes ni izgubila svoje ostrine, je na kitari zaokrožil Kristjan Črlenec 
s Smolarjevo pesmijo Klošar.

V drugem delu smo se spomnili stoletnice konca prve svetovne vojne. 
Ernesta Mevlja nam je predstavila pretresljivo zgodbo. Njen stric je 
kot vojak v prvi svetovni vojni svoji družini vsak dan pisal pisma s 
fronte, dogodke si je zapisoval v dnevnik. Družina je zapiske dobila po 
njegovi smrti. Pisal je tudi pesmi, eno izmed njih smo slišali ta večer. 
Drugo pesem, Izpoved vojaka, je napisala Lidija Pavzin. Večer smo 
sklenili bolj vedro, saj sta se nam napovedovala pust in valentinovo. 
O življenjskih spoznanjih, potovanjih, ljubezni in veselju do življenja 
so v svojih delih spregovorili člani krožka Beremo skupaj. Praznični 
večer smo zaključili s pesmijo, Jadranka in Kristjan sta nam na srce 
položila pesem in misel Ferija Lainščka Ne bodi kot drugi.

Tekst in Foto: Jožica Knafelc

VZEMI KNJIGO PA DOBIŠ ŠE »PREŠERNOVO FIGO«

Dan pred slovenskim kulturnim praznikom smo člani Kulturnega 
društva Lipa Pivka že osmo leto zapored uspešno izpeljali akcijo 
Podarimo knjigo.  Z geslom »Vzemi knjigo pa dobiš še Prešernovo 
figo« smo se spomnili na dr. Franceta Prešerna, ki je vedno iz žepa 
potegnil kakšno suho figo in jo podaril otrokom. Zato je dobil slavni 

nadimek dr. Fig. Podarjali smo knjige in z zadovoljstvom ugotovili, 
da smo jih podarili preko 150. Iz leta v leto naša akcija dobiva veljavo 
in pomen. Zdi se nam, da se je bralna kultura dvignila, saj ljudje 
prihajajo in sprašujejo po določenih knjigah, vse več pa jih za akcijo 
tudi darujejo. KD Lipa Pivka si šteje v čast, da ima tradicionalni 
uspešen knjižni dogodek že lepo število zvestih in rednih obiskovalcev 
in bralcev. Za letošnjo februarsko akcijo pa se moramo zahvaliti tudi 
založbam Družina, Ognjišče in Mladinska knjiga za njihov prispevek 
knjig, ki so jih darovali. Zaradi njih smo obogatili ponudbo knjig na 
naših policah. 

Še vabilo k sodelovanju: veliko povpraševanje je po različnih 
priročnikih, kuharskih knjigah, gobarskih priročnikih in 
zgodovinskih knjigah, še vedno pa pogrešamo otroške knjige. 
Vabljeni, da kakšno teh knjig prinesete na decembrski dogodek. 

Naj knjige krožijo med bralci in se ne prašijo na knjižnih policah!

Tekst in foto: Irena Margon

KULTURNO DRUŠTVO LIPA PIVKA in
KNJIŽNICA PIVKA VABITA NA

ČAJ IN »LITERARNI MARATON« 
OB 100. OBLETNICI SMRTI IVANA CANKARJA

v čitalnico knjižnice v Pivki na temo 
»branje izbranih odlomkov iz Cankarjevih del«

 

v četrtek, 12. aprila 2018, začetek ob 17. uri.
 Ob skodelici kave ali čaja bomo brali in uživali v bogati literarni zapuščini velikega pripovednika Ivana Cankarja.

PRISRČNO VABLJENI, DA PRIPRAVITE SVOJ NAJLJUBŠI ODLOMEK IZ NJEGOVIH DEL!
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Leto 2018 nas bo skozi vse mesece spominjalo na 200-letnico rojstva 
znamenitega pesnika, skladatelja in kulturnega delavca Miroslava 
Vilharja. Kulturno društvo Lipa Pivka v sodelovanju s knjižnico v 
Pivki redno prireja srečanja ob čaju. Vsako srečanje ima drugačno 
kulturno vsebino. Prvega februarja je bilo srečanje posvečeno 
spominu na rojaka Miroslava Vilharja, kateremu smo se poskušali 
vsaj delno oddolžiti za njegovo izredno bogato delovanje na 
pevskem, literarnem, narodnobuditeljskem in političnem področju. 
Zbralo se nas je veliko, kar 20 udeležencev, ki smo želeli slišati in 
poglobiti svoje vedenje o rojaku, graščaku s Kalca blizu Zagorja. Dve 
uri sta prehitro minili, ko si še nismo vsega povedali. Udeleženci 
so namreč aktivno sodelovali s svojimi prispevki in odkrivanji 
pesnika, glasbenika in dramatika Vilharja. Irena in Ernest Margon 
sta prebrala nekaj odlomkov iz Vilharjevih prigod v domačem kraju 
in svečanih govorov znamenitih osebnosti iz časa tabora na Kalcu, ki 
so bili objavljeni 13. maja 1869 v časopisu Slovenski narod. Na taboru 
so se Vilhar in njegovi prijatelji zavzemali za slovenski jezik v šolah, 
uradih, na sodiščih, za združevanje Slovencev in priznavanje splošnih 

pravic državljanom. Slovensko narodno gibanje je bilo takrat močno 
in živahno, tabor je veljal za največji kulturni in politični dogodek na 
Pivki še več desetletij kasneje. Udeleženci čajanke so poudarili, da je 
Miroslav Vilhar kot znamenita osebnost vse premalo cenjen in poznan 
v širšem slovenskem kulturnem prostoru. Izpostavili so pomen 
njegovih znamenitih pesmi, ki so kar ponarodele in se marsikje ne 
ve več, da jih je spesnil Miroslav Vilhar. Kdo ne zna zapeti Vilharjeve 
pesmi Lipa zelenela je ali Po jezeru bliz Triglava, Pijmo, ga pijmo, 
dokler živimo in še veliko drugih. Ob pesmi Zagorski zvonovi se je 
razvila kar manjša razprava, ali je pesem Vilharjeva ali ljudska. Anita 
Boštjančič nam je prebrala, da je Vilhar sam rekel, da sta dve kitici 
ljudski, on pa je dodal še svojo tretjo, ki jo je v trenutku žalostnega 
dogodka ob pogrebu mladega dekleta sestavil, z lahkoto je namreč 
sestavljal stihe. Matjaž Vilhar, iz rodbine Vilharjevih, je raziskoval 
Vilharjev rodovnik in našel veliko zanimivega gradiva. Pojasnil nam 
je, da je Vilhar imel 9 in ne 8 otrok, sinu Alfonzu, ki je mlad umrl, je 
posvetil pesem, ki jo je objavil v  svojem Koledarčku za navadno leto 
1867. Maks Lenarčič je pred leti dobil v roke izvod revije Dom in svet, 
v katerem je našel članek o Miroslavu Vilharju, kako je izdajal svoje 
koledarje, ki so kmalu po letu 1867 postali popularni tudi pri drugih 
kulturnikih tedanjega časa. 

Naš čitalniški večer je minil prehitro, saj bi si lahko še veliko povedali. 
Vsi pa smo bili enotnega mnenja, da je potrebno več narediti v 
slovenskem kulturnem prostoru za tako znamenitega moža, ki je 
ljubil svoj narod in se zavzemal za slovenstvo in odločilno vplival na 
narodno zavednost ljudi na Zgornji Pivki in pri ostalih Slovencih. 
V čitalnici knjižnice Pivka smo si lahko ogledali tudi priložnostno 
razstavo Vilharjevih del in nekaterih dokumentov, povezanih z 
njegovim življenjem in delom, ki jo je skrbno pripravila knjižničarka 
Dartaniela Stegel. 

Irena Margon

VILHARJEVO LETO ZAČELI S ČAJANKO V KNJIŽNICI PIVKA 

TRICEPS, TRIDELNA RAZSTAVA V HIŠI KULTURE
V marcu, prvem pomladnem mesecu, ki to letos še zdaleč ni bil, 
smo v Hiši kulture predstavili delo akademskega slikarja Mihe 
Perneta z naslovom Triceps. Razstava, ki jo je na željo umetnika 
izjemoma pripravil zunanji kurator Sebastian Krawczyk, je bila 
razdeljena na tri dele. V prvem sklopu z naslovom Eine kleine 
srajne je umetnik predstavil slikarska dela manjših formatov, ki so 
nastala med leti 2007 in 2018. Ta sklop ustvarja vtis nenavadnega 
kolaža, je kot umetnikov kabinet čudes, ki odraža pestrost motivov 
in oblik na njegovih platnih. Drugi sklop z naslovom 40 Paintings 
je vključeval platna enakega formata, ki sestavljajo posebno celoto. 
Gre za eksperiment, kjer umetnik preizkuša slikarsko formo preko 
raziskovanja medsebojne dinamike del, ki so gradniki večje celote. 
Zadnji sklop z naslovom More Nonsense so sestavljala dela na 
papirju, ki nastajajo na kuhinjski mizi, kot neke vrste vaje v slogu, 
in razkrivajo nezavedne povezave ter skrivnostno logiko onstran 
funkcijskega mišljenja; kot takšna so ključna za razlago vzgibov, ki 
vplivajo na Pernetovo umetnost. Miha Perne ne ustvarja z namenom 
spreminjanja sveta ali vsaj neposrednega opozarjanja na družbene 
probleme. Je slikar, ki izraža nasprotovanje utilitarizmu in umetniško 
delo povezuje z estetiko brez dodatnih političnih ali izobraževalnih 
kontekstov. V času, ko je prevladujoča paradigma biti revolucionar, 
deluje njegov skromni poskus raziskovanja sveta s pomočjo domišljije 
presenetljivo verodostojno. 

V mesecu aprilu bo mlada umetnica Sonja Vulpes prestavila svoja 
grafična dela na razstavi z delovnim naslovom Memento mori. 
Vljudno vabljeni k ogledu.

hisakulturepivka.com 
fb.com/galerijahisakulturepivka Mojca Grmek

Foto: D
artaniela Stegel
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ERIKA Č. JUG: PODOBE
Za imenom »PODOBE« je ženska, ki ima rada lepe stvari. Rada ustvarja. Od vedno. Male 

ljubke stvari, ki polepšajo dom.

