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Zabeležili smo nešteto vaših 
spominov in zgodb …
Ob skorajšnjem zaključku še enega leta pred 
vas, dragi občani, pošiljamo šesto letošnjo 
številko našega Pivškega lista, ki je tudi zadnja 
predvidena v tem letu. Ob tej priložnosti, v 
imenu celotnega uredniškega odbora, ki sklepa 
svoj uredniški mandat, izrekam zahvalo vsem 
občanom, našim bralcem, ki ste bili naše vodilo za neizmerno 
predanost in trud pri ustvarjanju. Občinsko glasilo je bilo namreč 
naše skupno sredstvo povezovanja, sodelovanja, združevanja, 
druženja in komunikacije ter odnosov. Hvala za vsak vaš 
prispevek lokalni skupnosti in vzdušje, ki ste ga ob tem ustvarjali 
ter delili s sokrajani. Lahko trdim, da smo v zadnjih osmih letih 
rednega izhajanja Pivškega glasila (najprej kot mesečnik, nato 
kot dvomesečnik) zaobjeli izjemen spekter vsebin, poskrbeli za 
temeljito informiranje, predvsem pa zabeležili nešteto spominov 
in zgodb, ki kažejo na to, da kraju dajete pomen ljudje. V želji, da 
bi bilo tako tudi v prihodnje, vam še poslednjič kličemo HVALA!

Doris Komen Horvat,
glavna in odgovorna urednica
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IMAMO NOV IN NADGRAJEN VODOVOD
Posodobljen in v precejšnji meri tudi na novo vzpostavljen vodovodni sistem v občinah Postojna in Pivka občane že oskrbuje 
s kakovostno pitno vodo. Ta izjemno pomemben infrastrukturni projekt, vreden več kot 41 milijonov evrov, ki je bil nujno 
potreben zaradi dotrajanosti prejšnjega omrežja ter občutljivosti na vremenske in druge pojave, je v dveletnem obdobju sicer 
zahteval nekaj prilagoditev občanov zaradi same izvedbe, kar se cestnih zapor tiče, vendar se je glede na svojo zahtevnost projekt 
izjemno uspešno izvajal in nedvomno izplačal. Zaradi novih tehnologij in objektov ter posodobitve samih cevi so odslej vodne 
izgube bistveno manjše, zmanjšal se je vpliv dejavnikov, ki so doslej ogrožali našo pitno vodo, obdelava vode je kakovostnejša 
in bolj zanesljiva, javna infrastruktura pa bolj razvejana, zato je voda dostopna tudi nekaj dodatnim uporabnikom.

Da gre za pomemben projekt, ki zagotavlja eno izmed 
osnovnih človekovih dobrin, kakovostno pitno vodo, je potrdil 
tudi minister za okolje in prostor Jure Leben, osrednji gost 
dogodka ob oktobrskem odprtju vodarne Malni, ki si je z 
zanimanjem ogledal sodobno tehnologijo za pripravo pitne 
vode več kot 21.000 uporabnikom. 

Poleg tega sta ob tej priložnosti v svojem nagovoru misli 
o izvedbi projekta, vsakodnevnem trudu, sodelovanju in 

nenazadnje zahvale strnila tudi župan občine Pivka Robert 
Smrdelj in župan občine Postojna Igor Marentič. 

Ob prisotnosti visokih gostov, občinskih svetnikov, 
sodelujočih izvajalcev, sodelavcev, predstavnikov medijev in 
drugih povabljenih so govorci, v družbi direktorja podjetja 
Kovod Postojna, d.o.o. Davida Penka, s simboličnim 
prerezom traku in požirkom vode iz novega vodovoda, 
naznanili uradno odprtje vodarne, zaključek sklopa 3, ki že 
zagotavlja kakovostnejšo in bolj zanesljivo obdelavo vode.

Na območju vodarne se je k 
obstoječemu objektu prizidalo 
dvoetažno konstrukcijo. V spodnji etaži 
so bazeni (usedalnik, bazen za pralno 
vodo, bazen za nevtralizacijo), zgornja 
etaža pa je namenjena ultrafiltracijskim 
modulom. V objektu so rekonstruirani 
posamezni elementi namenjeni 
pripravi vode – usedalnik, bazeni s 
filtri, reakcijski bazen, bazen čiste vode 
in bazen za črpanje vode vključno z 
elektro in strojnimi instalacijami ter 
kompletno prenovo elektro prostora in 
dela trafo postaje. Obnove je bil deležen 
tudi obstoječi objekt. Izdelana je tudi 
meteorna kanalizacija, vgrajena mala 
čistilna naprava, dodatno hidrantno 
omrežje in pa zunanja ureditev objekta. 
Pomemben segment izvedenih del je 
tudi korenita prenova komandnega 
prostora v Malnih, iz katerega 
upravljalec Kovod Postojna, d.o.o. 
upravlja celoten sistem vodovoda obeh 

VODARNA MALNI, OSREDNJI OBJEKT ZA PRIPRAVO IN OBDELAVO 
NAŠE PITNE VODE

občin preko obnovljenega telemetrijskega sistema. Skupna vrednost opravljenih 
del na vodarni Malni znaša 7.700.589,89 evrov. Od tega sta občini prispevali 
1.056.383,22 evrov, prispevek Evropske unije znaša 5.661.389,54 evrov, prispevek 
iz državnega proračuna pa 982.817,13 evrov. Ocenjena investicijska vrednost 
celotnega projekta pa znaša 34.031.433 evra brez DDV, z DDV pa 41.457.786 evrov.
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Foto: Valter Leban
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Vodohrana Pivka

Nov vodohran ima prostornino 1.000 m3. Dotok v vodohran 
ima vgrajen ventil za regulacijo pretoka 40l/s. Vodohran 
ima dotočno in iztočno linijo iz/v  smeri regulacijskega 
objekta Zalog, praznotok, tlačno linijo na vodohran Kerin 
in gravitacijski vod v smeri vodohrana Kal in proti Zagorju. 
Vodohran, z dvema črpalkama, ki izmenično delujeta, ima 
tudi vgrajeno črpališče, ki črpa vodo v vodohran Kerin.

Vodohran Kal
Obstoječi vodohran (prostornina meri 400 m3) se je v celoti 
ohranil, rekonstruirala se je strojna in elektro oprema ter 
vgradilo novo krmilno-nadzorno opremo, namestilo se 
je novo stavbno pohištvo ter obnovilo stene vodohrana. 
Namestilo se je nov nizko napetostni električni dovod ter 
novo komunikacijsko povezavo.

Vodohran Neverke

Obstoječi vodohran (s prostornino 255 m3) se je v celoti 
ohranil, nova je strojno-tehnološka in krmilno-nadzorno 
oprema, namestilo se je novo stavbno pohištvo ter obnovilo 
stene vodohrana, ter nizko napetostni električni dovod in 
komunikacijska povezava.

Vodohran Zagorje

Obstoječi vodohran (s prostornino 200 m3) se je v celoti 
ohranil namestilo se je novo stavbno pohištvo ter obnovilo 
stene vodohrana. Nova je strojno-tehnološka in krmilno-
nadzorna oprema ter  nizko napetostni električni dovod 
in komunikacijska povezava. Na iztočni cevi je vgrajena 
hidroforna postaja za naselje Šilentabor.

Črpališče Neverke

Rekonstruiralo se je strojne inštalacije in naprave ter obstoječi 
črpalki, vgradilo pa vso potrebno krmilno-nadzorno opremo, 
namestilo se je novo stavbno pohištvo ter obnovilo streho 
črpališča. Nizko napetostni električni dovod je ostal obstoječ, 
izvedel se je nov nizko napetostni električni odvod in 
signalizacijo do vodohrana ter hidroforna postaja.  

Črpališče Valilnica

Rekonstruirale so se strojne inštalacije in obstoječi črpalki. 
Nova je vsa strojno-tehnološka in krmilno-nadzorno opremo, 
nizko napetostni električni dovod ter komunikacijska 
povezava. 

Črpališče Zagorje

Nadgradilo se je strojne inštalacije in naprave. Nova je 
strojno-tehnološka in krmilno-nadzorna oprema, črpalke 
ter komunikacijska povezava. Na dotoku v črpališče se je 
namestilo ventil za regulacijo pretoka za naselje Zagorje in 
dodatno za vodovodni sistem Knežak. 

OBNOVLJENI IN NA NOVO ZGRAJENI OBJEKTI 
V OKVIRU PROJEKTA V OBČINI PIVKA:

Občina Pivka 
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PROJEKT SE BO NADALJEVAL IN ŠE NADGRADIL…

OBČINSKI SVETNIKI NA OGLEDU VODOHRANA PIVKA

Občini Pivka in Postojna sta septembra 2018, v okviru izvedbe 
projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 1. 
sklop«, prejeli spremenjeno odločitev Službe Vlade Republike 
Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko o podpori 
za dodatne izgradnje vodovodnega omrežja. Na območju 
Občine Pivka se bo do konca prihodnjega leta dodatno izvedel 
razdelilni cevovod v naselju Selce v dolžini cca 1914m, pri 
čemer bo sočasno zgrajena še fekalna kanalizacija, razdelilni 
cevovod v dolžini cca 850m po zaselku Radohova vas (ulica 
Pod Primožem v Pivki) in ureditev odvajanja fekalnih vod 
aglomeracije Pivka ter rekonstrukcija obstoječega cevovoda 
za Slovensko vas (trasa Selce – Slovenska vas) v dolžini cca 
1750m. Ocenjena vrednost dodatnih del znaša 2.542.400,00€ 
brez DDV. Občina Pivka bo iz lastnih sredstev zagotovila 
801.941,68 € brez DDV (iz Koncesije Postojnske jame), kar 
predstavlja vrednost lastnega deleža in izgradnjo fekalne 

kanalizacije, podpora Evropske unije znaša 1.479.389,57 €, iz 
državnega proračuna pa 261.068,75€ brez DDV. 

Občinski svetniki Občine Pivka so si 
v okviru svoje zadnje občinske seje 
tega mandata ogledali novozgrajeni 
vodohran Pivka, ki se nahaja 
ob prejšnjem vodohranu, ima 
neprimerljivo kakovostnejšo opremo 
ter tehnologijo, predvsem pa večjo 
kapaciteto ter pomeni pomembno 
izboljšavo pri zagotavljanju varne in 
kakovostne vodooskrbe občanom. 

Objekt in bistvene informacije projekta 
sta svetnikom predstavila direktor 
podjetja Kovod Postojna, d.o.o. David 
Penko ter vodja enote vodovod Tomaž 
Fabčič.

Kanalizacija in vodovod v Selcah in Radohovi vasi 

Nov vodovod tudi na Bujah in Šilentabru

V okviru projekta je bil na Bujah dokončan prvi odsek 
vodovoda (t.i. vodovod Buje II. in III. faza). V letu 2013 je 
Občina Pivka izvedla I. fazo, ko je bila vas Buje povezana 
z vodovodnim sistemom Malni – Pivka, v letu 2016-2017 
pa se je v okviru projekta obnovilo tudi celoten sistem po 
vasi Buje in vodovod pripeljalo do objektov ob državni cesti 
skozi Vremsko dolino. V sklopu teh del je bilo zgrajenih 
2200 metrov vodovodnega omrežja. 

Na območju Pivke je bila izvedena trasa vodovoda od Zaloga 
(Občina Postojna) do vodohrana Pivka, proti Zagorju do 
Šilentabra, iz Vodohrana Pivka do črpališča Valilnica in razvod 
vodovoda na Bujah. Ob skupno izvedenih 27km vodovoda, je 
bilo zgrajeno tudi 1,5 km kanalizacije.

Občina Pivka 
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Kanalizacija in vodovod v Selcah in Radohovi vasi 

Nov vodovod tudi na Bujah in Šilentabru

V oktobru se je Občinski svet Občine Pivka sestal na 24. redni 
seji, zadnji načrtovani v tem mandatu. Občinski svetniki so 
soglasno potrdili drugi rebalans proračuna občine za leto 
2018, s katerim so v proračun uvrstili dodatna sredstva za 
nakup prostorov bivše pošte v Košani za potrebe garderob 
Prostovoljnega gasilskega društva Košana. Bistvena 
sprememba v rebalansu proračuna se nanaša na uskladitev 
in prenos projekta Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in 
habitatnih tipov KPPPJ na režijski obrat Občine Pivka. V 
skladu s prejeto spremenjeno odločitvijo Ministrstva za okolje 
in prostor o podpori za dodatne izgradnje vodovodnega 
omrežja na območju občine Pivka, se bodo dela nadaljevala 
tudi v prihodnjem letu. 