Ustvarjanje jo sprošča in osrečuje. Kamen, les, žica, filc, barve … Material narekuje, kaj bo 
nastalo.

Podobe iz kamnov, so v tem trenutku tisto, kar najbolj buri njeno domišljijo. Ure in ure 
minejo v prebiranju kamnov, iskanju pravih oblik. Včasih en sam kamenček napiše svojo 

zgodbo. Barve na lesu, vijuge in vzorci, pljusk barve na steni.

OTVORITEV RAZSTAVE Z NASLOVOM 

»PODOBE«, 
AVTORICE ERIKE Č. JUG, 
bo s krajšim programom v 
petek, 6. aprila 2018 

ob 19.uri, v galeriji Krpanovega dom v Pivki.

V organizaciji KD Pivka in JSKD OI Postojna je 9. 3. v kulturnem 
domu Slavina potekal koncert v počastitev meseca kulture in dneva 
žena. S plesom in petjem so večer obogatili Folklorna skupina 
Torbarji iz Postojne, Vokalna skupina Slavna, Moški pevski zbor 
Pivka ter Ženski pevski zbor Rože iz Nove Gorice. 

Uvodoma so Torbarji pod umetniškim vodstvom Andreje Berlak 
zaplesali Palcatanc. Nadaljevali je domača pevska skupina z 
zborovodkinjo Jelko Bajec Milkuletič, nato so nastopile gostje iz 
Nove Gorice ŽePZ Rože pod vodstvom Andreje Rustja. Kulturi in 
ženam so se poklonili tudi moški, ki prepevajo pod taktirko Marcela 
Štefančiča. Vsi trije sestavi so zapeli predvsem slovenske pesmi, nekaj 
umetnih, ki so jih priznani slovenski skladatelji uglasbili na besedila 
Prešerna, Jenka, Župančiča in pa uglasbitve slovenskih ljudski 
pesmi, kot so Lušno je vigred, Vse rožice rumene, Ta družba naj živi.  
Obiskovalci kulturnega doma v Slavini so si napolnili srca s toplino 
in lepoto, ki jo premore glasba, pa tudi z estetskim doživetjem ob 
gledanju plesalk in plesalcev, ki so večer zaključili s Plesi s Krasa. KT

S PLESOM IN PESMIJO POČASTILI MESEC KULTURE IN DAN ŽENA

POEZIJA MIROSLAVA VILHARJA V FOTOGRAFIJI
Študijski krožek Naravna in kulturna dediščina Zgornje Pivke in fotografije Zgornje 

Pivke

posveča v Vilharjevem letu izdajo brošure in razstavo 
v spomin na Miroslava Vilharja (1818–1871), 
njegovo delovanje in življenje na gradu Kalc.

Mentorica: Marjeta Marinčič

Otvoritev razstave bo, 8. maja 2018 ob 19. uri, 
v galeriji Krpanovega doma.

Vabljeni!
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V petek, 2. 2. 2018, se je klapa Škvadra udeležila 9. Maškaradnega 
klapskega maratona v Opatiji.

Maratona se je udeležilo 7 hrvaških klap in seveda naša klapa Škvadra. 
S svojo pesmijo Ide Marko, so fantje navdušili obiskovalce in poželi 
bučen aplavz.  Besedilo, na trenutno najbolj žgočo temo - piranskega 
zaliva, je napisal Alen Klebčar, uglasbila pa jo je Barbara Dolgan 
(ogled je možen na YouTubu). Pesem je predelana po orginalu pesmi 

The lion sleeps tonigt. Fantje so ponovno dokazali, da je z dobro voljo 
možno doseči marsikaj, saj pesem ne pozna meja. Med obiskovalci 
so bile vse klape lepo sprejete, posebno pa jih je navdušil Niko Poles 
s svojimi mladimi harmonikarji. Po končanem festivalu so fantje (z 
razliko od običajnega) v družbi žena in spremljevalcev odšli proti 
domu, seveda je bila pot dolga in je bilo več vmesnih postankov.

Lidija Pavzin

KLAPA ŠKVADRA V OPATIJI

ROJAKE V PRIJEDORU NAVDUŠILI S SLOVENSKO PESMIJO
24. februarja je Pevska skupina Studenec po nekaj letih spet 
obiskala Društvo Slovencev Lipa Prijedor in v tamkajšnjem 
gledališču se je na prireditvi, s katero so rojaki obeležili slovenski 
kulturni praznik in dan žena, znova razlegala slovenska pesem.

Čeprav je bilo vreme dokaj neprijazno, se je v prijedorskem gledališču 
zbralo lepo število obiskovalcev, ki so z aplavzi bogato nagradili vse 
nastopajoče. Studenec se je predstavil s programom domoljubnih 
in ljudskih pesmi, še posebej pa smo poslušalce razveselili z znano 
Avsenikovo - Slovenija, od kod lepote tvoje, ki smo jo zapeli ob 
spremljavi harmonikaša Tomislava Mulca. Poleg nas so na oder stopili 
tudi fantje in dekleta domačega Kulturno-umetniškega društva Emil 
Agić Brezičani in v svojem nastopu doživeto predstavili tamkajšnjo 
narodno pesem. Prireditev pa smo zaključili vsi nastopajoči in 
priljubljena pesem Zelene oči, pri kateri se nam je na odru pridružil 
še harmonikaš Vili Mahne, nas je na mah povezala v eno. Vsa dvorana 
je navdušeno prepevala z nami … Še en dokaz, da glasba resnično 
ne pozna meja! V zahvalo smo prejeli izredno bogato in zanimivo 
knjigo Naših dvajset let avtorice Alenke Uduč, ki jo je društvo izdalo 
ob 20-letnici svojega delovanja. Ob živahnih zvokih harmonike ter 
ob domači potici in vinu smo tako zaokrožili naše prisrčno srečanje.  
Z rojaki iz Prijedora se bomo srečali tudi v jesenskem času, ko bomo 
v Krpanovem domu na ogled postavili razstavo Slovenci od prihoda 
do danes. Studenec je tako uresničil svoj prvi letošnji projekt, jeseni 
pa se pevci znova odpravljamo v Brno, kjer bomo sodelovali na 5. 
srečanju moravskih in slovenskih pevskih zborov. Seveda pa nam 
boste ljubitelji zborovskega petja lahko večkrat prisluhnili tudi na 
domačih odrih.

Irena Rep
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– vse najboljše za 20 let glasbenega ustvarjanja!

Pa so obljubo res držali! Ansambel Narcis, ki je že v lanskem letu 
ob dnevu žena priredil čudovit koncert, je svojo napoved letos res 
uresničil. Priredili so še večji koncert, s številnimi glasbenimi gosti 
in presenečenji, predvsem pa vzdušjem, ki je prevzelo slehernega 
obiskovalca, do zadnjega kotička polne, pivške športne dvorana 
Skala. Posebno jubilejno leto, v katerem Ansambel Narcis obeležuje 
že svojih 20 let obstoja, so se člani odločili praznovati v začetku 
marca, ki je sicer v znamenju dneva žena. Četudi so bile ženske 
predstavnice ta večer zavoljo svojega praznika večkrat omenjene 
kot slavljenke, je bilo v res številčnem občinstvu tudi veliko njihovih 
spremljevalcev oziroma moških predstavnikov, ki še kako radi 
prisluhnejo dobri narodno zabavni glasbi. Izjemno pester glasbeni 
program so obogatili številni gostje. 

Na odru so s svojimi skladbami in tudi združenimi nastopi navdušili 
FANTJE S PRAPROTNA, BISERI, NAVEZA, MLADI GAMSI, 
PRIMORSKI FANTJE, ANSAMBEL PETRA FINKA, KLAPA 
ŠKVADRA, BRKINCI, SEKSTET SONČEK, AKORDI, ERAZEM, 
TIK-TAK, ANSAMBEL JURETAZAJCA. 

V Pivki je šlo tokrat za res pravi narodno zabavni praznik, ki se za 
praznovanje dvajsetletne glasbene poti vsekakor spodobi. Koncert, 

ki še dolgo ne bo šel v pozabo, bo tudi članom ansambla zagotovo 
dober povod za naslednje desetletje glasbenega ustvarjanja, kar so 
člani potrdili tudi sami. V prihodnje imajo namreč veliko načrtov.  
Napovedujejo nove avtorske skladbe, izdajo novega CDja in veliko 
veselico sredi vasi. Vsi pa si želimo, da bi tudi njihov marčevski 
koncert postal tradicionalen.

Ansambel Narcis je na dan 
svojega koncerta poskrbel za 
še eno nepozabno glasbeno 
doživetje. Pivka je namreč 
gostila priljubljeno potujočo 
razstavo o Lojzetu Slaku, ki jo 
je skupaj z ljubitelji Slakove 
glasbe skrbno pripravil njegov 
mlajši sin Robert Slak. Gre za 
izjemno delo in nabor gradiv 
ter predmetov. Skozi razstavo 
»Moje plošče so moje knjige« 
se namreč mnogim orosijo oči, sploh ob spominih na edinstveno in 
doživeto Slakovo glasbo.

Gostitelji nepozabnega dogodka se ob tej priložnosti zahvaljujejo obiskovalcem, ki so nedvomno povod za glasbeno ustvarjanje in energijo 
ter vzdušje, ki se odraža na nastopih. K uresničitvi praznovanja in nepozabnega večera pa so prispevali tudi Občina Pivka, Radio 94 ter 

ostali sponzorji, ki očitno še kako dobro vedo, da glasba povezuje in vedno dobro dene.

»Bilo je lepo, pristno, vzdušje ta pravo in predvsem lepe pesmi 
...super ste bili vsi.«

»Iskrene čestitke za tako odlično izpeljan koncert!«

»Z ženo sva bila izredno zadovoljna in se bova udeležila še 
takih koncertov. Vse naj naj ob obletnici, pa še veliko dobrih 
koncertov v prihodnje.«

»Čestitke za super jubilej in odlično prireditev....uživali smo 
maksimalno.«

»Čestitke vsem, lepo igrate! Vztrajajte, izdajte kakšen CD in 
pridite kaj na ptujski konec.«

»Čestitke ob jubileju, enkraten koncert, ozvočenje in osvetlitev. 
Nepozabno in zato upam, da bo tradicionalno.«

»Zelo lep koncert! Že dolgo ne tako lepega!«

Navdušenja nad vsem, kar je ustvaril Lojze Slak ni skrival niti David 
Penko, vodja Ansambla Narcis, ki je bil Lojzetov učenec. Pri Lojzetu 
Slaku je David kupil tudi harmoniko, s katero je na koncertu navdušil 
v eni izmed humorističnih točk. 

Vtisi obiskovalcev koncerta…
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Piše se leto 1998. David, Damjan in Pavel v garaži vsak večer 
preigravajo znane melodije. Nekega večera se odločijo, da imajo vaj 
dovolj in da so pripravljeni svoje sposobnosti pokazati širši javnosti. 
Za začetek 'Narncem' v Narinu.  Shod v Narinu je vsako leto zadnji 
julijski vikend, vendar tistega leta, se je shod po vikendu nadaljeval 
še v ponedeljek, torek in sredo. Vse dni so, četudi z istimi skladbami, 
na shodu igrali zagreti fantje Narcis. Ker je bil njihov prvi nastop 
tako uspešen in lepo sprejet, so se obetali novi nastopi, zato so morali 
Narcisi nadgraditi svojo opremo. Iz ojačevalca Melodija Mengeš 
so presedlali na dva zvočnika in mešalno mizo, ki so jih kupili na 
železniški postaji v Pivki.

Sledil je drugi nastop. Ta je bil pa že na Šilentabru. Ne tako daleč, 
vendar vseeno se je bilo tja potrebno peljati z avtom. Pavel je v svoj 
bel kalimero naložil zvočnika in veliko mešalno mizo, Davida in 
Damjana pa je s svojo škodo okoli vozil (Pavlov brat) Janez Pulišev. 
Po številnih uspešnih nastopih so Narcisi, kot pravi ansambel, leta 
1999 prvič zaigrali na poroki. Takrat se je pokazala potreba po 
klaviaturi, da bi lahko igrali tudi zabavno glasbo. S prvo klaviaturo pa 
je prišel tudi njihov prvi posnetek z naslovom »Če mene bi izbrala ti«. 
Leta 2002 je ansambel prvič nastopil na enem večjih festivalov in 
sicer je svoj valček Narcis predstavil na festivalu narečnih viž v Škofji 
Loki. 

V tistem obdobju so vsi člani postali polnoletni, nadgradili so še 
nekaj svoje glasbene opreme, predvsem pa krepili svoje glasbeno 
udejstvovanje, ki je bilo všeč čedalje širšemu krogu poslušalcev.
Leta 2005 so zopet poskusili na festivalu narečnih viž, tokrat s polko 
»Patrwna pivskih duš«, skladbo, ki je opevala natakarico, ki je takrat 
delala pri Morskem Konjičku. V letu 2006 so se fantje po tehtnem 
premisleku odločili, da se bodo iz fantovskega benda preoblikovali 
v imeniten ansambel z veliko začetnico. Medse so namreč sprejeli 
Anito, ki jo je bilo že prej v Narinu večkrat slišati prepevati iz sobe. 
Namesto Pavla, ki je imel nekaj zdravstvenih težav, je v ansambel 

prišel Marko. Z njegovim prihodom je Damjan moral opustiti igranje 
bas kitare in se oprijeti ritem kitare, ki jo igra še danes. Ansambel 
Narcis se je v vseh letih z veseljem odzval na povabila in nastope. Leta 
so prinesla številne anekdote, ki se jih člani vedno radi in nasmejano 
spominjajo. V letu 2008 so Narcisi začeli sodelovati z Jožetom 
Skubicem, njihovo sodelovanje pa je obrodilo več uspešnih viž in 
leta 2011 tudi prvi CD z naslovom Noč pred poroko.  V letu 2012 
so bas kitarista Marka zamenjali z vojakom, bas kitaristom Urošem 
in pri Petru Finku pričeli s snemanjem drugega CDja z naslovom 
Rdeča lička, ki je bil izdan v letu 2013. V tem letu so tudi začeli tesno 
sodelovanje z Ansamblom Biseri ter ustvarili skupno, sedaj že zelo 
priljubljeno pesem Frmentin.

V letu 2015 so si Narcisi zaradi novih družinskih zadolžitev in 
službenih izzivov, vzeli daljši dopust ali krajšo pavzo. Leta 2016 pa 
so z novo ustvarjalno vnemo najprej posodobili svojo opremo ter 
v obdobju naslednjih dveh leti posneli kar nekaj novih avtorskih 
skladb, dve priredbi in štiri videospote. V lanskem letu so se tudi 
prvič prijavili na Slovensko polko in valček, bili sprejeti in se uspešno 
vrnili na narodno-zabavno sceno.  Fantje pravijo, da je bil v lanskem 
letu novica o Anitini nosečnosti tak šok, da so se od hudega povabili 
kar na Brione igrat na eno hrvaško poroko. Takrat so sklenili, da je 
najbolje, da za določen čas najdejo zamenjavo za Anito. In ni bilo 
treba dolgo, niti daleč iskati. Tinkaro (Volk) so našli že v sosednji vasi, 
v Šmihelu, tako da se ustvarjanje in uresničevanje idej ni ustavilo.

DKH

Zgodba dvajsetih let…

ansambelnarcis@gmail.com
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Člani društva invalidov Pivka smo se konec februarja v velikem številu zbrali na volilnem 
zboru članov v gostilni Kara v Pivki. Počaščeni smo bili s prisotnostjo podžupana Borisa 
Rebca, predsednika športne zveze in trške skupnosti Ernesta Margona, predsednika ZDIS 
Draga Novaka, predsednice DI Koper, predsednika DI Izola ter predstavnike MDI Sežana, 
DI Ilirska Bistrica in DI Postojna. Na zboru smo potrdili poročila za leto 2017, izpolnili smo 
vse zastavljene cilje. Uspešno smo izvedli vse socialne programe, ki so financirani iz sredstev 
FIHO, ZDIS in občine Pivka. Dogodki so se vrstili mesečno (kopalni dnevi, pohodi, srečanja, 
delavnice …). Skozi celo leto smo obiskali in simbolično obdarili naše starejše in bolne 

OBČNI ZBOR ČLANOV DRUŠTVA INVALIDOV PIVKA 

LETNI OBČNI ZBOR Občinskega združenja slovenskih častnikov 
(OZSČ) PIVKA

V nadaljevanju zbora je predsednik seznanil člane s predlogom 
letnega programa dela in finančnim načrtom za leto 2018. V 
programu dela in ciljih združenja za leto 2018 je predvideno 37 
različnih aktivnosti, izpostavljene pa so bile naslednje:
• streljanja z vojaškim orožjem,
• vojaško strokovna predavanja,
• vojaško strokovna ekskurzija (ogled vojaške proizvodnje v 
AREX Šentjernej),
• pohod na Triglav,
• rafting na Kolpi,
• pohodi in druženja,
• sodelovanje na strelskih tekmovanjih z vojaškim orožjem,
• sodelovanje s sorodnima združenjema slovenskih častnikov 

v kraško-notranjski regiji in veteranskim združenjem OZVVS 
Postojna.
Občinsko združenje slovenskih častnikov Pivka se bo tudi prizadevalo 
pridobiti nove člane, torej vse občane in občanke, ki bi si želeli na 
kakršen koli način delovati ali pridobivati znanja na področju civilno 
obrambnih, vojaških in varnostnih zadevah (info: ozscpivka@gmail.
com).

Uradni del zbora je bil zaključen s soglasno potrditvijo programa dela 
združenja in finančnim načrtom za leto 2018, sklepnim govorom 
predsednika združenja ter z že tradicionalno hladno večerjo. 

OZSČ PIVKA

Občinsko združenje slovenskih častnikov Pivka je v petek, 2.februarja 2018, izvedlo redni letni zbor članov. Udeležba je bila zaradi pravih 
zimskih razmer skromna, vendar pa dovolj velika, da se je zagotovila sklepčnost zbora. Občni zbor se je začel z uvodnim pozdravom 
predsednika OZSČ Pivka, podpolkovnika Gregorja Ribnikarja. Še posebej je pozdravil gostjo, predsednico OZSČ Ilirska Bistrica Kovačič 
Vojko, ter nove člane združenja. Po izvolitvi organov zbora se je pričelo z delom. Predsednik združenja je podal poročilo o realizaciji letnega 
programa dela za leto 2017. Predstavil je realizacijo programskih vsebin v prejšnjem letu in navedel, da je združenje izvedlo veliko aktivnosti, 
negativno pa izpostavil nizko udeležbo članov na izvedenih dogodkih. Izraženo je bilo tudi zadovoljstvo in zahvala občini Pivka in PVZ Pivka 
za sodelovanje in podporo, ki nam jo nudita pri izvajanju našega programa. Prav tako je bilo ugotovljeno dobro in uspešno sodelovanje z 
OZSČ Ilirska Bistrica in Sežana.

TAROK TURNIRJI SE VRSTIJO
Na tarok turnirju v Rogatcu je nastopilo 129 igralcev, od štirih 
članov postojnskega Epica je bil najboljši Bojan Humar, in sicer na 
20. mestu. Po treh turnirjih imamo med najboljšimi dva domača 
igralca, A. Markič je peti, B. Humar pa šesti. Turnirji se vrstijo tudi 
v marcu in naslednjih pomladnih mesecih, seveda držimo pesti za 
naše domačine.

Športno društvo EPIC Postojna

Na sliki trije odlični igralci Alojz Markič državni prvak za leto 2017, pa 
letošnji dvakratni zmagovalec Epicovega klubskega mozaikovega turnirja 

Matej Kraševec iz Cerknice ter edini pivški igralec, ki nastopa v Postojni in 
znamenit mozaikovec Srečko Likar.

člane in se jim še posebej posvetili v času 
praznikov. Prisluhnili smo socialni stiski 
članov in jim pomagali. Člani so koristili 
zdraviliške kapacitete ZDIS. 

Bili smo uspešni na športnem področju. 
Udeležili smo se 12 balinarskih turnirjev v 
obalno-kraški in notranjski regiji z žensko 
in moško balinarsko ekipo in osvojili 9 
pokalov. Socialni programi obogatijo 
življenje naših članov, so prijetno druženje 
in krepijo medsebojne vezi. Bilo je 
opravljenega veliko dela v korist invalidov. 
Za leto 2018  smo si ponovno zastavili bogat 
in ambiciozen program. Ponosni smo na vse 
naše prostovoljce, ki nesebično pomagajo, 
da lažje premagujemo življenje. Na zboru 
smo izvolili nov izvršni odbor in predsednici 
zaupali še en mandat.