Občinski svet je na seji med drugim sprejel spremembe 
Odloka o programu opremljanja, s katerim je določil 
osnovo za obračun komunalnega prispevka za potrebe 
graditve kampov v občini. Občinski svet Občine Pivka je 
sprejel tudi sklep, da se občina vključi v slovensko mrežo 
Starosti prijaznih mest in občin. Župan občine Pivka in 
predstavnik investitorja Orpea d. o. o., Franc Imperl, sta 
podala tudi informacijo o pridobitvi koncesije za gradnjo 
doma starejših v Pivki. Koncept doma, s 64-imi posteljami 
je human, starejšim osebam prijazen in domač. Gre za sistem 
gospodinjskih skupnosti, dom bo tudi središče za kakovostno 
sožitje, saj se bodo v njem izvajale tudi z okoljem povezane 
dejavnosti; delovna terapija, mobilna služba, medgeneracijski 
dogodki ter dnevna dolgotrajna oskrba.

Na zadnji seji Občinskega sveta Občine Pivka se je župan vsem občinskim svetnikom in občinskim svetnicam 
zahvalil za dobro in konstruktivno delo v iztekajočem se mandatu. Pri pripravi proračunov v preteklih letih so 
župan in svetniki ter svetnice Občinskega sveta Občine Pivka posvečali pomembno pozornost načrtovanju in 

realizaciji projektov, ki so bili sofinancirani iz državnega ali evropskega proračuna. 

Na podlagi danih pobud in vprašanj članic in članov Občinskega sveta Občine Pivka so bili izvedeni številni 
manjši projekti in investicijsko vzdrževanje za izboljšanje pogojev bivanja v občini. Župan je članom in članicam 

občinskega sveta v zahvalo za delo v mandatu izročil slike Martina Krpana.

Ob iztekajočem se štiriletnem 
mandatu občinska uprava, z 

županom na čelu, izreka zahvalo 
tudi podžupanu Borisu Rebcu, ki 
vlogo podžupana vestno in srčno 

opravlja zadnjih osem let. 

Veliko je bilo priložnosti za 
posvete, sodelovanja in predvsem 
aktivnosti med občani, kjer je imel 

podžupan pomembno vlogo. 

OBČINSKI SVETNIKI SO SE SESTALI NA ZADNJI SEJI 

ZAHVALA ČLANOM IN ČLANICAM OBČINSKEGA SVETA ZA KONSTRUKTIVNO DELO V 
IZTEKAJOČEM SE MANDATU 

ZAHVALA PODŽUPANU 
BORISU REBCU

Občina Pivka 
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Občina Pivka 

Vabljeni na
sklepni del projekta 

»CEVOVODI IN OBJEKTI V OBČINI 
PIVKA«

v nedeljo, 11. novembra 2018 ob 15. uri na 
Šilentabru.

S predstavitvijo pomena investicije in izvedenih 
aktivnosti bodo zaokrožena dela sklopa 2, v 

okviru projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju 
Ljubljanice – 1. sklop«.

Med letoma 2015 in 2017 je bila Občina 
Pivka po primerjavi prejetih evropskih 
sredstev glede na velikost oziroma 
število prebivalcev (2.317 eur) druga 
najuspešnejša občina v državi. 

Tudi po skupno prejetih sredstvih na 
občino je Pivka v samem vrhu, kar 
izkazujejo tudi realizirani projekti in 
razvojni napredek občine. 

Podrobno analizo in popis 
rezultatov je izvedel spletni portal 
Siol.net ter jo zaobjel podrobni 
spletni objavi »Kateri župani so 
bili najuspešnejši pri črpanju EU-
sredstev«, objavljeni 15. oktobra. 
Vabljeni k branju!

PIVKA MED NAJUSPEŠNEJŠIMI OBČINAMI PO 
ČRPANJU EVROPSKEGA DENARJA 
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• Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 1. sklop (skupaj 
z Občino Postojna, skupna vrednost 29,9 milijona evrov, od 
tega Pivka prejela 9 mio eur)

• energetske sanacije OŠ Pivka, Zdravstvene postaje Pivka in 
Vrtca Mavrica (600.000 eur)

• Krpanov dom – večnamensko središče (647.000 eur)

Vir: Ministrstvo za finance RS
Občina Pivka 

Največji EU-projekti v Občini Pivka

• Celovita ureditev kompleksa Park vojaške zgodovine (več 
kot 2,8 mio eur)

• Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice 
(1. sklop) – gradnja kanalizacije in čistilne naprave Pivka (1,7 
mio eur)

Največja je naložba v dobro in dolgoročno oskrbo s pitno vodo, zanjo smo iz kohezijskega sklada že prejeli  9,4 milijona evrov, 
v tem letu, ko se naložba izteka, pa bomo za poravnavo stroškov dobili še nekaj več kot 2,6 milijona evrov, skupaj torej več kot 
12 milijonov evrov.   Pred izgradnjo vodovoda smo v letih 2013-2015 intenzivno vlagali v izgradnjo kanalizacije in čistilne 
naprave v Pivki in za ta dva projekta uspešno počrpali 2,8 milijona evrov, pred letom 2015 pa še 5 milijonov evrov. Lastno 
udeležbo pri izvedbi teh infrastrukturnih projektov smo financirali pretežno iz koncesnine, ki jo za rabo vrednost jamskega 
sistema Postojnske jame plačuje Postojnska jama d. d.. Iz tega vira smo v štirih letih pridobili 2,27 milijona evrov. Tretji največji 
projekt občine Pivka je bil Celovita ureditev kompleksa Parka vojaške zgodovine, za drugo fazo smo pridobili 2,9 milijona 
evrov, v prvi fazi, sicer še pred letom 2015, pa 4,2 milijonov evrov.
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V začetku oktobra je Občino Pivka 
obiskal ukrajinski ambasador 
Mykhailo F. Brodovych. Veleposlanika 
je spremljal prvi sekretar veleposlaništva 
Andrii Borodenkov, na občini pa sta ga 
poleg župana Roberta Smrdelja sprejela 
še direktorica občinske uprave Mihaela 
Smrdel in direktor Zavoda za turizem 
Janko Boštjančič.  V okviru pogovorov so 
se iskale možnosti kulturnega, predvsem 
pa gospodarskega sodelovanja. 
Veleposlanik si je po končanih 
pogovorih z zanimanjem ogledal Park 
vojaške zgodovine. Izrazil je svoje veliko 
začudenje nad velikostjo muzeja ter 
kvaliteto muzejske predstavitve ter tudi 
svojo pripravljenost za posredovanje 
pri vzpostavljanju povezav s sorodnimi 
institucijami v Ukrajini.

Istega dne je na obisk v Park vojaške 
zgodovine prišel tudi japonski 
veleposlanik Keiji Fukuda v spremstvu 
prvega sekretarja veleposlaništva 
Yoshiakija Makina. Obisk veleposlanika 
je gostil državni sekretar na Ministrstvu 
za gospodarski razvoj in tehnologijo 
mag. Aleš Cantarutti. V Parku sta 
delegacijo sprejela župan Robert 
Smrdelj in direktor Zavoda za turizem 
Janko Boštjančič. Veleposlanik je 
pokazal veliko zanimanje za muzejsko 
predstavitev, zlasti pa ga je zanimala 
podmornica. 

Park vojaške zgodovine

OBČINO PIVKA IN PARK VOJAŠKE ZGODOVINE OBISKALA 
UKRAJINSKI IN JAPONSKI VELEPOSLANIK 

ŽUPAN ROBERT SMRDELJ NA KONGRESU SLOVENSKIH OBČIN 
V začetku oktobra je pod častnim 
pokroviteljstvom predsednika 
Republike Slovenije Boruta Pahorja v  
Rimskih Toplicah potekal 2. kongres 
slovenskih občin. Županje in župani so 
se prvi dan sestali z novim predsednikom 
vlade Marjanom Šarcem ter Rudijem 
Medvedom ministrom za javno upravo, 
ki pokriva tudi lokalno samoupravo. 
Pogovor je bil večinoma osredotočen na 
problematiko financiranja zakonskih 
nalog občin iz tako imenovane 
povprečnine. Združenje občin Slovenije, 
soorganizatorja kongresa, je zastopal 
tudi predsednik združenja in župan 
Občine Pivka Robert Smrdelj, ki je prvi 
dan nagovoril zbrane udeležence, drugi 
dan pa sodeloval v razpravi o razvojnih Vir: ZOS

vidikih občin v digitalni dobi, izzivih globalizacije, kako v občinah zagotoviti 
urejeno in zdravo okolje, o tem, kaj pričakujejo ljudje od občin in kako to uresničiti 
…
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Občina Pivka 

SPREMENJENA PROMETNA UREDITEV V PIVKI
Od začetka novega šolskega leta v neposredni bližini šole in vrtca v Pivki velja spremenjen prometni režim.

Voznike želimo še posebej opozoriti, da Pot na Orlek ni več prednostna cesta v primerjavi s Prečno 
ulico in je opremljena s stop znakom.

Voznike in pešce prosimo za dosledno spoštovanje nove prometne ureditve. Prav tako prosimo za povratne informacije o 
ustreznosti izvedenega in predloge za izboljšavo.  

Prečna ulica je prometno bolj obremenjena, zato kategorizirana kot zbirna krajevna cesta in prednostna pred javno potjo Pot 
na Orlek.

Na parkirišču pred vrtcem Mavrica so nove talne označbe, ki so povzele že uveljavljen režim parkiranja.

Vhod v predmetno stopnjo OŠ Pivka je zaprt s kovinskimi 
konfini, ki omogočajo prehod za intervencijo. 

Cesta mimo šole je enosmerna v celoti. Pri športni dvorani in 
na vhodu v šolo sta dodana prehoda za pešce.

PREDSTAVITEV PROJEKTA PRENOVE JAVNE RAZSVETLJAVE V 
OBČINI PIVKA V TOVARNI OSRAM 
Konec oktobra je bil na sedežu podjetja SITECO OSRAM, v 
mestu Traunreut v Nemčiji, organiziran ogled testne steze za 
javno razsvetljavo. Ogleda se je udeležilo 30 predstavnikov 
različnih slovenskih občin ter projektantov in instalaterjev 
javne razsvetljave. Predstavljen je bil nadvse uspešen primer 
prenove javne razsvetljave v Občini Pivka, saj gre za enega 
redkih projektov celovite prenove, v katerem so bili poleg 
osvetlitve površin skladno z evropskim standardom EN 13 
201, upoštevani tudi vsi ključni okoljevarstveni vidiki. Iz 
predstavljenih dosedanjih izkušenj je razvidno, da je projekt 
je zaradi znižanja svetlobnega onesnaževanja in doseganja 
občutnih prihrankov tako električne energije kot stroškov, 

vzročen primer, katerega želijo povzemati tudi druge občine, 
ki še niso izvedle prenove javne razsvetljave.
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Občina Pivka 

NOVI PROJEKTI
OBNAVALJAJO SE CESTE
Dela v Narinu
V sredini oktobra so se pričela izvajati dela v Narinu, in sicer 
gradnja pločnika v dolžini cca 100 m, cevna kanalizacija za 
potrebe javne razsvetljave in preplastitev ceste. 

Asfaltirano križišče v Neverkah 
Konec oktobra je bilo v Neverkah, v sklopu rekonstrukcije 
regionalne ceste Goriče – Kal, na novo asfaltirano križišče. 

Asfaltirane ulice v Stari Sušici 
V Stari Sušici so bile konec oktobra asfaltirane ulice, ki so 
nadomestile zdelane ceste in olepšale videz vasi ter urejena 
meteorna kanalizacija.

Vabljeni  

NA SLOVESNO ODPRTJE 
UREJENE CESTE NA STARI SUŠICI – 

I. faza.

Odprtje bo v petek, 9. novembra 2018, ob 
15.30 v novem centru vasi Stara Sušica.

Investicijo bodo slovesno predali namenu župan Robert 
Smrdelj in predstavniki Vaške skupnosti Stara Sušica.

Posodobitev cest na Jurščah 
Na Jurščah se izvaja razširitev in preplastitev obstoječe zgornje 
ceste ter krpanje asfalta na glavni cesti skozi Juršče.

Preplastitev ceste trnje - klenik  
5. novembra je izvajalec del CPK d.d. iz Kopra pričel z obnovo 
ceste Trnje - Klenik. Zaradi izvajanja del je na tem odseku 
popolna zapora. 

Preplastitev odsekov v Palčju
V Palčju je v začetku oktobra izvedla preplastitev najbolj 
dotrajanih odsekov asfalta v središču vasi ter novo asfaltiranje 
pred novimi garažami gasilskega doma.  

Ureditev Kosovelove ulice
Na Kosovelovi ulici v Pivki se je sezidalo nov zid, zgradilo del 
novega pločnika. Rušitev garaže na križišču Kosovelove ulice 
in državne ceste ter ureditev celotnega križišča je predvidena 
v sklopu sanacije brežine ob Kolodvorski cesti.  



13

Prispevki iz občinske hiše

NOVO IGRIŠČE V DRSKOVČAH
Konec oktobra sta župan Robert Smrdelj in predsednik Vaške 
skupnosti Drskovče Jože Tomšič uradno predala namenu 
dolgo želeno igrišče. Zgrajeni sta bili polovično košarkarsko 
igrišče ter ograjeno otroško igrišče, načrtuje se pa še zgraditev 

CELOSTNI NAČRT RAZVOJA PROMETA 
V občini Pivka smo v letošnjem letu v odličnem sodelovanju 
z občankami in občani izvedli proces oblikovanja in na 
koncu na občinskem svetu tudi sprejetja celostne prometne 
strategije. Ta strategija je ključni, strateški dokument za 
razvojni preboj občine na področju načrtovanja prometa tako 
v okvirih občine kot tudi pri povezovanju s sosednjimi. Med 
najpomembnejšimi ukrepi za izboljšanje varnosti prometu 
so izgradnja obvoznice Pivke in odstavnih pasov za Selce, 
ureditev avtobusnih postajališč, pločnikov v Zagorju in 
pločnika v Šmihelu, ureditev peš povezave med Dolnjo 
in Gornjo Košano. Na področju kolesarskega prometa v 
Občini Pivka načrtujemo izgradnjo kolesarskega omrežja v 
občinskem središču in kolesarsko povezavo Pivka – Parje 
– Šmihelska dolina ter Pivka – Nova Sušica - Košana. 
V izgradnji pa je že prva faza kolesarske poti od Pivke do 
Parij, ki se bo nadaljevala do Zagorja in tik pred izvedbo 
je kolesarska od Petelinj do Selc. V Pivki načrtujemo tudi 
zgraditev kolesarskega poligona »pumptrack«. Načrtovani 
so tudi številni ukrepi na področju mirujočega prometa, 
ureditev parkirišč, peš povezava med Vilharjevo ulico in 
šolskim okolišem in drugi številni ukrepi. 

Občina Pivka 

Prva faza kolesarske poti od Pivke do Parij že v izvedbi.

lesenega nadstreška ob zabojniku in balinišča ter napeljavo 
vodovodnega in elektro priključka. Vrednost vseh del je 
bila 51.500 evrov z DDV. Del sredstev za izgradnjo igrišča 
je prispevala Agrarna skupnost Drskovče. V kulturnem 
programu so sodelovali Miloš in Danijel Možina, Matija 
Ludvik, Patrik Smrdel in Lea Čopič ter najmlajši harmonikar 
Anže Štavar. Igrišče je blagoslovil župnik Niko Štrancar.

C E L O S T N A  P R O M E T N A   
S T R AT E G I J A   

O B Č I N E  P I V K A  

Načrtovanje z ljudmi = načrtovanje za ljudi 

Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor 

Vse dodatne informacije o Celostni prometni  
strategiji najdete na spletni strani www.pivka.si 

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE PIVKA 

S t r a t e g i j a  n i  z g o l j  d o k u m e n t ,  j e  
p r o c e s ,  s  k a t e r i m  b o m o  v p e l j a l i  

u č i n k o v i t o  z a p o r e d j e  u k r e p o v  
z a  c e l o s t n o   

n a č r t o v a n j e  p r o m e t a  i n      
s p o d b u j a n j e  t r a j n o s t n i h   

n a č i n o v  m o b i l n o s t i — k o t  s t a   
h o j a  i n  k o l e s a r j e n j e .   

Kaj je Celostna prometna strategija? 
Priprava Celostne prometne strategije  

Občine Pivka 

G l a v n a  p o d r o č j a  o b r a v n a v e  v  
s t r a t e g i j i :  

•  i z b o l j š a n j e  p o g o j e v   
z a  h o j o  i n  v a r n o s t i  p e š c e v ;  

• r a z v o j  k o l e s a r s k e   
i n f r a s t r u k t u r e ,  s t o r i t e v  i n   

i z b o l j š a n j e  p r o m e t n e  
v a r n o s t i  k o l e s a r j e v ;  

• k a k o v o s t  i n  d o s t o p n o s t   
j a v n e g a  p o t n i š k e g a   

p r o m e t a ;  
• u k r e p i  z a  i z b o l j š a n j e   
v a r n o s t i  m o t o r i z i r a n e g a   

p r o m e t a ,  o p t i m i z a c i j a   
p a r k i r n i h  p o v r š i n  i n   

r a z b r e m e n i t e v  o b č i n e  s   
t r a n z i t n i m  p r o m e t o m  t e r  

• d o l g o r o č n o  n a č r t o v a n j e         
t r a j n o s t n i h  o b l i k  p r o m e t a  v     

O b č i n i  P i v k a .  

C e l o s t n a  p r o m e t n a   
s t r a t e g i j a  j e  p o d l a g a  z a   

d o l g o r o č n i  p r o c e s   
n a č r t o v a n j a  p r o m e t a  p o   

m e r i  o b č a n o v  P i v k e .  

VIR: http://www.eunews.it/2016/04/21/malmo-e-murcia-
capitali-europee-del-trasporto-sostenibile/56519 

Prometni institut Ljubljana d.o.o.,  
Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana 

CPS PIVKA              
Celostna prometna strategija 

CPS PIVKA              
Celostna prometna strategija 

Projekt izdelave Celostne prometne strategije Občine 
Pivka sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor v 
okviru sredstev Sklada za podnebne spremembe za 

leti 2017 in 2018. 

VIR: http://www.trajnostnamobilnost.si/en-gb/
aktivnosti/novice/novice7.aspx 

D a l j i n s k a  k o le s a r s ka  p o t  D 1 1  P o s t o j n a — J e l š a n e ;  
o d s e k  P i v ka — P a r j e .  

K o l e s a r s k a  p o v e za v a  S e l ce — P e t e l i n j e .  

NOV DIGITALNI KINO PROJEKTOR V 
KINU PIVKA  
Kino Pivka ima odslej vgrajen najsodobnejši digitalni kino 
projektor, s katerim je mogoče predvajati vse najnovejše filmske 
vsebine, poleg tega pa je preko Dolby 3D sistema, mogoče 
predvajati tudi vse 3D filme in risanke. Pivka se od novembra 
dalje lahko ponaša z edinim digitalnim kinom v širši regiji. 

Obstoječa 35mm kolutna kino projektorja sta bila pazljivo 
demontirana in prenesena v Muzej novejše zgodovine, ki ima 
prostore v kompleksu Parka vojaške zgodovine. Projektorja 
bosta skupaj z ostalo predvajalno opremo v celoti restavrirana 
in na voljo za ogled obiskovalcem muzeja. Na ta način bo 
stara oprema kina Pivka, ki predstavlja za zgodovino Pivke 
pomembno tehnično dediščino, tudi v prihodnosti lahko 
nadaljevala svoje poslanstvo.

Projekcijska kabina v delu, pred namestitvijo novega 
projektorja, prve dni novembra.
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Občina Pivka 

POSLOVILNA VEŽICA PALČJE 
Za umestitev poslovilne vežice v Palčju se preverja več lokacij, 
kot najprimernejše se izkazujejo površine suhe lokve pri 
gasilskem domu v središču vasi. Glede na potrebe vasi, se 
projektira vežica tlorisnih dimenzij 65m2, z večjim utrjenim 

platojem in parkirnimi površinami, ki bi istočasno služile za 
potrebe parkiranja gasilskega društva in krajinskega parka. 
V vežici bo poslovilni prostor, WC in čajna kuhinja ter 
nadstrešek. Objekt bo primerno odmaknjen od obstoječih 
stanovanjskih hiš, urejena bo dodatna zasaditev.

TOPLOTNA IZOLACIJA KRPANOVEGA 
DOMA  
Občina Pivka je bila uspešna še na enem razpisu in bo v sklopu 
projekta SEAP to SECAP na Krpanovem domu, največjem 
večnamenskem objektu z notranjo površino  3.052,2 m², v letu 
2019 izvedla toplotni ovoj objekta. Poleg tega bosta na ravnem 
delu strehe, urejeni še dve zeleni strehi skupne površine 130 
m². Na objektu bo v sklopu fasade izvedena toplotna izolacija 
zunanjih betonskih sten, zamenjano bo stavbno pohištvo, 
urejeno bo odvodnjavanje meteorne vode ter vsi ostali ukrepi, 
potrebni za doseganje karseda visoke energetske učinkovitosti. 
Investicija bo izvedena v okviru programa sodelovanja 
Interreg V-A Italija – Slovenija 2014–2020. Skupna vrednost 
projekta znaša 259.000 EUR z DDV, od tega znaša lastni delež 
Občine Pivka 39.000 EUR.

ZAVIJALNI PAS ZA SELCE 
Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič in župan Robert 
Smrdelj sta v poletnih mesecih podpisala sporazum o 
sofinanciranju rekonstrukcije državne ceste G1-6/0338 
Postojna – Pivka pri Selcah v dolžini 340 metrov, ki zajema 
zgraditev zavijalnega pasu, pločnikov in prehoda za pešce, 
ureditev avtobusnih postajališč in cestne razsvetljave. 
Projekt je trenutno v fazi izbire izvajalca in po podpisu 
pogodbe se bo lahko pričelo z izvedbo del. Ocenjena vrednost 
naložbe znaša 395.000 evrov. Delež Občine Pivka so vnaprej 
pripravljena projektna dokumentacija ter odkupljena 
zemljišča v vrednosti 28.000 evrov. Naložba bo izboljšala 
pretočnost prometa in pomembno prispevala k varnosti na 
prometno zelo obremenjeni glavni cesti od Postojne proti 
meji s Hrvaško.

NADSTREŠEK PRI POSLOVILNI VEŽICI 
KOŠANA 
Poslovilna vežica Košana bo dobila dodaten nadstrešek, ki 
ga bo izvedlo Ključavničarstvo Postojna. Gre za  moderno 

zasnovo, tlorisnih površin 5m x 4m. Pred vežico bodo na 
novo urejeni tudi betonski tlakovci in meteorna kanalizacija 
nadstreška. 
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Občina Pivka 

Posestvo Ravne z dvorcem in gospodarskim poslopjem ter 
hlevom in pašniki Kobilarne Lipica, leži nekaj kilometrov 
južno od Pivke in Parka vojaške zgodovine  Pivka in v 
neposredni bližini glavne prometne poti iz osrednje Slovenije 
proti morju, Kvarnerskemu zalivu ter Tržaškemu zalivu. 

Z Raven je manj kot pol ure vožnje do Postojnske jame, 
Kobilarne Lipica, Parka Škocjanske jame, manj kot ura do 
Ljubljane, Reke, Trsta, Kopra, Gorice in samo dobri dve 
uri do Benetk. Izjemna dodana vrednost lokacije Ravne 
je, da so v sredini načrtovanega golf igrišča pašniki in hlevi 
Kobilarne lipica, ki se že vključuje v turistično ponudbo 
občine. Posestvo Ravne obsega 185 hektarov. Jedro posestva 

poleg nekdanjega dvorca, obsega še ostanke parterno 
oblikovanega vrta pred dvorcem, gospodarsko poslopje, 
imenovano »kašča« ter štiritraktno oblikovane hleve, ki so 
prav tako kot dvorec arhitekturna dediščinska in posledično  
posebnost v nacionalnem merilu. Oživitev kompleksa Ravne 
je projekt s področja turizma, skladno  s prostorskim načrtom 
Občine Pivka, pa je poleg preureditve dvorca s kaščo v hotel, 
predvidena še ureditev golfskega objekta z restavracijo in 

izgradnja apartmajskega kompleksa za potrebe nastanitev. 
Neposredna okolica dvorca z grajskim vrtom bo urejena v 
park, v širši okolici pa bo na površini 100ha, nastalo sodobno 
golf igrišče z 18 luknjami.

Občina Pivka želi s pomočjo zasebnih vlagateljev  to dediščino, 
ki jo vidi kot enega od nosilcev trajnostnega občinskega in 
regijskega razvoja, ponovno celovito urediti in jo nameniti 
športu in turizmu na način, da bo postala reprezentančna 
turistična točka, komplementarna sedanji ponudbi območja 
Primorske, Notranjske, Krasa, Obale in širše destinacije.

V dneh med 23. in 24. oktobrom, je v Mariboru potekala investicijska konferenca ESIC 2018, namenjena predstavitvi 
investicijskih projektov zainteresiranim investitorjem. Občina Pivka je na dogodku predstavila projekt obnove dvorca Ravne in 
že začeto širitev IOC Neverke. Interes za sodelovanje so izrazila 3 podjetja, ki zastopajo tako nacionalne kot tuje investitorje, v 
prihodnje pa bodo z njimi opravljeni nadaljnji razgovori.