Društvo invalidov Pivka
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Po odobritvi Občine Pivka da bo sofinancirala tradicionalno 
prireditev Neverški shod, ki se kot običaj prenaša iz roda v rod, so 
Neverčani s še toliko večjim navdušenjem nestrpno pričakovali 
najbolj veseli dan v letu, ki se je letos odvijal na ponedeljek, 22.1.2018, 
ko v imenu Sv. Antona Puščavnika po vasi pobirajo klobase.
Tudi vreme je obetalo: jasno nebo, brez »kemtrejlsov« in sončna 
pripeka, ki je tega dne pridelala za zimski čas neobičajnih 5,7 stopinj 
Celzija. Že pet minut čez 13. so tako začeli na sredo vasi capljati 
»firbci« z vseh strani. Najprej starejši, potem mlajši, nato so prišli 
vaški godci s svojo dobro voljo, pa še kuharji z jedačo in pijačo, da se 
koledniki pred odhodom po hišah nekoliko podprejo in opogumijo. 
Ob 15. uri so si tako že vsi zadovoljno gladili svoje trebuhe in se z 
ljudskimi pesmimi ogrevali za nizki štart, predviden ob natančno 16., 
ko se koledniki odpravijo od hiše do hiše. Zaradi manjših tehničnih 
težav je procesija urno krenila po vasi z 22 minutno zamudo. Na čelu 
te razposajene in pisane druščine je hodil vrli zapisnikar, ki je v t.i. 
Svinjsko knjigo natančno zapisoval dogajanje ter štel klobase. Sledili 
so mu ubrani muzikanti in dajali ritem poskočnemu koraku. Med 

gručo je vijugal previden šofer samokolnice, v kateri je pazljivo peljal 
košaro z nabranimi darovi. Nepogrešljivi pa so bili tudi ostali domači 
samopriučeni tehnologi in enologi ter nekaj zunanjih opazovalcev, 
ki so na podlagi dolgoletnih izkušenj ocenjevali kvaliteto zaužite 
hrane, pijače ter postrežbo po domačijah nasploh. Letos se je ekipi 
pridružilo veliko mladine, kar Neverčane navdaja z optimizmom. 
Gospodinjci in gospodarice so po hišah kot poskočne gazele stregli 
zahtevne pobiralce po vseh svojih močeh. Koledniki so tako v pičlih 
štirih urah obiskali 27 domačij in po pričakovanjih naduspešno 
zaključili obhod nekje po 20. uri. Veselica se je nato s pridruženimi 
obiskovalci na sredi vasi odvijala še dolgo v noč. Ne brez razloga, 
seveda, saj je na podlagi zapisnikarjevih ugotovitev v košaro padlo, 
naokroglo rečeno: 119 klobas (suverene kakovosti), kar nekaj litrov 
žlahtne kapljice in 3 prvovrstne mandarine. Tistim, ki se jim ob teh 
številkah že pošteno cedijo sline, Neverčani podarjajo brezplačen 
gurmanski nasvet: »Jejte zjle, klobase so u zjli.«  

Kulturno društvo Košana

NEVERŠKI KOLEDNIKI TUDI LETOS NADUSPEŠNI 

POČITNICE Z UPOKOJENCI 
Zimske počitnice je tudi v Pivki zaznamoval  sneg in mraz. 
Večgeneracijski center v Krpanovem domu v Pivki je za krajšanje 
mrzlih dni v sodelovanju z Društvom upokojencev Pivka pripravil 
delavnice za otroke od prvega do šestega razreda osnovne šole. V 
ponedeljek, sredo in petek so pripravili pravo medgeneracijsko 
druženje. Vsak začetek je težak, pa tudi vreme je bilo slabo, zato je 
bila udeležba skromna, a vseeno vesela in zadovoljna. Sodelavke  
VGC-ja so pripravile material, pripomočke in načrt dela, poskrbele 
so tudi za topel čaj in malico. Pridružile so se jim članice Društva 
upokojencev Pivka, ki so otrokom pokazale osnove kvačkanja in 
vezenja. Za obilo smeha so poskrbeli otroški prstki, ki sicer spretno 
drsijo po ekranih pametnih telefonov, nakvačkati nekaj zank je 
pa drugačna pesem. Z dosti truda nam je uspelo, sicer pa je bilo 
najpomembnejše druženje. Smo že v pred velikonočnim vzdušjem, 
zato smo obkvačkali velikonočna jajčka in jim naredili cofke. Manj 
zahtevno je bilo okraševanje papirnatih jajčk z lepljenjem tekstilnih 
motivov. V marcu praznujejo ženske, zato smo naredili zanimive 3D 
vizitke. Za sprostitev so imeli otroci na razpolago številne družabne 
igre, naredili so tudi zanimiv naravoslovni poskus. Vse dogajanje 
je spremljalo obilo dobre volje in smeha, težko je reči, komu je bilo 
prijetneje. Dopoldan je minil kot bi mignil, upokojenke in otroci so 
bili kar začudeni, ko je prihod staršev pomenil konec druženja. Vsi 

so si bili enotni, da morajo takšno srečanje ponoviti. To je tudi želja 
VGC-ja, saj želijo postati središče medgeneracijskega druženja, kjer 
bi prosti čas različnih interesnih skupin obogatili z novimi spoznanji.

Tekst in foto: Jožica Knafelc
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Kulturno prosvetno društvo Miroslav Vilhar Zagorje je petkova 
zimska predavanja zaključilo z gostom dr. Rafkom Valenčičem, 
ki nam je predstavil svetega Hieronima. Sveti Hieronim, eden od 
štirih velikih zahodnih cerkvenih učiteljev, je živel v 4. in začetku 
5. stoletja po Kristusu. Kot sin premožnih staršev je bil deležen 
dobre izobrazbe. Po študiju v Rimu in bivanju v Ogleju, takrat ga 
je že pritegovalo meniško življenje, je pot nadaljeval na vzhod, 
kjer je nekaj let živel kot puščavnik. Ob branju in premišljevanju 
Svetega pisma je študiral hebrejščino, grščino in sirščino. V Rimu 
je kot papežev svetovalec in tajnik dobil nalogo, da izboljša prevode 
Svetega pisma, česar se je lotil skrbno in zavzeto. Njegov prevod iz 
hebrejščine v latinščino so pozneje poimenovali Vulgata (ljudska) in 
je bil v uporabi za prevode Svetega pisma v druge jezike vse do 20. 
stoletja. Sveti Hieronim velja za izrednega poznavalca in razlagalca 
Svetega pisma, njegove besede nam razkrivajo njegov odnos do svete 
knjige: »Kdor ne pozna Svetega pisma, ne pozna tudi, kaj je božja 
moč in njegova modrost: nepoznanje Svetega pisma je nepoznanje 
Kristusa.« Umrl je v Betlehemu, kjer je ustanovil moški samostan, v 
katerem je živel vrsto let.  

Rafka Valenčiča je sv. Hieronim pritegnil že v času študija. Besede 
njegovega profesorja, da je bil veliki svetnik »mož s Krasa«, so čez 
leta pristale na naslovnici obsežne študije o sv. Hieronimu, ki jo je 
Rafko Valenčič izdal leta 2007. V njej je zbral vsa dotlej znana dejstva 
in raziskave, ki vse bolj pritrjujejo tezi, da je bil doma nekje med 
Oglejem in takratno Emono. »Kraška domneva«, kot jo imenuje, 
umešča Stridon, rojstni kraj sv. Hieronima, na področje Ilirske 
Bistrice, Pivke (Krasa) in zgornje Vipavske doline. Poudaril je, 
da pripada sv. Hieronim vesoljni Cerkvi, ki jo je obogatil s svojim 
delom in življenjem, in si ga ne more nihče lastiti. Vendar je vedno 
več argumentov, ki nasprotujejo njegovemu splošno znanemu 

dalmatinskemu izvoru in čas je, da se Slovenci, posebno v naših 
krajih, zavemo veličine človeka, ki ga je svetu dala naša zemlja.  
Raziskovanje Rafka Valenčiča se s študijo ni zaključilo. Zanimajo ga 
običaji, izročilo, češčenje, navade povezane s sv. Hieronimom, zato 
bo vesel vsakršnih informacij. Njegov kontakt dobite v uredništvu 
Pivškega lista.   

Alenka Brožič

PREDSTAVITEV SVETEGA HIERONIMA V ZAGORJU

Spodaj »liburnijska domneva«, zgoraj »kraška domneva« o lokaciji 
Stridona.

KAMEN OB KAMEN 
Tam nekje, kjer sta se srečala neizprosna trdota kamna in mehkoba 
njene duše, se je začela ustvarjalna pot Edite Čotar iz Pivke. Edita 
ustvarja čudovite slike, ki bi jim pravzaprav lahko rekli kar zgodbe. 
Narava ji pri ustvarjanju podaja svoje radodarne roke. Osnova za 
njene slike so kamenčki, školjke, obrušena stekla, suhe vejice, ostanki 
lesa ... Vsak od teh koščkov ima svojo zgodbo - nekateri iz morja, 
drugi iz rek in potokov, grelo jih je sonce in stiskal mraz, dokler se 
niso združili v sliko pod njenimi prsti in postali del nove zgodbe. 
Neštetokrat prestavljeni kamenčki po podlagi, preden nastanejo nove 
podobe. In vsaka od teh slik – zgodb je enkratna in neponovljiva. S 
svojimi slikami želi Edita pri ljudeh prebuditi prijetna čustva, da za 
trenutek pozabijo na svoje skrbi in začutijo v srcu pozabljeno otroško 
igrivost, toplino in ljubezen. Zato ni naključje, da je svojo prvo 
zbirko poimenovala Love story – Ljubezenska zgodba. Editine slike 
so čudovito darilo za različne priložnosti – poroke, rojstne dneve, 
obletnice ali pa kar tako, ko želite nekomu povedati, da je nekaj 
posebnega. Ko komu podarite takšno darilo, so besede skorajda 
nepotrebne, saj slike govorijo same zase in povedo več kot tisoč 
besed.

"Morje, sonce, moja duša zadrhti. Noge me ponesejo na plažo. 
Pogled mi pritegne lesket drobnih kamenčkov, s katerimi se valovi 
nežno poigravajo. Vabijo k dotiku. Zaslišim otroški smeh, ko mimo 
mene steče par bosih nog in se zaustavi. Drobne ročice se dotaknejo 
morskih kamenčkov, igra se prične. Čarobni trenutek. Povleče me vase, 
pridružim se igri. Naberem si kamenčke. Rodi se nova ljubezen, rodi 
se nova zgodba. Zbiram kamenčke, da podiram zidove med ljudmi," 
pravi Edita.  In povem vam, da ji to prav izvrstno uspeva! Njeno 
ustvarjanje si lahko ogledate na njenem facebook profilu, kjer jo 
lahko tudi kontaktirate, jo pokličete na 070/513-114 ali pošljete 
mail na cotar.edita@gmail.com.

Vanja Kovač
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PIVŠKE OŠTARIJE - Gostilna in pizzeria 
Herman

Zgodba o gostilni in pizzeriji Herman v Pivki prav gotovo ni vsakdanja 
ali podobna mnogim drugim. Zaradi svoje bogate zgodovine, pa ne 
samo gostinske ampak tudi arhitekturne, krajevne zgodovine, na 
katero so izjemno ponosni, se gostilna uvršča med tiste z zelo bogato 
in pestro tradicijo. Na njen začetek pa je potrebno seči daleč nazaj, 
čez palec – 160 let nazaj, v čas izgradnje in dograditve t.i. južne 
železnice Dunaj–Trst. Ob izgradnji same železniške postaje v Pivki se 
je kmalu čez nekaj let pokazala potreba tudi po stavbi, v kateri bi bil 
nek prenočitveni objekt, hotel ter seveda gostilna s hrano in pijačo. 
Seveda je bila to v prvi vrsti želja oziroma namen prenočitvenega 
objekta za goste, potnike na tej južni železnici in naj kar takoj na 
začetku omenimo najbolj slavnega med njimi, to je avstro-ogrski 
nadvojvoda Franc Ferdinand, ki je na enem od svojih potovanj 
prespal prav tu, v tej stavbi, kjer je sedaj gostilna Herman.

Poleg dolge in slavne zgodovine same stavbe je prav tako bogata 
zgodovina družine sedanjih lastnikov. Gostilno ima sedaj že 30 let v 
lasti Milena Penko, vendar je bila iz njene družine prva tu že njena 
babica, ki je gostilno in stavbo v zelo slabem stanju prevzela v svoje 
okrilje že davnega leta 1946 ter jo s svojim trudom in delavnostjo 
uspela postaviti na noge. Kljub temu da je bila samohranilka, je z 
jekleno voljo, vztrajnostjo in ljubeznijo postavila temelje za vse 
naslednje generacije. Leta 1963 je gostilno prevzela Milenina mama, 
ki jo je leta 1988 predala svoji hčerki, sedanji lastnici Mileni Penko, 
ki jo z možem Igorjem vodi že od tedaj, in prav lahko se zgodi, da jo 
bosta predala spet ženski potomki, njuni hčerki.

Fotografije na stenah in razglednice v gostilni so nema priča 
živemu dogajanju, pozdravi, ki prihajajo od vsepovsod ... V gostilni 
ugotavljajo, da je njihov naziv sicer gostilna in pizzeria, a ker imajo 
tudi sobe in prenočišča, je njihov način dela nekako bolj tipičen za 
družinski hotel. Prav zadnja prenova gostilne, ki je potekala leta 
2005, je namreč k standardni ponudbi gostilne prinesla tudi sobe 
in prenočišča za goste. Milena in Igor med smehom pripovedujeta, 
kako ju niso niti med prenovo pustili pri miru, temveč so stalni gostje 
trkali po vratih, češ naj odprejo, da so žejni. No, sama prenova je 
bila izjemno temeljita, natančna in celovita, pa sta jo kljub temu 
uspela dokončati v pičlih 4 mesecih. Med prenovo pa sta kot skrbna 
gospodarja in ljubitelja zgodovine in zapuščine želela iz stare hiše 
ohraniti čim več. Zanimivo je tudi to, da se je hotel v času izgradnje 
pod Avsto-Ogrsko imenoval Hotel Sudbahn, pod Italijo pa je bilo 
ime hotela Meridionale. Na steni lahko opazite tudi originalno 
obrtno dovoljenje tako njihove babice kot mame, ki sta imeli gostilno 
pred njimi, pa prva dobavnico za blago, ki je takrat prispelo še po 
železnici iz leta 1903 …  skratka izjemna zgodovina, izjemna zgodba, 
ki govori sama zase.

Verjamemo, da vam je gostilna in pizzeria Herman vsem 
dobro znana. Sedaj imate priložnost, da se pri njih oglasite 
tudi na račun Pivškega lista, kajti pripravili smo vam 
nagradno vprašanje in s pravilnim odgovorom in malo 
sreče, boste lahko izžrebani za tri privlačne nagrade. 

Nagradno vprašanje se glasi: 

Katerega leta je sedanja 
lastnica Milena Penko 

prevzela gostilno od svoje 
mame?

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 prispelimi pravilnimi odgovori bomo izžrebali 
dobitnike nagrad, ki so naslednje:

3. nagrada – malica
2. nagrada – dvakrat malica
1. nagrada – dvakrat kosilo

NAGRAJENCI JANUARSKEGA 
NAGRADNEGA VPRAŠANJA

1. nagrada – BERNARDA PASUTTO
2. nagrada – VALERIJA MANKUČ
3. nagrada – DAVID AVSEC

Nagrajence vabimo v  vabimo v GOSTILNO SUŠELJ, kjer bodo 
deležni svojih nagrad.

Čestitamo!

Svet gre naprej in tudi Milena in Igor sta s prenovo obrnila nov list v 
bogati zgodovini gostilne.  S prenovo sta gostilno spremenila, iz tiste, 
kjer so se ljudje radi družili in popivali v bolj umirjeno, družinsko 
ponudbo s hrano in hotelom. 

Tako ob aktualni ponudbi gostilne rada poudarita, da se pri njih 
lahko dogovorite za pravzaprav karkoli, kakršnakoli ponudba od 
individualne do največjih skupin jim ne predstavlja nobene težave, 
hotel je moderno opremljen, gostje imajo lično urejene sobe, dostop 
do interneta, svoj vhod, med ponudbo vsakdanjih malic pa zelo 
radi vključijo tudi kakšne bolj posebne jedi kot so girosi in takosi ... 
skrbijo skratka za to, da je hrana vsak dan čimbolj raznolika.

Najbolj od vsega pa Milena in Igor poudarjata svoje pridne 
zaposlene. Z veliko simpatije in naklonjenosti govorita o njih in njim 
gre velika zahvala za vse, kar skupaj počno. Imajo se zelo radi, so kot 
ena velika družina in povedala sta nam, da so jima v celotni zgodbi 
njuni zaposleni daleč najpomembnejša stvar in to povesta s tistim 
pristnim žarom v očeh, da je človeku takoj jasno, da jih resnično 
spoštujeta, zato tudi zaposleni radi ostajajo pri njih.

Silvo Čelhar
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NAGRAJENI PIVŠKI ŠPORTNIKI
Tudi v letu 2017 so pivški športniki dosegli dobre in odmevne 
športne rezultate, beležili smo tudi naslov svetovnega prvaka 
pri kegljačih. Priznanja za športne dosežke v lanskem letu so 
športniki prejeli v petek, 3. januarja, na prireditvi Športnik leta 
2017 v Krpanovem domu.

Priznanja sta podelila župan Robert Smrdelj in predsednik Športne 
zveze Pivka (ŠZ Pivka) Ernest Margon, ki sta pozdravila udeležence 
prireditve in za športne dosežke čestitala vsem prejemnikom priznanj. 
Govorca sta poudarila, da je za šport v občini poskrbljeno predvsem 
z dobro in vzdrževano športno infrastrukturo, razlog za občinsko 
podporo športu pa tiči tudi v zavedanju, da je šport zelo pomemben 
za telesni in duševni razvoj mladih in je pravzaprav »trening« za 
premagovanje naporov in krepitev medčloveških odnosov. Pisna 
priznanja ŠZ Pivka za dosežke športnikov, starih do 15 let, so prejeli 
Zala Lenarčič, Matevž Maver, Neža Lenarčič, Matija Maver, Anže 
Lenarčič in Tjaž Dolgan iz Atletskega kluba Pivka, medalje pa so 
prejeli Lea Pašič iz Kegljaškega kluba Pivka ter Plesna skupina Pikice. 
V kadetskih in mladinskih kategorijah so male plakete ŠZ Pivka prejeli 
Andraž Fabjan in Patricija Fabjan iz Smučarskega kluba Pivka ter 
kegljači; Maja Česnik, Nataša Radič, Amanda Zalar, Miha Pavlovič in 
Denis Pašič (svetovni prvak v konkurenci posameznikov mladincev). 
Srednje plakete ŠZ Pivka, namenjene športnikom veteranom, so 
prejeli Robert Petrovčič in Kristina Bele iz Atletskega kluba Pivka, 
Darko Bizjak in Vojko Lapanja iz Kegljaškega kluba Pivka, plesna 
skupina Facemame (ŠD Pike) ter moška balinarska ekipa Društva 

upokojencev Pivka. Plakete so prejeli tudi športniki, ki tekmujejo 
za športne klube zunaj naše občine. Ernest Margon je plakete izročil 
Martinu Jakovini in Nejcu Tomažiču, igralcema ulične košarke v 
klubu Ilirija, ter Petri Bašek iz Kegljaškega kluba Brest Cerknica. 
Plaketo za trenerje, zaslužne športne delavce in športnike v članski 
konkurenci so prejeli Rebeka Petrovčič iz Atletskega kluba Pivka, 
Rok Bleguš in Mitja Kragelj iz Balinarskega kluba Orlek ORO MET 
Pivka, članska plesna skupina Pike, Aleksander Nadoh iz Društva 
invalidov Pivka ter Ernest Margon iz Kegljaškega kluba Pivka. V 
programu prireditve je sodeloval ansambel Strel, po zaključku pa so 
se udeleženci in nagrajenci zbrali na prijetnem druženju v Galeriji 
Krpanovega doma.