Na podlagi izkazanega interesa investitorjev za nova zemljišča, 
bo na območju že obstoječe industrijsko-obrtne cone Neverke, 
urejena nova komunalna infrastruktura, s katero bo mogoča 
izraba dodatnih zemljišč v skupnem obsegu cca. 30.000 
kvadratnih metrov. Trenutno je prodano že 10.000 kvadratnih 
metrov zemljišč, v letu 2019 pa se bodo v IOC že pričela 
izvajati gradbena dela. V IOC Neverke bo zgrajen tudi nov 
podjetniški inkubator za proizvodne dejavnosti, v katerem 
bodo mladi podjetniki z lastnimi stroji lahko pričeli svojo 
podjetniško pot, brez da bi morali že na začetku investirati 
v nakup zemljišč in gradnjo proizvodnih prostorov. S tem 
bodo nastale povsem nove možnosti za podporo mladim 
podjetnikom, inkubator pa bo dejansko edini te vrste v širši 
regiji.

OBNOVA DVORCA RAVNE IN ŠIRITEV IOC NEVERKE

Dvorec Ravne

Širitev IOC Neverke
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OBISK PREDSTAVNIKOV DIREKCIJE ZA CESTE V PIVKI 
Ogled stanja del  

Načrtovani projekti 

• regionalna cesta Pivka-Parje 
Dela na regionalni cesti iz Pivke proti Parjam so se pričela 
v juliju. Pri rekonstrukciji je predvideno, da se krivine 
ustrezno popravi ter na gornji strani izgradi novo daljinsko 
kolesarsko pot kot nadaljevanje pravkar zgrajene kolesarske 
poti na Snežniški cesti v Pivki. Direkcija RS za infrastrukturo 
je z izvajalcem sklenila pogodbo v vrednosti nekaj manj kot 
470.000 € in dela bodo zaključena v začetku prihodnjega leta.

• industrijska cona križišče Košana– odcep silosi 
Na regionalni cesti pri križišču za Košano že od začetka 
septembra potekajo gradbena dela III. faze rekonstrukcije 
državne ceste Kal – Neverke, in sicer od križišča za Industrijsko 
cono Neverke do križišča za Tovarno močnih krmil v dolžini 
cca 1 km. Rekonstrukcija zajema tudi ureditev križišča 
državne ceste z lokalno cesto za naselja Neverke, Dolnjo in 
Gornjo Košano. Pogodbena vrednost del je 590.000 € in bodo 
zaključena predvidoma v marcu prihodnjega leta.

• obvoznica Pivke 
Obvoznica Pivke je bila v občinski prostorski načrt umeščena 
že v letu 2010. Od takrat Občina, skupaj z Direkcijo za 
infrastrukturo, intenzivno pripravlja dokumentacijo. Zaradi 
počasnega in problematičnega umeščanja avtoceste v prostor 
ter zaradi vedno večjega prometnega tranzita preko Pivke, 
je nujna čimprejšnja izgradnja obvoznice, se strinjajo tako 
na Občini kot na Direkciji oz. ministrstvu. Letos spomladi 
je bil pripravljen ustrezen idejni projekt obvoznice, skupaj z 
načrtom parcelacij, ki je potreben za odkup zemljišč. Konec 
poletja je Direkcija pristopila k parcelaciji in po pravnomočnih 
odločbah bo direkcija izdelala cenitve zemljišč in pričela z 
odkupi. Za pridobitev gradbenega dovoljenja pa morajo biti 
izdelane še geološke raziskave in projekt za tunel.

Kot prva faza obvoznice pa je predvidena izvedba novega oz. 
dodatnega podhoda pod železnico nad Hrastjami. Izbrani 
projektanti preverjajo tehnične možnosti izvedbe, pri čemer 
se kaže kot statično problematičnejša rešitev, ki predvideva 
dodaten podhod skozi obstoječi železniški nasip, hkrati pa je 
problematična tudi varianta novega dvosmernega podhoda, 
ki bi bil umeščen v raščen skalnat teren zaradi potrebnega 

Vodstvo Občine, predstavniki Direkcije Republike Slovenije za 
infrastrukturo in projektanti Ginex International d.o.o. so pregledali 

projektne rešitve za izgradnjo dodatnega podvoza (cevi) pod 
železniško progo Pivka–Ilirska Bistrica na glavni cesti pri Hrastjah.

visokega useka in potrebnih manipulativnih površin pri 
izvedbi. Cesta mora biti namreč stalno prevozna in morebitni 
obvozi za daljši čas so zelo problematični.
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Prispevki iz občinske hiše

Občina Pivka 

POKRITO BALINIŠČE V DOLNJI KOŠANI
Občina Pivka pripravlja dokumentacijo za pridobitev 
gradbenega dovoljenja za pokrito balinišče v Dolnji Košani. 
Nadstrešek bo tlorisnih dimenzij 36 x18 m,  pod katerim se bo 
umestilo 4 balinarske proge in ob njem predvidelo kontejner 
za shranjevanje športnih rekvizitov. Župan Robert Smrdelj 
je s sodelavko Ludviko Šabec ter projektantom Tomažem 
Biščakom projekt predstavil predstavnikom Balinarskega 
kluba Košana. Skupaj so si ogledali tudi situacijo na terenu 

UREDITEV PRETOVORNE 
INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU 
INDUSTRIJSKEGA TIRA NA RAMPI  
Župan Robert Smrdelj, predsednik uprave Pivke d. d. Janez 
Rebec, član uprave Pivke d. d. Aleksander Debevec in Boštjan 
Glažar, vodja LPC Pivka, so si ogledali lokacijo za ureditev 
pretovorne infrastrukture na območju Rampe, kjer se nahaja 
že obstoječi železniški industrijski tir. Z izvedbo projekta se bo 
drastično zmanjšal obseg tovornega prometa na relaciji med 
IOC Neverke in Pivko, slednje pa bo bistveno pripomoglo k 
večji varnosti v cestnem prometu. Občina Pivka bo za potrebe 
projekta odkupila del nepremičnin v lasti Pivke d. d. in s 
pomočjo evropskih sredstev izvedla vse potrebno za ureditev 
te logistične točke, kjer bo v prihodnje potekal ves pretovor 
materiala s tovornjakov na železniške vagone. Financiranje 
projekta bo potekalo v okviru podpisanega dogovora za razvoj regij, ocenjena vrednost dela znaša 630.000 € brez DDV. 

ter načrtovano umestitev. Predstavniki Balinarskega kluba 
so projekt potrdili in izrazili željo, da bi se z deli začelo že v 
prihodnjem letu. Balinarske površine so zaradi posedanja 
terena in neustreznega temeljenja poškodovane do te mere, 
da bi bile lahko neprimerne za izvedbo tekmovanj. Še večji 
problem je pozimi in ob dežju, ko morajo košanski balinarji 
gostovati drugje. To predstavlja logistično in finančno velike 
težave resnično dobrim košanskim balinarjem.

• projekt temeljite rekonstrukcije regionalne ceste preko 
Vremščice 
S strani Občine Pivka in Divača, v sodelovanju z Direkcijo RS za 
infrastrukturo, smo pripravili prve podlage za rekonstrukcijo 
državne regionalne ceste R3 Goriče – Kal. Cesta od Kala 
preko Vremščice proti Divači se v delu do križišča za silose 
že rekonstruira. Zaradi prepovedi tovornega prometa na cesti 
Podgrad – Ilirska Bistrica in Famlje – Ribnica se je pričelo 
opažati bistveno povečan promet tovornih vozil na regionalni 
cesti preko Vremščice. Vozniki namreč vedno pogosteje 
iščejo alternativne krajše povezave, zato je ena takšnih 
postala povezava med Industrijsko cono Neverke in Divačo 

oz. avtocesto. Zaradi povečanega prometa tovornih vozil in 
neprimernih elementov ceste (širina, nepregledni ovinki, 
poškodovano cestišče) se je prometna varnost te ceste izjemno 
poslabšala, saj je na krivinah skoraj nemogoče srečevanje 
tovornih in osebnih vozil. S strani Občine je bil Direkciji 
podan predlog, da po tej problematični cesti omeji tovorni 
promet in hkrati čimprej pristopi k fazni rekonstrukciji te 
ceste, da bo tudi tovorni promet možen in varen. Direkcija se 
strinja, da lahko cesta preko Vremščice prevzame pomemben 
del tovornega prometa, ki ga kreira industrijska cona v 
Neverkah in razbremeni z onesnaževanjem in hrupom naselja 
kot so Kal in Pivka.
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Občina Pivka je v avgustu pričela z označevanjem grobnih 
polj na pokopališčih občine Pivka. S samim številčenjem smo 
pričeli na pokopališču Šilentabor, v septembru je bilo končano 
pokopališče Trnje. Koncesionar v imenu občine na novo ureja 
kataster grobnih polj in najemnikov le-teh. Vsako grobno 
polje dobi novo številko (na hrbtni strani vsakega nagrobnega 
obeležja), ki se bo ujemala z evidenčno številko najemnika ter 
s številko pogodbe za najem grobnega polja. Ko bo kataster 
urejen, bodo najemniki grobnih polj s strani koncesionarja 
prejeli nove najemne pogodbe, ki bodo usklajene z novim 
katastrom grobnih polj in zakonom o varstvu osebnih 
podatkov. Omenjene pogodbe bodo najemniki prejeli po 
pošti, skupaj z računom za leto 2019. Grobna polja, za katere 
najemna pogodba ne bo sklenjena, bodo označena kot 
opuščena. Na teh grobnih poljih mora najemnik po 5. členu 
Pogodbe za najem grobnega mesta, odstraniti nagrobno 
obeležje (v roku 15 dni), sicer bo to na njegove stroške opravil 
koncesionar. Po poteku mirovalne dobe bodo ta grobna polja 
prekopana in oddana v ponovni namen oziroma namenjena 
širitvi poti po samem pokopališču. Prav tako se po 6. členu 
omenjene pogodbe smatra za odstop od pogodbe in s tem 
odstop od najema grobnega polja, če po preteku enega leta 
od zapadlosti računa za najemnino, najemnik ne plača 
najemnine. Za podrobnejše informacije lahko vsak delavnik 

med 8. in 15. uro pokličete koncesionarja pokopališke in 
pogrebne dejavnosti v občini Pivka, Komus d. o. o., Jeršice 
6, 6230 Postojna na tel. št. 05/726 55 47 ali jim pišete na 
pokopalisce@komus-po.si. Grobovi na ostalih pokopališčih 
bodo oštevilčeni po zgoraj opisanem postopku.

Občina Pivka

UREJA SE KATASTER GROBOV 

OBNOVA MOSTU SUHORJE
Načrtovana je obnova mostu čez reko Reko za Suhorje. V 
času gradnje bo most popolnoma zaprt in bo urejen obvoz. 
Gre za most širine 4,5 m in dolžine 45,7m ter konstrukcijo 

štirih 4 prostoležečih polj. Ograja na mostu bo imela funkcijo 
varovalne in odbojne ograje.

VEČNAMENSKA DVORANA ŠMIHEL
Načrtujemo gradnjo prizidka k podružnični šoli v Šmihelu, 
tlorisne površine 306 m2, ki bi zajemala dvorano površine 
200m2 ter spremljajoče prostore, shrambo za orodje, 
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ACMA d.o.o, družba za projektiranje, inženiring, razvojne in
druge strokovne dejavnosti
Tovarniška cesta 4C, SI 5270 Ajdovščina

objekt / lokacija:

investitor:

vrsta načrta / vrsta proj. dokumentacije:

odgovorni vodja projekta / id. št.:

odgovorni projektant / id. št.:

projektant / id. št.:

vsebina risbe:

št. proj.: datum: merilo: št. list:

VEČNAMENSKA DVORANA ŠMIHEL
.

Občina PIVKA
Kolodvorska c.5, 6257 Pivka

NAČRT ARHITEKTURE / IDZ

MARKO KOSOVEL u.d.i.a. / 1091-a

MARKO KOSOVEL u.d.i.a. / 1091-a

NATAŠA VERMIGLIO u.d.i.a
.
.

TLORIS PRITLIČJA NA KOTI 2.60m

12 - 2017 junij 2018 1:100 T_1

OBSTOJEČ OBJEKT

NOV OBJEKT

ZELENE POVRŠINE

ZUNANJE UTRJENE POVRŠINE

PRITLIČJE
01 AVLA S STOPNIŠČEM granitogres 28,18m2
02 DVORANA športni pod 200,00m2
03 WC INV. granitogres   5,09 m2

06 SHRAMBA granitogres   31,39 m2
07 GARDEROBA granitogres 8,23 m2
08 GARDEROBA granitogres 8,22 m2

SKUPAJ 297,64m2

09 KURILNICA granitogres 6,83 m2

04 WC M granitogres   4,90 m2
05 ČISTILA granitogres      2,40m2

PRODEC

povezovalne hodnike, sanitarije, dve garderobi in prostor za 
čistila.
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Iz poslanskih klopi

NOVA VLADA – VIŠJI DAVKI

PRIHAJA POLITIČNO VROČA JESEN

Od zadnjega prispevka za Pivški list sta minila dobra dva meseca. Vmes smo 
dobili vlado Marjana Šarca, za katerega sem ob potrditvi v parlamentu dejal, da 
ni čisto jasno, ali se zaveda, da tokrat ne gre za imitacijo. Najbolj umazano igro 
ob potrditvi vlade pa je odigrala politična skupina Levica. Za mandatarja, kjer 
je bilo potrebnih več kot 46 glasov, so ga podprli, pri glasovanju o njegovi vladi,  
kjer zadostuje navadna večina, pa so se vzdržali. Koliko časa še se bodo volivci 
Levice pustili vleči za nos? 