Občina Pivka

V eni preteklih številk Pivškega lista smo zapisali kje oziroma za 
katere klube nastopajo pivški košarkarji in košarkarici. Tokrat smo 
poiskali, kje igrajo preostali športniki in športnice iz občine Pivka. 
Upam, da nisem koga pozabil. Nekateri najboljši so tudi dobili 
zaslužena priznanja na zadnji prireditvi Športnik Pivke.

V balinarskem klubu Postojnska jama (Postojna), ki tekmuje v naši 
najkvalitetnejši Super ligi igrajo: izkušena Matej in Andraž Rebec ter 
mlada Patrik Požar in Jani Jarić. V kegljaškem klubu Proteus Postojna, 
ki že vrsto let nastopa v 1. A državni ligi igrajo: Luka Kresevič, Lucija 
Zalar in Nives Dekleva. Pri bodočih državnih prvakih, kegljačih 
Konstruktorja Maribor, prvo sezono igra državni reprezentant Matej 
Lepej, pri Brestu Cerknica, ki tekmuje v 1. A kegljaški ligi pa že vrsto 
let igrajo: Petra in Miroslav Bašek ter Alekasander Hor. Nogometaš, 
napadalec  Aleks Petrovčič  v tej sezoni še vedno igra za drugoligaša 
Jadrana Dekani, medtem ko se je iz Dekanov v tretjeligaša Vipavo 

preselil vratar Gašper Želko, ki mu ni uspela želja, da zaigra za nižje 
razredno italijansko ekipo. Njegov brat, obrambni igralec Gregor 
Želko še vedno igra pri avstrijskem klubu UFC Jennersdorf, ki je 
v 5. ligi trenutno na čelu lestvice. Vezni igralec Alen Pavić, nekdaj 
najboljši deček med slovenskimi balinarji pa se je tem prestopnem 
roku iz drugoligaša Tabora Sežana preselil v prav tako drugoligaša 
Brda iz Vipolž, za katerega je pred leti že nastopal. 

Brane Fatur

PIVČANI, KI SVOJO ŠPORTNO KARIERO GRADIJO 
IZVEN OBČINSKIH MEJA
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PONOSNI NA NAŠE NOGOMETAŠICE
V soboto, 3. 2. 2018, se je v športni dvorani Skala v Pivki odvijal 
1. Ženski futsal turnir v organizaciji ŠD Košana. Kljub izredno 
slabemu vremenu so se turnirja udeležile vse prijavljene ekipe. V 
goste k domačima ekipama so tako prišle igralke iz: ND Primorje 
Ajdovščina, NK Bled, NK Medvode, ŽNK Tminke, ŽNK Vir ter 
igralke Top Max Fix Črne ikebane iz Vrhnike. Naša dekleta pa so bila 
razdeljena v dve ekipi. Ekipe so bile razdeljene v 2 skupini, kjer so 
odigrale vsaka z vsako. Glede na uvrstitev v skupini so ekipe odigrale 
še tekmo za končno uvrstitev na turnirju.

Že z odličnimi uvrstitvami v skupinskemu delu turnirja, kjer sta 
naši ekipi zavzeli prvo in drugo mesto v svojih skupinah, smo bili 
zelo zadovoljni, vendar je sledilo še razigravanje za končno uvrstitev 
turnirja, kjer sta naši ekipi pokazali vse svoje znanje in nadigrali 
nasprotnice.
Končni vrstni red:
1. ŠD KOŠANA – BESNE GLISTE
2. NK MEDVODE
3. ŠD KOŠANA – ZLATE RIBICE
4. ND PRIMORJE AJDOVŠČINA
5. TOP MAX FIX ČRNE IKEBANE VRHNIKA
6. ŽNK TMINKE
7. ŽNK VIR
8. NK BLED
Glede na rezultate je domača ekipa ŠD KOŠANA – BESNE GLISTE 
kljub hudi konkurenci prvoligaških igralk tako futsala kot velikega 
nogometa v drugih ekipah dominirala skozi celotni turnir. Ekipa je 
dala kar 21 golov, prejela pa zgolj 1. Poudariti pa je potrebno, da je 
bila ekipa ŠD KOŠANA – ZLATE RIBICE s svojo povprečno starostjo 
med mlajšimi na parketu ta dan, je pa prepričljivo premagala tako 
izkušene igralke 1. SNŽL kot tudi igralke 1. futsal ženske lige 
(Ajdovščino in Vrhniko), za kar jim še enkrat čestitamo. Na turnirju 
so imele le 3 ekipe pozitivno razmerje danih in prejetih golov, na 
vrhu pa sta naši obe ekipi: ŠD KOŠANA – BESNE GLISTE – 21:1 
(+20); ŠD KOŠANA – ZLATE RIBICE – 7:4 (+3); MEDVODE - 9:7 
(+2); AJDOVŠČINA - 5:8 (-3); ...

Podelili smo tudi nagrado za najboljšo igralko – strelko turnirja, 
kjer se je bil boj med domačima dekletoma Tino Paliska ter Anjo 
Žvokelj (obe ŠD KOŠANA – BESNE GLISTE), obe sta dosegli po 7 
golov. Komisija se je odločila, da to nagrado dodelijo Anji Žvokelj. 
Podeljena pa je bila tudi nagrada za najboljšo vratarko turnirja, 

ki si jo je prislužila vratarka NK MEDVODE - Laura Knific, ki je 
kljub svoji mladosti z neverjetnim številom odličnih posredovanj in 
celo doseženim golom prepričala komisijo. V ekipi ŠD KOŠANA – 
ZLATE RIBICE je bila najbolj uspešna Maja Srebot s 4 doseženimi 
goli.

Za domači ekipi so igrale:
ŠD KOŠANA – BESNE GLISTE: Balić Sanela, Paliska Tina, Paliska 
Lara, Djak Larisa, Petrc Nina, Žvokelj Anja, Lah Neli, Kunej Barbara, 
Muhić Erna ter Štemberger Patricija.

ŠD KOŠANA – ZLATE RIBICE: Dekleva Deja, Samsa Nika, Stopar 
Petra, Srebot Maja, Pogorevc Petra, Samsa Neja, Udovič Maja, Kajtazi 
Kaltrina, Kastelic Tina ter Udovič Nika.     

Kot organizatorji smo izredno zadovoljni tudi z obiskom gledalcev 
v dvorani, ki so kljub slabemu vremenu prišli bodriti svojo ekipo, 
seveda pa je bilo največ domačih navijačev. Tudi z uvrstitvami obeh 
naših ekip smo zelo zadovoljni, saj dokazujeta, da z dekleti delamo 
dobro in v pravo smer. Kar nas še najbolj veseli, pa je to, da je vedno 
več zanimanja za dekliški nogomet tudi na našem območju, saj ekipo, 
ki tekmuje v ŽNL Pro-Tom in zaseda trenutno sam vrh lestvice te 
lige, sestavljajo dekleta iz pivškega, ilirskobistriškega in postojnskega 
območja. Ekipi želimo v spomladanskem delu ŽNL Pro-Tom čim 
manj poškodb in pa seveda pozitivnih rezultatov.

ŠD Košana

IV. TOMAŽEV MEMORIAL
Člani NK Košana so skupaj z najmlajšimi 
člani v soboto, 10. 3. 2018, organizirali IV. 
Tomažev memorialni turnir v nogometu. 

S tem dogodkom so se spomnili preminulega 
Tomaža Orla, člana in aktivnega nogometaša 
NK Košana, trenerja mlajših selekcij, 
predvsem pa dobrega prijatelja.

Turnirja so se udeležile ekipe iz NK 
Košana, NK Ilirska Bistrica in NK 
Cerknica, selekciji U-7 in U-11. 
Rezultati tekem niso bili pomembni, 
saj so na koncu vsi igralci skupaj zasedli 
prvo mesto in tako pokazali, da rezultat 
ni vedno bistvenega pomena, ampak 
je več veselje, druženje in igranje 
nogometa.

NK Košana
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SMUČARJI IN SMUČARKE IZ SK PIVKA PREGANJALI ZIMO!
15., zdaj že tradicionalnega smučarskega zimovanja, ki ga SK Pivka 
organizira vsako leto dvakrat, se je med zimskimi počitnicami 
udeležilo 108 članov.

V januarju smo že poročali o aktivnostih Smučarskega kluba Pivka, 
ki je na Pivškem zagotovo eden večjih športnih klubov, saj šteje 
kar 250 aktivnih članov. Poleg organizacije rednih smučarskih 
zimovanj, si v klubu prizadevajo, da bi rekreacijskim smučarjem 
zagotovili čim več priložnosti za užitke na belih strminah ter s tem 
povezanih aktivnosti. Tako so na letošnji dan kulture organizirali 
enodnevni izlet v italijanski Pian Cavallo, redno organizirajo t. 
i. suhe treninge za odrasle in otroke, s katerimi skrbijo za stalno 
kondicijsko pripravljenost svojih članov, v zadnjih letih pa si 
intenzivno prizadevajo tudi za okrepitev tekmovalnih kategorij v 
smučarskem klubu. Da bi smučarski šport približali čim večjemu 
številu udeležencev, vsako leto organizirajo tudi smučarski sejem, 
kjer je mogoče rabljeno opremo odkupiti po ugodnih cenah. 
Posebno mesto med člani SK Pivka pa imajo že dolgo najmlajši. 
Tako lanskoletnega kot tudi letošnjega smučarskega zimovanja se 
je namreč udeležilo več deset otrok (v februarju kar 52), zanje pa 
skrbijo strokovno usposobljeni vaditelji in njihovi pomočniki. 
Otroške smučarske šole redno potekajo tekom smučarskih zimovanj, 
otroke se razporedi v manjše skupine glede na njihovo starost in 
predznanje … in že hitijo po koroških strminah. Da jim je pri tem 
zares lepo, dokazujejo tudi številni fotografski utrinki, ki nam jih 

pošiljajo njihovi starši in ki jih predstavljamo tudi bralcem Pivškega 
lista. Zima se torej počasi poslavlja, SK Pivka pa nadaljuje s svojimi 
načrti: nadaljevanje suhih treningov, organizacija letnih kolesarskih 
izletov, ureditev klubskega prostora, usposabljanje pomočnikov 
vaditeljev ter načrtovanje novih aktivnosti tudi v drugi polovici leta. 
Ob manjšem številu prostovoljcev to seveda pomeni veliko lastnega 
truda in angažiranosti, a člani SK Pivka to z veseljem počnejo in vas 
vabijo, da se jim pridružite tudi vi. Spremljate jih lahko na njihovem 
Facebook profilu, ki ga redno posodabljajo in v njem predstavljajo 
najbolj aktualna dogajanja v klubu.