V zadnjih dveh mesecih predlogov vlade Marjana Šarca ni bilo. Ne dobrih, ne 
slabih. V Slovenski demokratski strani smo zato ob podpori Nove Slovenije in 
SNS predlagali razpravo o pogromu nad podjetniki in gospodarstvom, ki je sledil 
posameznim napadom nanje s strani Levice in razpravo o napovedanih višjih davkih in obremenitvah za vse, ki izhajajo 
iz podpisane koalicijske pogodbe. Želeli smo jasen odgovor na vprašanje ali se nam res obetajo višji davki in dodatne 
obremenitve, ki bodo, resnici na ljubo, najbolj prizadeli tiste z najnižjimi dohodki. In jasen odgovor vseh vladnih strank, 
torej Šarčeve, Cerarjeve, Židanove, Bratovškine ter Erjavčeve stranke, ali se z Levico strinjajo glede tega, da je potrebno 
davke in obremenitve v Sloveniji povečati. Odgovora nismo dobili. 

V SDS smo tudi predlagali znižanje davkov, in sicer znižanje stopenj DDV na predkrizno raven tako, da bodo pozitivne 
posledice čutili potrošniki. In uvedbo nižje, 5% stopnje za osnovne življenjske potrebščine. Ko to pišem, odločitev Državnega 
zbora še ni znana. Presenečen bi bil, če bi Šarčeva koalicija ta predlog podprla. Prej nasprotno. Vsi ukrepi gredo žal v smeri 
povišanja davkov in ostalih obremenitev. Prihaja nov nepremičninski davek, ki bo najbolj prizadel tiste, ki so se vrsto let 
odrekali, da so si zgradili lastne domove. Višajo se ugodnosti za tiste, ki ne delajo, pa bi lahko. Občine imajo vedno več nalog 
in vedno manj sredstev zanje. 

Pred nami so občinske volitve, ki bodo v nedeljo 18.novembra. Zadnjič sem srečal znanca, ki se zadnjih volitev v Državni 
zbor ni udeležil. Bil je zelo jezen in razočaran nad tem, kar se je po njih zgodilo. Pravi, da bo tokrat šel. Da se pri občinski 
oblasti ne bi ponovil podoben scenarij, kot smo ga zadnje mesece gledali na državnem nivoju. Vesel sem, da je končno 
spregledal. Kajti na volitvah šteje vsak glas. 

V politiki zagovarjam predvsem to, da med sabo nismo sovražniki, ampak 
nasprotniki. In to v vsebinskem, političnem smislu. Zato sem prepričan, da nas 
čaka vroča jesen, sploh v prihajajočih volitvah.

Bližina še enega izbora politikov, ki nas bodo zastopali na lokalnem nivoju, se 
zelo pozna tudi v delu državnega zbora. Vedno znova so na tapeti ideološke teme, 
ki pravzaprav nimajo konkretne rešitve. So le način nabiranja političnih točk. 
Moj namen ni vplivati na vašo izbiro. Ta je vaša suverena in predvsem ustavna 
pravica. Moj namen je le ta, da kandidatke in kandidati na lokalnih usmerijo 
vsebinsko pozornost na dejanske težave v občinah, regiji, državi in tudi širše, saj 
so ključni izzivi ne le lokalni ampak tudi globalni.

Bistvena vprašanja namreč niso obarvana izključno politično. So konkretna. Kako zagotoviti boljše življenje za vse. Kako 
oblikovati okolje, v katerem bomo vsi lahko ustvarjalni, delovni in varni. Kako zagotoviti solidarnost, da bo naša varnost 
resnično vsebinsko najširša. To so ključna vprašanja, ki morajo politike in politiko povezovati ne glede na usmerjenost.

Zaupam v odločitev državljank in državljanov. Vsaka izbira, ki jo boste izkazali, je pravilna in nimam te pravice, da bi jo 
ocenjeval. Zaupanje se gradi zelo dolgo, podre pa se lahko v trenutku. Zato potrebuje današnji politični sistem aktivne ljudi, 
ki bodo pokazali, da si želijo perspektive in to tudi jasno povedo.

Sicer pa sem ponosen, da sem lahko na pot pospremil novo gasilsko vozilo PGD Palčje. Vesel sem bil vabila na obletnico, 
saj dobro vem, kakšna srčnost, pogum in neizmerna solidarnost povezuje ljudi v gasilskih društvih. Ko je potrebno reševati, 
barve nikoli niso pomembne. Od takšnih ljudi bi se morala učiti tudi politika. Ne glede na to, kako vroča bo jesen, vam želim 
predvsem, da bi bila kredibilna, ustvarjalna in prijetna. Prihaja za nekatere najlepše obdobje, ko žanjemo, kar smo spomladi 
sejali.

Naj bo žetev obilna in predvsem vse dobro vam želim.

ČLOVEK.
SKUPNOST.
DRŽAVA.

ROBERT PAVŠIČ
»Poštenost in delavnost sta slovenski lastnosti, ki ju dandanes vidimo 
le malo. Z zdravim razumom, vnemo in čistim namenom lahko to drža-
vo spet naredimo takšno, da bomo nanjo ponosni vsi: naši otroci, mi in 
naši starši.«
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Pivka perutninarstvo je 25. oktobra 
uradno odprla specializiran 
mesnopredelovalni obrat v Novi Gorici, 
ki je v lasti družbe od 12. aprila letos. Z 
oživitvijo obrata nekdanje družbe MIP, 
ki je sameval že dolgih devet let, Pivka 
pridobiva večje proizvodne, skladiščne 
in manipulativne površine, ki so zaradi 
širitve programov in rasti proizvodnje 
na sedežu družbe na Kalu pri Pivki 
močno primanjkovali. S preselitvijo 
dosedanjih linij iz Kala pri Pivki junija 
2018, kjer so bile linije na 1.000 m2, je 
družba zasedla proizvodne prostore v 
obsegu 7.000 m2. Obstoječe proizvodne 
linije Kala pri Pivki smo dopolnili s 
stroji in linijami obstoječega obrata, saj 
so bile te visoke kakovosti in zelo dobro 
ohranjene. Pomembna pridobitev 
za družbo je, kot edina v Sloveniji, 
aseptična soba za pakiranje narezkov 
oz. soba s kontrolirano atmosfero, 
kjer se odvija proizvodni proces v 
posebno nadzorovanih in obvladovanih 
pogojih dela. Vse to omogoča širitev 
kapacitet proizvodnje za lastne 
potrebe, proizvodnjo izdelkov drugih 
ponudnikov mesnih izdelkov. Predvsem 
pa to pomeni možnost za razvoj 
izdelkov lastnih blagovnih znamk Pivka 
in Njami ter drugih blagovnih znamk 
v skupini Jata Emona. Tako prav te dni 
pričenjamo s proizvodnjo barjenih in 
poltrajnih mesnih izdelkov za sestrsko 
družbo Kras d. o. o, Šepulje. Število 

V začetku oktobra se je v Podjetniškem inkubatorju Perspektiva 
v Postojni zaključil natečaj za izbor najbolj inovativne 
podjetniške ideje v Primorsko-notranjski regiji v letu 2018. 
Vsako leto se v inkubatorju srečajo z različnimi pristopi 
sodelujočih. Na začetku je bilo prijavljenih 20 natečajnikov, 
skozi podjetniško šolo pa jih je zaključilo 8. Veliko jih bo 
svojo poslovno pot nadaljevalo. Nekaj jih je svoje podjetje že 

odprlo in uspešno razvilo svojo poslovno idejo. Med takimi 
je tudi Mateja Morel Rutar iz Volč, ki je svojo poslovno idejo 
razvila in odprla samostojno podjetniško pot poimenovano 
MAMORU. 

Mateja si je na natečaju prislužila nagrado v kategoriji »Naj 
družbeno koristna ideja« in komisijo prepričala s svojo tiho 
knjigo MAMORU namenjeno otrokom. 

Svojo prvo knjigo iz blaga, polnila, filca ter dodatkov za 
otroke, od enega leta dalje,  je izdelala svojima hčerkama, saj 
jima je ob rojstnem dnevu želela podariti nekaj unikatnega. 
Knjiga daje otroku prvi stik pri spoznavanju barv, oblik, 
logičnega razmišljanja, dobrih motoričnih sposobnosti, 
razvoju domišljije, matematičnih in ustvarjalnih sposobnosti. 
Nad knjigo sta bili hčerki navdušeni, zato se je odločila, da 
jih bo izdelovala tudi drugim. Danes je šivanje in ustvarjanje 
razvila v posel, ki razveseljuje mamice in očke ter njihove 
otroke širom Slovenije in tudi onkraj meja.

Sandi Morel

OTVORITEV SPECIALIZIRANEGA OBRATA MESNIH IZDELKOV V 
KROMBERKU

MAMORU – NAGRAJENA POSLOVNA IDEJA

zaposlenih se je s tem iz načrtovanih 70 delovnih mest povečalo na 77. Skupaj z 
novimi proizvodi ocenjujemo skoraj podvojiti proizvodnjo v naslednjem letu. Ob 
navedenem je pridobitev tudi prodajalna tik ob obratu, ki je deseta maloprodajna 
trgovina v lasti družbe Pivka perutninarstvo.

Pivka perutninarstvo d. d.
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PRIKLJUČITEV TELEVIZIJE 
VASCOM TV V PROGRAM 

TELEKOMA SLOVENIJE
Z 8. oktobrom 2018 je televizija VASCOM 
TV vključena v digitalno shemo Telekoma 
Slovenije (bivši Siol TV), in sicer na kanalu 

694.

ZGODBE ROK IN KRAJEV/ROKODELSTVO, OBLIKOVANJE IN 
DRUGO USTVARJANJE
Projekt LAS »Zgodbe rok in krajev« se osredotoča na 
rokodelstvo in oblikovanje, gre za pomembne aktivnosti, 
ki v naš prostor prinašajo večji poudarek tradicionalnim 
rokodelskim znanjem ter sodobnim oblikovalskim prijemom. 
Ti v kombinaciji ustvarjajo zanimive izdelke, ki na svež način 
predstavljajo tudi našo regijo. 

Sodelujoči Pivčani iščejo navdih v skrivnostnih presihajočih 
jezerih in mlinarstvu, ki je nekoč delovalo ob njihovih izvirih. 
V skupini, kjer ustvarjajo skupaj z udeleženci iz Postojne in 
Ilirske Bistrice, našo občino zastopajo Jelka Žvokelj, ki se 
ukvarja s kvačkanjem, mozaičar Srečko Likar ter Edita Čotar, 
ki ustvarja slike iz kamenčkov. Aktivno pa je udeležena tudi 
Maja Modrijan, ki je vodja projekta, sicer pa reciklažna 
oblikovalka. Skupino ustvarjalcev vodita Jasmina Ferček in 
Tjaša Bavcon iz oblikovalske skupine Oloop.

Ker je projekt vseslovenski, smo pred kratkim tudi skupaj odšli 
na Miholov sejem in sočasno otvoritev razstave v rokodelskem 
centru DUO Veržej. Tam še do konca novembra razstavlja pet 
rokodelcev iz naše regije. Pred kratkim pa je izšel katalog, ki 
predstavlja vse sodelujoče občine iz Slovenije in je brezplačno 
na voljo v knjižnici Pivka.

Maja Modrijan

Rokodelska razstava, Center DUO, Veržej, mozaik 
Srečko Likar (Pivka), cvetlični portret Sonja Prosen 

(Ilirska Bistrica), komplet za zelišča, Damjana Benigar 
Kaluža (Ilirska Bistrica).

V nedeljo, 14. 10. 2018, se je na Ponikvi in Slomu pri zavetniku 
kmetov, slovenskega kmetijstva in kmetijskega slovstva – 
blaženemu Antonu Martinu Slomšku zbralo več kot 1000 
kmetov in vseh, ki jim je kmetijstvo blizu. Na srečanju je bila 
izpostavljena četrta božja zapoved, pomen medgeneracijskega 
dialoga, sobivanja, različnega pogleda na svet, trenja in 
sodelovanja. V organizaciji Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije in Sveta OE KGZS Postojna smo se vseslovenskega 
srečanja kmetov udeležili tudi letos. Med mašo so v imenu 
vseh kmetov na področju OE KGZS Postojna izrazili prošnje 
v duhu vrednot Marija Brožič, Ivanka Tomšič in Jože Delost. 
Maruška in Ivan Malečkar pa sta v imenu vseh naših kmetov 
s prinosom domačega sadja pred oltar izrazila hvaležnost do 
plodov, ki jih daje narava. 

Tonjo Janežič

15. VSESLOVENSKO SREČANJE KMETOV ŽE V MALEM ZRNU VSE 
BOGASTVO JE

Tudi tisti ustvarjalci, ki se še niste 
vključili, ste lepo vabljeni, da se udeležite 

kakšne od brezplačnih delavnic, ki jih 
najdete v napovedniku. Za več informacij 

pa se obrnite na destilator.info@gmail.
com ali 041 228 900 (Maja).
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PIVŠKE OŠTARIJE - Bar stari Tišlr

Tokrat smo se na našem potepanju po Pivških oštarijah 
ustavili v Baru stari Tišlr v Zagorju. Gostilno ima v lasti Jožko 
Fatur z družino, sicer je bila pa gostilna odprta že leta 1976, ko 
so gostilno ustanovili njegovi starši, in je kot takšna delovala 
do leta 2003. Potem je bila gostilna leta 2010 obnovljena in 
ponovno odprta.

Gostilna je odprta vsak dan od 7.00 zjutraj do 23.00 zvečer, ob 
vikendih pa so odprti do 24.00 ure. Ponujajo vse vrste pijače 
in hrane, vendar se je za ponudbo hrane dobro dogovoriti že 
prej, ker sicer nimajo klasične ponudbe hrane zaradi svoje 
druge dejavnosti, ki se navezuje na gostilno, to pa je catering.

Ponudba cateringa je pri njih izredno pestra in bogata, obsega 
popolnoma vse, kar si človek lahko zamisli, potrebuje in naroči.
Poleg ponudbe in izbora hrane, ki ga imajo v stalni izbiri in 
ponudbi, se prilagodijo željam stranke in tako lahko pri njih 
naročite dobesedno vse, pri čemer je potrebno povedati, 
da lahko postrežejo tudi večje skupine, da pokrivajo tudi 
velike prireditve in da praktično nimajo nobene teritorialne 
omejitve, kamor bi jih ne bi mogli poklicati.

V njihovi stalni ponudbi imajo količino pribora in opreme 
za 300 ljudi, kar pa lahko zelo hitro prilagodijo in po potrebi 
povečajo. Ponudba pa obsega celostni servis od pribora, 
krožnikov, kozarcev, prtov, miz, stolov, klopi, dekoracije, 
okrasnih predmetov. Za to imajo na voljo dva prirejena 
kamiona, pri čemer je namenjen samo za opremo in drugi, 
ki je preurejen v kuhinjo. To jim omogoča, da lahko hrano 
pripravljajo na licu mesta in sproti, brez čakanja, predvsem 
pa brez pogrevanja ali pred pripravljanja doma, kar je pri 
cateringih velikokrat praksa. Poudariti je potrebno, da pri 
celotni dejavnosti ne uporabljajo nikakršne plastike, ampak 
keramiko, steklo … in so na ta način tudi okoljsko ozaveščeni.

Prijazna beseda in domač odnos z vsako stranko pa samo še 
dopolni pestro in bogato izbiro hrane, ki je pripravljena sveža, 
na licu mesta, kjerkoli si to stranka zaželi. 

Tekst in foto: Silvo Čelhar

Vabijo vas, da jih obiščete in se prepričate o njihovi 
ponudbi, za bralce Pivškega lista pa so pripravili nagradno 
igro z nagradnim vprašanjem in naslednjimi nagradami:

1. nagrada – pečenice z zeljem za dve osebi
2. nagrada – hamburger za dve osebi
3. nagrada – pijača po izbiri za dve osebi

Nagradno vprašanje se glasi :

Do katere ure je Bar stari Tišlr 
odprt med vikendi?

Odgovore na vprašanje nam pošljite 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 pravilnimi odgovori bomo izžrebali tri nagrajence.

NAGRAJENCI SEPTEMBRSKEGA 
NAGRADNEGA VPRAŠANJA

1. NAGRADA (veliko točeno pivo za 4 osebe) 
BERNARDA POŽAR
2. NAGRADA (malo točeno pivo za 4 osebe) 
ANITA BOŠTJANČIČ
3. NAGRADA (malo točeno pivo za 2 osebi) 
NEVENKA ČEKADA

Nagrajence vabimo v Bar pri Birtu, kjer boste z odrezkom te 
objave deležni svojih nagrad.

Čestitamo!

POMEMBNO OBVESTILO NAGRAJENCEM
Za prevzem oziroma koriščenje nagrad v okviru te rubrike 
vas vljudno prosimo, da nagrajenci izrežete spodnji kupon 

ter se s kuponom in osebnim dokumentom oglasite v 
lokalu, v katerem ste prejeli nagrado. Ekipa Bara stari Tišlr 
vljudno prosi, da se pred koriščenjem nagrad s hrano, prej 

najavite in pokličete za termin, da ne bi bili zaradi ponudbe 
cateringa ob času vašega obiska odsotni s ponudbo hrane.
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KAKŠNA JE BILA GLAVNA TURISTIČNA SEZONA NA PIVŠKEM? 
Ocenjujemo, da zelo dobra. Izjemno se je povečalo število 
obiskovalcev, pa tudi število ponudnikov nastanitev.

Vključno s septembrom je bilo v Pivki realiziranih več kot 
9.000 nočitev. V primerjavi z lani, ko je bilo v celem letu 3.804 
nočitev, v letu 2016 pa 2.481. Razlog za takšen velik dvig nočitev 
so tudi nove nastanitvene kapacitete. Do letošnje pomladi so 
lahko turisti izbirali med nastanitvami v apartmaju Miranda 
v Selcah, Trnju (Turistična kmetija na meji in B&B Trnje), v 
Gostilni in pizzeriji Herman v Pivki, v Narinu na Turistični 
kmetiji Andrejevi, na turistični kmetiji Francinovi – Volkovi 
ter v sobah na kmetiji, v gostilni Špelca v Gornji Košani, ter v 
hiši Ursae Vallis v javorniških gozdovih. Z letošnjim letom se 
je v Selcah odprl nov kamp Camping Plana & Bar 66, v Pivki 
apartmaji Maple place in Weiss apartment ter na Suhorju 
Apartmaji Suhorje in spanje na senu. V kratkem se bodo tej 
ponudbi pridružili še en apartma v Palčju ter sobe na Bujah.

Občinski svet Občine Pivka je na svoji zadnji seji sprejel 
občinski podrobni prostorski načrt, ki je podlaga, da bo za 
prihodnjo sezono na Pivškem zaživel še en kamp. Gostje v 
naših krajih prenočijo v povprečju trikrat, mnogi preživijo 
cele počitnice pri nas, so ljubitelji narave, prihajajo iz velikih 
mest in si želijo predvsem miru in stika z naravo. Tega jim 
lahko pri nas ponudimo v izobilju. Občina Pivka daje turizmu 
velik pomen in podporo. Zavedamo se, da je turizem najhitreje 
rastoča gospodarska panoga. S pravilnim in premišljenim 
pristopom je lahko tudi trajnostna in lahko govorimo tudi o 
zelenem turizmu. Zato bomo tudi v prihodnje z različnimi 
spodbudami in razpisi motivirali podjetnike, da vlagajo 
v turizem, predvsem pa bomo pripravljali vso potrebno 
infrastrukturo, ki je osnova za razvoj turizma. V bližnji 

prihodnosti bomo v Krajinskem parku  Pivška presihajoča 
jezera uredili in označili pohodne in kolesarske poti, izdelali 
aplikacijo za doživljanje narave za mobilne naprave, izdelali 
zemljevid in druga promocijska gradiva ter v vaseh ob poti 
postavili didaktična igrala, ki bodo stik z naravo. Vse to bomo 
financirali iz evropskih sredstev v projektu Nature&Wildlife.

Tudi v kohezijskem projektu Upravljanje z Naturo se bomo 
posvečali usmerjanju obiskovalcev. Opremili bomo vstopne 
točke v krajinski park, označili in uredili poti, parkirišča. Večja 
investicija bo izvedena v Krpanovem domu v Pivki. Pivka je 
zelo prehoden kraj in kot taka primerna za večji center za 
obiskovalce. Tako bomo vzpostavili interpretacijski center 
za velike zveri. Tako bomo mimo vozeče turiste opozorili na 
zanimivosti v naši okolici. Tudi Park vojaške zgodovine beleži 
stalno rast obiskovalcev, tako je tudi letos. Do konca septembra 
je park obiskalo preko 40.000 obiskovalcev.  Z vedno novimi 
atraktivnimi eksponati in doživetji jim uspeva večati število 
obiskovalcev. Opažajo, da se nekateri ljubitelji tovrstne 
ponudbe k njim radi tudi vračajo. Delež tujih obiskovalcev 
Parka vojaške zgodovine predstavlja skoraj polovico vseh 
obiskovalcev. Izmed tujih obiskovalcev je v letošnjem poletju 
na ogled prišlo največ Italijanov, sledijo jim Nemci, Čehi, 
Nizozemci, Avstrijci in Madžari.

15. septembra 2018 se je čistilni akciji, ki je potekala po celem 
svetu, pridružilo 155 držav in 13 milijonov ljudi, kar je največja 
akcija v boju proti smetem do sedaj. Najstarejši udeleženec v 
akciji je bil 90-letnik iz Irana, najmlajši pa 3-mesečni Čeh. 5 
ekip je čistilo tudi na območjih, kjer trenutno potekajo vojne 
in drugi nemiri. Najvišjo temperaturo so imeli v Iranu, in sicer 
48°C, najhladneje pa je bilo v Kanadi, kjer so izmerili -10°C. 
Več kot 15 držav je v tem času prizadelo 6 tropskih ciklonov, 
11 držav pa akcijo še dokončuje.

V organizaciji Ekologov brez meja in pod okriljem globalne 
pobude Očistimo svet smo prostovoljci tokrat še zadnjič 
čistili Slovenijo. Akciji se je pridružila tudi občina Pivka, 
čeprav vsakoletno na območju celotne občine organiziramo 
tradicionalno spomladansko čistilno akcijo. Na območju 
naše občine smo sanirali že veliko divjih odlagališč, nekaj pa 
jih še čaka, predvsem zaradi težje dostopnosti oz. velikosti 
odlagališč. Tokrat smo se prostovoljci spopadli z razpršenimi 
odpadki, urejali smo vasi in okolico, nekateri so sanirali tudi 
divja odlagališča. Sobotni akciji sta se pridružili obe šoli – OŠ 
Pivka in OŠ Košana ter kraji Dolnja Košana, Gornja Košana,  
Kal, Mala Pristava, Narin, Nova Sušica, Palčje, Pivka, Suhorje, 

Šmihel, Trnje ter Planinsko društvo Postojna, ki se je akciji 
pridružilo s pohodom iz Pivke do Kalca. Krajinski park Pivška 
presihajoča jezera se je ta dan spoprijemal z odstranjevanjem 
invazivnih rastlinskih vrst.

Vsem prostovoljcem, ki jih je bilo na območju naše občine 
približno 900, se zahvaljujemo za požrtvovalnost in dobro 
voljo. Upamo, da je bila to res zadnja takšna akcija, seveda pa 
bomo morali kljub temu, tako kot vsako leto do sedaj, tudi v 
spomladanskem času počistiti nesnago, ki jo pokaže skopneli 
sneg.

MILIJONI SO SE ZDRUŽILI PO CELEM SVETU V BOJU 
PROTI SMETEM

Erika Kovačič
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V depojih državnih muzejev v Pivki sta Muzej novejše 
zgodovine Slovenije in Tehniški muzej Slovenije po lanskoletni 
ureditvi depojev v pritličju, letos uredila ogledne depoje v 1. 
nadstropju stavbe. Tu je del bogastva predvsem slovenske 
tehniško zgodovinske dediščine: zbirka Elanovih smuči, roboti 
iz pionirskih časov robotike v Sloveniji, zbirka laserjev tovarn 
Iskra Elektrooptika in njene naslednice Fotone, tiskarski stroji 
iz tiskarn Ljudska pravica, Delo in Mladinska knjiga, zbirka 
pohištva z osrednjimi eksponati podjetja Marles in kamniške 
tovarne Stol z oblikovalskimi dosežki Nika Kralja, zbirka 
radijskih sprejemnikov, televizorjev in gramofonov in zbirka 
telekomunikacijskih predmetov iz laboratorija prof. Marija 
Osane – ustanovitelja Radia Ljubljana. Zbirke v oglednih 
depojih si je v poletnem času ogledalo več kot 8.000 slovenskih 
in tujih obiskovalcev.