SK Pivka

Smučarskega tečaja se udeležujejo tudi večji otroci. (avtor: Peter Šabec)

UKINITEV PLANINSKE POTI IZ 
POSTOJNE NA SVETO TROJICO 
Iz Planinskega društva Postojna so nas obvestili, da so bile ukinjene nekatere planinske 
poti oziroma njihovi odseki, in sicer:

• Mahneče–Sveta Trojica
• Kalec–Pri Cunarju
• Markova ravan–Lipovka.

Ukinjena je torej planinska pot iz Mahneč do Svete Trojice, ki je vodila mimo vojaškega 
vadišča Poček na Sveto Trojico. Prehod tu ni več mogoč! Na Sveto Trojico se je še 
vedno možno povzpeti iz Slovenske vasi oz. Petelinj ter s parkirnega prostora ob cesti 
na Vlačno.

Več informacij okrog ukinitve oziroma alternativnih poti in rešitev lahko dobite na 
spletni strani Planinskega društva Postojna na naslovu: http://pdpostojna.si/ oziroma 
na spletni strani Planinske zveze Slovenije na naslovu: https://www.pzs.si/ oziroma na 
telefonskih številkah omenjenih društev in zvez.

Silvo Čelhar

PREIZKUS HOJE NA 2 KM
Zdravstvena postaja Pivka in Trška skupnost Pivka vabita občanke in občane na spomladanski preizkus 

hoje na 2 km, 

ki bo v soboto, 21. aprila 2018 od 14. do 16. ure 
na Stadionu Martina Krpana v Pivki. 

Preizkus hoje na 2 km je test, na katerem s pomočjo tako hitre hoje kot jo zmorete, da pri tem ne ogrožate 
svojega zdravja, izmerimo vašo telesno zmogljivost in vam svetujemo ustrezno telesno dejavnost ter 

zdravju prijazno športno vadbo. 

Naredimo nekaj za svoje zdravje. Dobimo se na Stadionu Martina Krpana v Pivki!
Predsednik TS Pivka: Ernest MARGON
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ŠPORTNI TEDEN DRUŠTVA UPOKOJENCEV PIVKA

»MAMMAS SHOW« ZAZNAMOVALE FACEMAME

V Društvu upokojencev Pivka je na športnem področju zelo 
aktivna sekcija miselnih iger. V področje miselnih iger spadajo 
reševanje križank, pikado in igre s kartami: briškola, tršet in tarok. 
Vsak mesec se tekmovalci srečujejo na turnirjih, da preizkusijo 
svoje sposobnosti in naberejo kilometrino za poznejša pokrajinska 
tekmovanja. Koordinator dejavnosti Srečko Fras je dobil idejo, da 
bi uvedli športni teden, kjer bi v enem tednu izvedli tekmovanja 
v vseh dejavnostih, vsak dan eno. V januarju smo tako že začeli z 
novo organizacijo, ki  se je izkazala kot uspešen projekt. Začeli smo 
z reševanjem križank, nadaljevali s pikadom, potem so sledile igre 
s kartami. Izdelali smo točkovni sistem, ki bo ob koncu sezone 
pokazal, kdo je bil najuspešnejši športnik. Uspešni bodo dobili 
interna priznanja, najboljši iz vsake kategorije bodo nastopali na 
pokrajinskih tekmovanjih društev upokojencev. Športni tedni se 
bodo vrstili vse leto, izjema bosta poletna meseca julij in avgust, ko si 
tudi upokojenci privoščimo počitnice.

Jožica Knafelc

Skupina Facemame se je drugo marčevsko soboto naužila prijetnega 
kvarnerskega ozračja, predvsem pa uživala v plesnem vzdušju, ki ji 
je  prinesel najžlahtnejšo odliko. Na plesnem tekmovanju v Opatiji, 
namenjenem nastopajočim, starejšim od trideset let, na katerem je 
nastopilo 11 skupin, so Pivčanke povsem očarale in si priplesale prvo 
mesto.

Tako imenovani 'Mammas Show' bo našim plesalkam ostal še dolgo 
v spominu. Ponosne so na osvojeno prvo mesto, najbolj pa jih je 
prevzelo tamkajšnje vzdušje in občinstvo, ki jim je izkazalo izjemno 
sprejetost in navdušenje nad prikazanim. Plesalkam, ki oblikujejo 
uspešno plesno skupino Facemame, tudi sicer ni težko prepričati 

publike, saj izžarevajo edinstveno energijo, simpatičnost, lepoto in 
povrh vsega očarajo z odličnimi plesnimi nastopi.

DKH

PIVŠKA ZIMSKA LIGA V 
BALINANJU 
V nedeljo 11. marca se je s finalno tekmo med ekipama Kovinarstvo 
Žužek in Prestranek, končala Pivška zimska liga v balinanju. Skupaj 
je bilo odigranih 56 tekem (140 ur balinanja).

Končni vrstni red:
1. Kovinarstvo Žužek
2. Prestranek
3. Košana
4. Športna zveza Pivka
5. Košana MIX
6. Veterani
7. Orlek – mladi
8. Košana – mladi

Za zmagovalno ekipo so nastopili: Matej Žužek, Alojz Žužek, Borut 
Kavčič, Robi Bašič, Vili Mizgur, Dejan Koren, Marko Jagodnik, Frane 
Penko in David Turkovič. Tajnik Športne zveze Pivka Drago Štunf je 
zmagovalcem podelil medalje in pokale.

ŠZ Pivka
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Prenovljena spletna stran: www.ledus.si

David Bergoč s.p. Postojna
telefon: 040 206 765
ledus.info@gmail.com

garažna in vhoDna vrata

Vas zanima oglaševanje v občinskem glasilu?
Poskrbite za oglaševanje vašega podjetja ali storitve ter si zagotovite oglaševalski prostor v glasilu, ki 

zajema vsa gospodinjstva v občini Pivka. 

Več informacij na:  pivski.list@pivka.si.

VASCOM TV Pivka obvešča uporabnike kabelskega sistema Telemach, 

da je program 
VASCOM TV 

prestavljen iz CH5 na CH67, to je UHF področje v analogni shemi 
Telemach Pivka.

OGLAŠEVANJE V PIVŠKEM LISTU



O
glasne objave, zahvale

Veš, da je vse tako, kot je bilo.
V vsaki stvari si, ki je v hiši,
v mislih si, besedah naših,
da, celo v sanjah,
le da korak se tvoj
nič več ne sliši ...
(J. Medvešek)

ZAHVALA
Tiho je odšla

AGATA BUTI
(18. 5. 1930 – 27. 2. 2018)

iz Čepna.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom 

Čepna, prijateljem in znancem za darovano cvetje in sveče, 
izrečeno sožalje, tolažilne besede in izkazano spoštovanje 

na njeni poslednji poti. Prisrčna hvala Dori Hrvatič za 
ganljive besede v slovo.

Toplo se zahvaljujemo tudi dr. Sonji Garmuš Bezek 
in sestri Lučki iz ZD Pivka za zdravniško pomoč in 

razumevanje.

Hvala vsem.

Žalujoči: vsi njeni.

ZAHVALA

MARTINA TROBEC
(1978–2018)

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sovaščanom 
in prijateljem ter občini Pivka za izrečena sožalja, 

podarjeno cvetje, sveče in darove za bolnico Sežana. 
Zahvala tudi župniku Marjanu za sodelovanje pri 

obredu na njeni prezgodnji zadnji poti. 

Žalujoči mama Mirka, brata Tomaž in Damjan z 
družinama ter mož Simon s sinovoma Nikom in Maxom.

Srce Tvoje več ne bije,
bolečin več ne trpiš,
nam pa žalost srce trga,
solza lije iz oči,
dom je prazen in otožen, 
ker Te več med nami ni.

ZAHVALA
Ob boleči in težki izgubi nas je v 71. letu za vedno zapustil naš dragi 

mož, oče, stari
ata, brat, stric in tast

JOŽEF MARKO ABRAM
(1947–2018)

iz Trnja.
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom in prijateljem, 

ki ste ga v tako velikem številu, kljub slabemu vremenu in mrazu, 
pospremili na njegovi poslednji poti. Hvala za pisna in ustna izrečena 
sožalja s stiskom rok in tolažilnimi besedami ter darovanim cvetjem, 
svečami ter ostalimi darovi. Prisrčna hvala osebnemu zdravniku dr. 

Nardu Steglu, dr. Maji Batista, dr. Ržku ter njihovemu medicinskemu 
osebju za zdravniško in prijazno pomoč pri premagovanju njegove težke 
bolezni. Hvala ostalim v bolnišnici, še posebej hvala podjetju Meditrans 
in reševalcem, ki ste ga neštetokrat vozili na kontrolne preglede. Iskrena 
in topla zahvala govornikom ga. Dragici Lipovšek, lovcem in čebelarjem 

za ganljive in sočutne poslovilne besede. Zahvala LD Pivka, pevcem 
ter ostalim lovskim družinam pri pogrebnem obredu ter čebelarskemu 

društvu Pivka. Najlepša hvala gospodu župniku Niku Štrancarju za 
opravljen cerkven obred. Hvala tudi pogrebnemu zavodu Kljun in 

Komus.

Žalujoči: žena Dragica, sin Marko in hči Alenka z družinami ter vsi 
njegovi.Vedno boš v naših srcih!
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V težkih trenutkih žalovanja, ob izgubi najbližjega,
smo Vam v pomoč s prijazno besedo in celostno organizacijo 

zadnjega slovesa.

NUDIMO VAM
 POGREBNE IN POKOPALIŠKE STORITVE

• Ureditev dokumentacije, prevoz in ureditev pokojnika doma in 
v tujini.

• Izkop in priprava groba, priprava poslovilne vežice.
• Klasični in žarni pogrebi, upepelitev in poslovitev pred 

upepelitvijo.
• Raztros pepela na pokopališču ali drugje, ekshumacija.

• Žalno cvetje, objava osmrtnic.
• Organizacija pogrebne svečanosti.

• Prodaja pogrebne opreme.
• Pevci, trobentač, pogrebni moštvo.

• Poslovilni govor.

V primeru naše organizacije pogrebne svečanosti vam nudimo 
25% popust na žalne aranžmaje v cvetličarni Agrokor.

DODATNE INFORMACIJE:

KOMUS d. o. o., Jeršice 3, Postojna
Dežurna št. : 041/377-294



Napoved dogodkov
MAREC 2018
petek, 23. marec ob 18. uri, Športna dvorana Skala v Pivki
DOBRODELNI KONCERT: SKUPAJ ZMOREMO VEČ
(organizira: Osnovna šola Pivka)

sobota, 24. marec, Suhorje
ob 13. uri - DELAVNICA
ob 15. uri - OTVORITEV RAZSTAVE SUHORSKIH PIRHOV
(organizira Vaško društvo Suhorje)

nedelja, 25. marec ob 9. uri, iz Zagorja
SPOMLADANSKI POHOD MED PIVŠKIMI JEZERI
(organizira: Turistično društvo Pivka)
V primeru dežja pohod odpade.

nedelja, 25.marec ob 16. uri, Kulturni dom Juršče
PRIREDITEV OB MATERINSKEM DNEVU
(organizira: KD Juršče)

torek, 27. marec ob 17. uri, Ljudska univerza Postojna
DELAVNICA: VELIKONOČNA NAMIZNA DEKORACIJA
Vse informacije in prijave na e-mail: lu-postojna@zavod-znanje.si ali na 05/721 12 80.
(organizira: Ljudska univerza Postojna)

torek, 27. marec ob 18. uri, Park vojaške zgodovine Pivka
PREDSTAVITEV KNJIGE: ANTIČNE VOJNE UKANE 
(organizira: Občinsko združenje slovenskih častnikov Pivka)

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

ponedeljek, 2. april ob 13. uri 
TRADICIONALNI VELIKONOČNI POHOD ŠMIHEL – RATEČEVO BRDO, zbor 
pohodnikov pred Podružnično šolo Šmihel, 
(organizira ŠPD Šmihelska dolina)

četrtek, 5. april ob 16.30 uri, Ljudska univerza Postojna
DELAVNICA: SPOMLADANSKE DOBROTE IZ DOMAČIH LOGOV
Vse informacije in prijave na e-mail: lu-postojna@zavod-znanje.si ali na 05/721 12 80.
 (organizira: Ljudska univerza Postojna)

petek, 6. april ob 19. uri, galerija Krpanovega doma v Pivki
OTVORITEV RAZSTAVE Z NASLOVOM »PODOBE«, AVTORICE ERIKE Č. JUG
(organizira: Turistično društvo Pivka)

petek, 6. april ob 19. uri, Hiša kulture Pivka
OTVORITEV RAZSTAVE: SONJA VULPES (grafike, risbe)
Razstava bo na ogled do 27. aprila 2018.
(organizira: Hiša kulture Pivka)

sobota, 7. april od 9. ure dalje, vasi v občini Pivka
TRADICIONALNA ČISTILNA AKCIJA
(organizira: Občina Pivka)

sobota, 7. april ob 19. uri, dvorana Krpanovega doma v Pivki
IGRANI DOKUMENATRNI FILM: MARIJINA ZEMLJA (Mary's Land)
(organizira: Kino Pivka, 031 337 599)

nedelja, 8. april 2018 ob 11. uri, Stara Sušica
ŽALNA SVEČANOST V SPOMIN NA TRAGIČNE DOGODKE 12. MARCA 1944.
(organizirata: Združenje borcev za vrednote NOB Postojna in Krajevna organizacija Košana)

nedelja, 8. april ob 18. uri, športna dvorana Osnovne šole Košana
KONCERT: OTROŠKI IN MLADINSKI PEVSKI ZBOR OŠ KOŠANA IN PRIFARCI
(organizira: Osnovna šola Košana)

od 9. do 12. aprila od 17. ure dalje, prostori VGC Točka Moči Krpanov dom Pivka
ZDRAVLJENJE Z BIOENERGIJO – BIOTERAPIJA KOT POT DO SAMOZDRAVLJENJA
Prijave in informacije: Sabina Pirman Kočevar, 031/840-976 ali na sabina@drustvo-medius.si.
(organizira: VGC Točka moči Pivka)

od 9. do 13. aprila, Krpanov dom Pivka
ŠPORTNI TEDEN: TURNIRJI V REŠEVANJU KRIŽANK, PIKADU, IGRANJU BRIŠKOLE, 
TRŠETA IN TAROKA
(organizira: Društvo upokojencev Pivka)

četrtek, 12. april ob 17. uri, čitalnica knjižnice Pivka
ČAJANKA: »LITERARNI MARATON« OB 100. OBLETNICI SMRTI IVANA CANKARJA 
(organizira: KD Lipa Pivka, 031 380 340)

sobota, 14. april ob 19.uri, dvorana Krpanovega doma v Pivki
DRUŽINSKI PUSTOLOVSKI FILM: BELA IN SEBASTIJAN: PRIJATELJA ZA VEDNO
(organizira: Kino Pivka, 031 337 599 )

sobota in nedelja, 14. in 15. april, Park vojaške zgodovine
PODMORNIČARSKI VIKEND
(organizira: Park vojaške zgodovine Pivka)

od 19. do 21. aprila od 9. do 17. ure, prostori VGC Točka moči Krpanov dom Pivka
RAZSTAVA ROČNIH DEL
(organizira: VGC Točka moči Pivka)

petek, 20. april ob 19.uri, dvorana Krpanovega doma v Pivki
DRAMA: SREČEN KONEC (Happy End)
(organizira: Kino Pivka, 031 337 599 )

sobota, 21. april od 14. do 16. ure, Stadion Martina Krpana v Pivki
PREIZKUS HOJE NA 2 KILOMETRA
(organizirata: Zdravstvena postaja Pivka in Trška skupnost Pivka)

sobota, 21. april ob 19. uri, Krpanov dom Pivka
PRIREDITEV OB SVETOVNEM DNEVU KNJIGE IN ZAKLJUČEK  BRALNE 
ZNAČKE ZA UPOKOJENCE OBČINE 
(organizira: Društvo upokojencev Pivka)

torek, 24. april ob 17. uri, Ljudska univerza Postojna
DELAVNICA: PRIVLAČEN SVET KAKTUSOV, SOČNIC IN MESOJEDK
Vse informacije in prijave na e-mail: lu-postojna@zavod-znanje.si ali na 05/721 12 80.
 (organizira: Ljudska univerza Postojna)

sobota, 28. april ob 19.uri, dvorana Krpanovega doma v Pivki
ROMANTIČNA DRAMA: DVOJNI LJUBIMEC 
(organizira: Kino Pivka, 031 337 599) 

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

vsak petek od 8.30 do 12. ure, prostori VGC Točka Moči Krpanov dom Pivka
KLEPET OB ČAJU ALI KAVI
(organizira: VGC Točka moči Pivka)

APRIL 2018 MAJ 2018
torek, 1. maj ob 8. uri, iz Juršč 
POHOD NA KRŠIČEVEC 
(organizira: Planinska sekcija KD Juršče.)

sreda, 2. maj ob 12. uri, Sveta Trojica
SVETA MAŠA NA SVETI TROJICI
(organizira: Odbor za Sveto Trojico)

petek, 4. maj ob 19. uri, Hiša kulture Pivka
OTVORITEV RAZSTAVE: BOŠTJAN KAVČIČ (kipi)
Razstava bo na ogled do 25. maja 2018.
(organizira: Hiša kulture Pivka)

od 7. do 9. maja od 7. do 13. ure, avla dijaškega doma SGLŠ Postojna
KRVODAJALSKA AKCIJA POSTOJNA
(organizira: OZRK Postojna – Pivka)

torek, 8. maj ob 19. uri, Galerija Krpanovega doma v Pivki
POEZIJA MIROSLAVA VILHARJA V FOTOGRAFIJI
(organizira: Turistično društvo Pivka)

 sreda, 9. maj ob 17. uri, Krpanov dom Pivka
 OSREDNJA PRIREDITEV OB OBČINSKEM PRAZNIKU
 (organizira: Občina Pivka)

petek, 11. maj od 9. do 11. ure, ploščad pred Krpanovim domom v Pivki
S TRAJNOSTNO MOBILNOSTJO DO MEDGENERACIJSKEGA DRUŽENJA 
OBČANOV OBČINE PIVKA
(organizira: Občina Pivka)

sobota, 12. maj ob 9. uri, izhodišče – parkirišče v Hrastju (pri železnišem nadvozu)
»POHOD V SPOMIN NA VILHARJEV TABOR 1869« - Hrastje – Šilentabor – 
Zagorje – Kalc
(organizirajo: KD Lipa Pivka v sodelovanju z Občino Pivka in JSKD OE Postojna, 031 
380 340)

nedelja, 13. maj, Park vojaške zgodovine Pivka
SPOMLADANSKI POHOD PO KROŽNI POTI VOJAŠKE ZGODOVINE
(organizira: Park vojaške zgodovine)

sobota, 19. maj ob 19. uri, dvorana Krpanovega doma Pivka
»ČITALNIŠKI VEČER Z MIROSLAVOM VILHARJEM« 
(organizirajo: KD Lipa Pivka v sodelovanju z Občino Pivka in JSKD OE Postojna, 031 
380 340)

nedelja, 20. maj od 14. ure dalje, pred Ekomuzejem
OVČARSKI DAN NA PIVŠKEM
(Organizirajo: KPPPJ v sodelovanju s TD Pivka in Društvom ljubiteljev in vzrediteljev 
kraških ovčarjev Slovenije)

petek, 25. maj ob 19. uri, Hiša kulture v Pivki 
ZAKLJUČEK RAZSTAVNE SEZONE IN PREDSTAVITEV LETNEGA KATALOGA 
(organizira: Hiša kulture)

sobota in nedelja, 26. in 27. maj, Park vojaške zgodovine
TANKOVSKI VIKEND
(organizira: Park vojaške zgodovine Pivka)