Irena Uršič

DEPOJI DRŽAVNIH MUZEJEV

DOBRO JUTRO TOKRAT IZ PIVKE

Ustvarjalci oddaje Dobro jutro so jutro in dobršen del 
dopoldneva v petek, pred prireditvijo Okusi Pivških jezer, 
preživeli v Pivki med snemanjem oddaje, posvečene pivški 
kulinariki. Seveda pa je televizijsko občinstvo spoznalo še 
marsikaj zanimivega o krajih in ljudeh v občini Pivka.

Ekipa RTV Slovenije je v Pivko prispela že zgodaj zjutraj in 
se najprej ustavila pri Štefki Žele iz Pivke, ki je vpričo kamere 
pripravljala zagorske štruklje, buhteljne in zajčkovo obaro. 
Televizijci so se nato preselili v Park vojaške zgodovine in 
tam prav tako v živo posneli pogovor z direktorjem Jankom 
Boštjančičem, Miran Žitko pa je predstavil delovanje 
dobrodelne skupine Bejš če uejdeš.

Naslednje prizorišče je bila čistilna naprava Živa. Tam 
so snemalce pričakali Ernest Margon, Dragica Jaksetič, 
David Penko, Matjaž Penko in Sedmakovi z Juršč s svojima 
pastirskima psoma. Beseda je stekla o pivški zgodovini, kulturi 
in imenu, Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera, skrbi 
občine za pitno vodo in čistilni napravi, ki je nekaj posebnega, 
o 200. obletnici rojstva Miroslava Vilharja in o učinkovitem 
varstvu drobnice pred velikimi zvermi. Pesmi, ki so jih peli 
člani Moškega okteta iz Košane, so bile vsem predstavitvam 
lepa zvočna kulisa. Še posebej živo in zanimivo pa je bilo na 
stojnicah pred Krpanovim domom. Televizijskemu občinstvu 

so se predstavila društva, vasi in posamezniki. Večina jih je 
predstavljala tradicionalno pivško kulinariko, jedi, na katere 
smo že skoraj pozabili.

Z nami so bili Martin Krpan in predstavniki TD Pivka, vaških 
skupnosti Zagorje, VS Palčje, Selce, Suhorje, Stara Sušica, 
turistična kmetija Andrejevi, Miranda, miksolog Mario 
Marković, sadjarska kmetija Biščak, sirarska kmetija Štefetovi, 
OŠ Košana, ŠD Pike, Čebelarsko društvo Pivka, Društvo 
upokojencev Pivka, Edita Čotar s pebble art in Zavod Furman.

Erika Kovačič
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ZAKLJUČIL SE JE XII. FESTIVAL VOJAŠKE ZGODOVINE

NOČ RAZISKOVALCEV OBELEŽILI Z ZANIMIVIM PREDAVANJEM

V Parku vojaške zgodovine se je 
septembra zaključil že XII. Festival 
vojaške zgodovine, ki je preko 6.500 
navdušenim obiskovalcem tudi letos 
postregel z živo interpretacijo vojaškega 
življenja ter odmevnim ponazoritvenim 
spektaklom. 

Tridnevni sklop festivalskih dogodkov 
so letos v slogu sklenili vrhunsko 
izurjeni pripadniki Enote za specialno 
delovanje Slovenske vojske, ki so se 
ob 20. obletnici svojega delovanja 
predstavili z dinamično akcijo, med 
katero so za množico navdušenih 
obiskovalcev uprizorili vratolomne 
vojaške manevre. 

Za še večje doživetje so z nastopom 
s helikopterjem med dinamično 
predstavitvijo poskrbeli tudi pripadniki 
Helikopterske eskadrilje Slovenske 
vojske. Pestro je bilo tudi spremljevalno 
dogajanje. Kompleks nekdanje vojašnice 
so preplavile vojaške uprizoritvene 
skupine, ki so v uniformah različnih 
vojska v vojaških taborih obiskovalcem 
prikazovale vojaško življenje skozi 
različna zgodovinska obdobja. 
Poleg tega so ob tej priložnosti 
ponovno zahrumeli tankovski 
motorji. Na tankovskem poligonu 
so se z demonstracijskimi vožnjami 
predstavljala tako sodobnejša kot tudi 
starodobna oklepna vozila. V okviru 
letošnjega festivala so se s prikazom 
gašenja po starem obiskovalcem 
predstavili še gasilci PGD Podhom. Za 
najmlajše so bile organizirane otroške 
delavnice, za najbolj radovedne so 
potekali vodeni ogledi skozi zbirke 
parka in depoje državnih muzejev, 
obiskovalci pa so si lahko ogledali tudi 
sejem militarij in domačih izdelkov. 

Park vojaške zgodovine se je kot partner v projektu Noč 
ima svojo moč pridružil mednarodni akciji Evropska noč 
raziskovalcev 2018, v okviru katere so konec septembra svoja 
vrata odprle številne raziskovalne, kulturne in muzejske 
ustanove z namenom popularizacije in promocije znanosti 
ter spodbujanja zanimanja mladih za področje znanosti in 
raziskovanja. V Parku so ob tej priložnosti skupaj s Tehniškim 
muzejem Slovenije pripravili predavanje »Dediščina posebne 
vrste – problematika neeksplodiranih letalskih bomb na 
Slovenskem«, na katerem je Bojan Kopač kot vrhunski 
strokovnjak s tega področja zbranim predstavil problematiko 
neeksplodiranih ubojnih sredstev pri nas ter osvetlil najbolj 

odmevne primere z različnih 
lokacij po Sloveniji v obdobju 
od prve svetovne vojne pa 
vse do vojne za obrambo 
samostojnosti Slovenije. 
Udeleženci predavanja so 
z zanimanjem prisluhnili 
zanimivemu in poglobljenemu 
predavanju, saj je obravnavana 
problematika tudi danes na 
žalost še vedno aktualna.     

Park vojaške zgodovine

UGODEN NAKUP IN VELIKA

IZBIRA ZA VSO DRUŽINO

MUZEJSKA TRGOVINA »MAGAZIN« 
PARK VOJAŠKE ZGODOVINE

www.parkvojaskezgodovine.si

Minister Karl Erjavec se je le dva dni po pričetem novem mandatu lepo odzval 
povabilu in prišel v Pivko.
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JESENSKI POHOD PO KROŽNI POTI VOJAŠKE ZGODOVINE
Vsakoletni sklop muzejskih dogodkov na vrhuncu 
jesenske sezone so v Parku vojaške zgodovine kronali z že 
tradicionalnim Pohodom po Krožni poti vojaške zgodovine. 
Prijetno sončno dopoldne je na letošnji jesenski pohod 
privabilo rekordno množico skorajda 300 ljubiteljev narave in 
aktivnega preživljanja prostega časa, ki so se podali v objem 
zlatorumenih gozdov in prostranih travnikov po sledeh 
bogate vojaškozgodovinske, kulturne in naravne dediščine na 
Pivškem.  

Slabih 15 kilometrov dolga Krožna pot vojaške zgodovine 
je pohodnike iz Parka vojaške zgodovine najprej vodila do 
kaverne iz prve svetovne vojne na nekdanjem vojaškem 
poligonu, kjer so si ogledali prikaz tradicionalne žganjekuhe. 
Na hribu Primož so se sprehodili skozi skrivnostne tunele 
nekoč mogočne utrdbe Alpskega zidu, na Šilentabru pa so 
si ogledali še lokalno podružnično cerkev svetega Martina. 
Med pohodom je iz gozda zadišalo tudi po pravkar pečenem 
kostanju, mimoidoči pa so na poti naleteli celo na lokalnega 

junaka Martina Krpana. Po okrepčilu na turistični kmetiji 
Andrejevi v Narinu so udeleženci 5-urni pohod zaključili 
nazaj v Parku vojaške zgodovine, kjer je večina prijeten izlet 
sklenila še z ogledom zbirk in razstav. 

MEDNARODNA KONFERENCA ICOMAM PRIVABILA VISOKE 
PREDSTAVNIKE SVETOVNIH VOJAŠKIH MUZEJEV 
V Parku vojaške zgodovine so v začetku 
oktobra na obisku gostili vodilne 
predstavnike vojaških muzejev z vsega 
sveta, ki so se udeležili mednarodne 
konference ICOMAM. Predstavniki 
mednarodnega muzejskega združenja 
muzejev z vojaško in vojaškozgodovinsko 
tematiko ICOMAM se pod okriljem 
Mednarodnega muzejskega sveta 
ICOM srečujejo vsako leto. 

Letošnjo konferenco na temo Vojna 
in mir, strah in sreča (ang. War and 
peace, Fear and Happiness) je med 30. 
septembrom in 3. oktobrom 2018 v 
Sloveniji gostila mednarodna ustanova 
Forum slovanskih kultur v sodelovanju s 
slovenskimi partnerji: predstavništvom 
ICOM-a Slovenija, Narodnim muzejem 
Slovenije, Vojaškim muzejem Slovenske 
vojske in Parkom vojaške zgodovine. 
V Parku vojaške zgodovine kot največji 
muzejski ustanovi z vojaškozgodovinsko 
tematiko pri nas je tudi potekalo eno 
osrednjih srečanj v okviru tokratne 
tridnevne konference. Dogodka se je 
udeležilo več kot 70 predstavnikov 
vojnih in vojaških muzejev ter drugih 
muzejskih strokovnjakov s tega 
področja iz več kot 27 držav, ki so imeli 
priložnost izmenjati svoje izkušnje 
in poglede v odnosu do muzejske 
obravnave vojaškozgodovinske 
tematike.

Za Park vojaške zgodovine predstavlja takšno srečanje ne samo veliko čast, ampak 
tudi priznanje, da se lahko uvršča ob bok pomembnim nacionalnim vojaškim 
muzejem, ter odpira nove priložnosti za sodelovanje na strokovnem področju ter 
tudi izmenjavo eksponatov in razstav.   

Park vojaške zgodovine
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VSAK DAN
• od pon. do pet. od 11. do 14. ure,
• sob., ned., prazniki, šolske 
  počitnice od 10. do 16. ure.

IN MUZEJSKE TRGOVINE MAGAZIN 

November, december in januar 

Vabljeni!

Park vojaške zgodovine in Kantina Pivka 
Več informacij na 031 775 002 ali na info@parkvojaskezgodovine.si.

v Parku vojaške zgodovine
Prednovoletno srečanje

Bliža se praznični december, mesec prijetnih druženj z družino,
prijatelji, sodelavci in poslovnimi partnerji.

Vabimo Vas, da letos zaključek leta preživite pri nas. 
Po ogledu razstav in zbirk Parka se poveselite

v muzejski restavraciji Kantini Pivka.
Za vas pripravljamo posebne akcije.

Parka vojaške zgodovine 
JESENSKO-ZIMSKI urnik

V Parku vojaške zgodovine so ob izteku uspešne poletne 
turistične sezone tudi v jesen zakorakali s spodbudnimi obeti 
in pomembnimi dosežki. V septembru si je namreč muzejske 
zbirke in razstave ogledalo rekordnih 10.082 obiskovalcev, 
kar predstavlja najvišje število obiskovalcev na mesečni ravni 
doslej. S tem so hkrati tudi prvič od nastanka Parka vojaške 
zgodovine presegli mejnik 10.000 obiskovalcev v enem 
mesecu. V primerjavi z enakim obdobjem lani je letošnji 
septembrski obisk presegel lanskega za kar 23 %. 

Rekordnemu obisku je poleg vedno večjega zanimanja 
obiskovalcev in organiziranih skupin za ogled botroval tudi že 
tradicionalni Festival vojaške zgodovine. 

V letošnjem letu si je Park vojaške zgodovine tako ogledalo 
že več kot 40.700 obiskovalcev. Glede na veliko povpraševanje 

organiziranih skupin v letošnji jesensko-zimski sezoni pa bodo 
verjetno še pred koncem leta zabeležili 50.000 obiskovalcev in 
s tem dosegli še en pomemben mejnik v razvoju Parka vojaške 
zgodovine.  

POMEMBEN MEJNIK ZA PARK VOJAŠKE ZGODOVINE 



OKUSI PIVŠKIH JEZER LETOS V 
SONCU

Na sončno nedeljo konec septembra smo pred Krpanovim 
domom v Pivki spet predstavljali dobrote s Pivškega in okolice 
v okviru že tradicionalne prireditve Okusi pivških jezer. 
Lokalno in tradicionalno hrano so pripravili v vaseh Drskovče, 
Juršče, Kal, Klenik, Narin, Palčje, Parje, Petelinje, Pivka, 
Selce, Slovenska vas, Stara Sušica, Suhorje, Trnje in Zagorje. 
Kuhala so tudi društva in institucije: učenci OŠ Pivka in OŠ 
Košana, Občina Pivka, KP Pivška presihajoča jezera, Park 
vojaške zgodovine, Turistično društvo Pivka, Športno društvo 
Pike, Čebelarsko društvo Pivka, Društvo upokojencev Pivka, 
Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, 

kmetijski krožek, Zavod Furman in Park Škocjanske jame. 
Obiskovalci so med drugim lahko poskusili belo polento 
z ocvirki, bučne juhe, pasulj, krompir v zevnici, jote, obare, 
ovčjo juho, šnite v vinu, njoke z golažem, raznovrstne sladice 
in druge domače jedi.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste sodelovali na prireditvi, ki je 
tako rekoč postala praznik vseh občanov in zahvala vsem 
obiskovalcem.

UVODNI SESTANEK PROJEKTA 
NATURE&WILDLIFE
Na Smrekarjevi domačiji v Grobiščah 
je v septembru potekal uvodni sestanek 
projekta NATURE&WILDLIFE, enega 
izmed 17 odobrenih projektov v okviru 
3. roka Javnega razpisa Programa 
sodelovanja Interreg V-A Slovenija-
Hrvaška v obdobju 2014–2020. Projekt 
bo na čezmejnem območju Dinarskega 
krasa razvijal turistično destinacijo in 
turistične produkte doživetja narave 
in divjih živali. Pri tem bo v največji 
meri sledil smernicam odgovornega 
ravnanja z naravo, še posebej rabe 
rjavega medveda v turizmu. Gre za 
eno redkih območij v Evropi, kjer so 
še ohranjene vse tri vrste velikih zveri 
(medved, ris, volk), kar predstavlja 
pomembno naravovarstveno in tudi 
promocijsko prednost, ki jo želimo 
partnerji s projektom učinkovito 
izkoristiti. Vodilni partner projekta 
NATURE&WILDLIFE je RRA Zeleni 
kras, partnerji na slovenski strani 
so še Občina Pivka, Javni zavod za 
kulturo, turizem in medgeneracijsko 
sodelovanje Snežnik in Jezerski hram - 
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Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Cerknica. Na hrvaški strani kot 
partnerji sodelujejo Javni zavod Nacionalni park Risnjak, Lokalna razvojna agencija 
PINS d. o. o. iz Skrada in Reška razvojna agencija Porin. Strokovno podporo bodo 
projektu nudili štirje pridruženi partnerji: Woodland Ways Ltd in The World 
Owl Trust iz Velike Britanije, Zavod RS za varstvo narave in Zavod za gozdove 
Slovenije. Projekt bo v čezmejno turistično destinacijo NATURE&WILDLIFE 
povezal izjemno naravno in kulturno dediščino in jo obiskovalcem ponudil v obliki 
različnih programov doživetij. 

Mateja Simčič, vodja projekta

Krajinski park Pivška presihajoča jezera
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ALI RISI PREDEJO?
Je bilo eno izmed vprašanj, s katerim smo 16. oktobra 
na srečanju partnerjev projekta Carnivora Dinarica in 
projekta upravljanje območij Natura 2000 na Pivškem, 
Pivka.Kras.Presiha viharili lastne možgane, medtem ko smo 
se v dinamični in konstruktivni debati ukvarjali z vprašanji, 
kaj in kako interpretirati obširni področji velikih zveri in 
Nature 2000 na Pivškem v Krpanovem domu oziroma v tistih 
njegovih delih, ki bodo postali naravoslovni center.

Na delavnici je ekipa Krajinskega parka Pivška presihajoča 
jezera gostila projektne partnerje, predstavnike Zavoda 
za gozdove Slovenije iz Ljubljane in Postojne, Biotehniške 
fakultete Univerze v Ljubljani, Veterinarske fakultete Univerze 
v Zagrebu, fondacije WWF Adria Zagreb, FAMNIT Univerze 
na Primorskem, RRA Zeleni kras in Občine Pivka oziroma 
krajinskega parka. Določili smo teme s področja biologije, 
ekologije in sobivanja ljudi in zveri ter izboljšanje stanja 
ohranjenosti vrst in habitatnih tipov v Krajinskem parku 
Pivška presihajoča jezera. Vsebino projektov pa bomo širši 
javnosti predstavili v okviru posebnega dogodka v bližnji 
prihodnosti. Naj za zdaj povemo le to, da poleg Zverinjaka, 
kakor zdaj delovno imenujemo bodočo interpretacijo področja 
velikih zveri in sobivanja ljudi in velikih zveri v zdaj praznih 
prostorih Krpanovega doma, v okviru projekta Carnivora 
Dinarica za osnovno šolo načrtujemo ureditev kotička na isto 
temo. Ne samo v Pivki, pač pa tudi v vaseh v območjih, kjer je 
sobivanje ljudi in zveri najbolj aktualno, bomo pripravili več 
dogodkov. Pri teh in drugih dejavnostih, ki bodo izvedene v 
korist ne le pivške, pač pa najširše slovenske javnosti, bomo 

deležni znanja in veščin raziskovalcev partnerskih organizacij. 
Kajti pri vseh aktivnostih sodelujemo vsi partnerji, želimo pa 
si tudi, da bi naš enakovreden partner postala tudi javnost.

Dolžni smo vam še odgovor na vprašanje zastavljeno v 
naslovu. Strokovnjaki, udeleženci delavnice, so  povedali, da 
znanstveniki še vedno niso ugotovili, ne kako nastaja zvok 
predenja, ne zakaj mačke sploh predejo. Na http://www.zverce.
si pa smo našli še več informacij, na primer to, da raziskovalci 
soglašajo, da je mačkam predenje moralo prinesti evolucijske 
prednosti, a tudi teorije o tem so različne. In ne predejo samo 
mucke, predejo tudi velike mačke. In spet ne vse …

Dragica Jaksetič

O LIFE LYNX V KRPANOVEM DOMU
Predstavniki projektnih partnerjev evropskega projekta LIFE 
Lynx so 4. oktobra, na svetovni dan živali, v Krpanovem 
domu predstavili vsebino projekta, katerega ključna aktivnost 
je sedanjo številčno zelo šibko populacijo risa v Sloveniji 
ohraniti z doselitvijo devetih risov v slovensko-hrvaški 
dinarski čezmejni prostor ter petih risov na območje Alp. 
Strokovnjaki namreč ocenjujejo, da na omenjenih območjih 
živi le še med 15 in 20 osebkov in da jim brez aktivnega 
ukrepanja grozi izumrtje.

Župan Robert Smrdelj je v imenu Občine Pivka, ki je bila 
gostitelj dogodka, na kratko pojasnil, da je občina vključena 
v dva projekta s področja upravljanja in spodbujanja turizma 
zaradi velikih zveri in drugih živalskih vrst ter narave na 
sploh. Soglašal je tudi, da je podpora lokalnih skupnosti 
prizadevanjem za ohranjanje narave, sem pa sodijo tudi velike 
zveri, zelo pomembna.

Vlogo lovcev oziroma Lovske zveze Slovenije, ki aktivno 
sodeluje v projektu, in je bila tudi pobudnica in organizatorka 
preselitve šestih slovaških risov na Kočevsko leta 1973, je 
pojasnil podpredsednik LZS Aleš Klemenc, predsednik 
Postojnsko-bistriške zveze lovskih družin, ki združuje 15 
lovskih družin na območju občin Postojna, Pivka, Ilirska 
Bistrica in Divača. Vsebino projekta je predstavil koordinator 
projekta Rok Černe z Zavoda za gozdove Slovenije. Poleg 

odlova risov v Romuniji in na Slovaškem ter naselitve pri nas, 
projektne aktivnosti obsegajo še postavitev prilagoditvenih 
obor, v katere bodo risi začasno, pred izpustitvijo v »divjino« 
priseljeni. Po izpustitvi bodo strokovnjaki rise ves čas 
spremljali in jih ob morebitnih izgubah (povozih ipd.) 
nadomestili z novimi osebki.

Ogledali smo si tudi dokumentarni film o doselitvi risa 
leta 1973 z izjemnimi posnetki krajine in zelo zanimivimi 
pričevanji akterjev takratne doselitve risa, ki jo je sprožil in 
financiral lovski gost iz Švice, izvedli pa kočevski lovci. 

Krajinski park Pivška presihajoča jezera
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S SVETOVNO KAVARNO DO NOVIH IDEJ PRI OHRANJANJU 
KULTURNE DEDIŠČINE
V torek, 23. oktobra, smo v Ekomuzeju Pivških presihajočih 
jezer izpeljali odlično delavnico z naslovom Dediščina nas 
povezuje. Delavnico je vodila strokovnjakinja, moderatorka 
in muzejska svetovalka Janja Rebolj, ki je bila nad našim 
ekomuzejem navdušena. Delavnico smo izpeljali v projektu 
Culturecovery. Na delavnici smo s pomočjo svetovne kavarne, 
moderatorske metode, ustvarili živo mrežo sodelovalnega 
dialoga o vprašanjih, ki so v ohranjanju kulturne dediščine 
v naši skupnosti pomembna. Z udeleženci smo spoznali, 
da imamo na območju občine veliko žive dediščine, za kar 
pa se je potrebno zahvaliti aktivnim vaškim skupnostim, 
društvom ter posameznikom. Udeleženci smo sklenili, da 
bomo v prihodnje okrepili sodelovanje in poskrbeli za skupno 
promocijo ter z dediščino skupaj še bolje upravljali.

Katarina Česnik

Krajinski park Pivška presihajoča jezera
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KRAJINSKI PARK IMA SVOJO ZNAMKO

Pošta Slovenije je izdala priložnostno 
znamko z motivom Krajinskega parka 
Pivška presihajoča jezera. 

Oblikovalec izbran na natečaju je 
za motiv znamke izbral fotografijo 
Palškega jezera, ki jo je posnel Tine 
Vekar, isto fotografijo so uporabili tudi 
za naslovnico poštnega biltena. Za blok 
je izbral kombinacijo fotografij ilirskega 
mečka, metuljev ter sibirske perunike, 
ki jih je na Petelinjskem jezeru posnela 
Erika Kovačič.

Znamke so že naprodaj na poštah po 
Sloveniji, na pošti Pivka pa dobite tudi 
žig prvega dne.
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ODPRTJE UŽITNEGA IN ČUTNEGA PARKA V POSTOJNI 
IN RAZSTAVE  ZAKLJUČENEGA PROJEKTA UŽITNI ČUTNI 
PARKI
OE Ljudska univerza Postojna (Zavod 
Znanje Postojna) in občina Postojna 
sta bili skupaj s petimi partnerji, med 
katerimi je tudi občina Pivka, uspešni 
na razpisu LAS med Snežnikom in 
Nanosom za sofinanciranje operacij 
v okviru Strategije lokalnega razvoja, 
in sicer kot partnerja 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 je sofinanciran iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(www.las-snezniknanos.si).

V projektu se je inovativno uredilo več 
javnih površin, med katerimi je tudi 
prostor za staro porodnišnico v Postojni, 
kjer se je na novo uredila ograja, pitnik 
in zasadile užitne rastline: sadno drevje, 
jagodičje ter zelišča. Otvoritev tega 
parka je bila v petek, 12. oktobra. Naj 
spomnimo, da je bila otvoritev Užitnega 
čutnega parka tudi v Zagorju na Pivki, 
dne 26. 6. 2018. 

V okviru projekta je izdelan tudi 
izvedbeni načrt za ureditev površin 
na hribu pod Vilharjevim naseljem. 
Pri izdelavi izvedbenega načrta so 
sodelovali prebivalci Vilharjevega 
naselja in Pivke, izvedbo se bo 
uresničevalo postopoma, prvi del se 
namerava prijaviti na naslednji razpis 
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110-LETNICA BRKINSKE ŽGANJEKUHE
Brkinska žganjekuha, doma tudi na Pivškem, je zelo posebna 
in značilna samo za naše kraje. Prav letošnje leto, ki je prineslo 
obilje sadja, pa obeležujemo tudi posebno obletnico: 110 let, 
odkar je bilo Josefu Slosarju podeljeno prvo dovoljenje za 
kuhanje žganja v Brkinih.

Da ne bi izročila in znanj, ki so jih naši predniki razvijali skozi 
stoletja pozabili, je bilo praznovanje 110-letnice v ospredju 
tudi na letošnji kmetijsko-obrtni tržnici v Ilirski Bistrici. Na 
gradu Prem pa so v začetku oktobra v sklopu Dnevov evropske 
kulturne dediščine, ob prireditvi Kjer se srečata preteklost 
in prihodnost, še posebej poudarili brkinsko žganjekuho in 
listino iz leta 1908, ki je kuhanje žganja uradno dovolila.

Tanja Avsec

LAS za sofinanciranje projektov iz Evropskega socialnega sklada za regionalni 
razvoj. Na OE Ljudska univerza v Postojni je v pritličju levo postavljena razstava 
projekta Užitni čutni parki, kjer so predstavljeni tudi rezultati na območju občine 
Pivka. Vabljeni k ogledu razstave.

Tamara Urbančič
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NA KMETIJSKI TRŽNICI V ILIRSKI BISTRICI TUDI PIVŠKI 
PONUDNIKI 

22. in 23. septembra je v Ilirski Bistrici potekala tradicionalna 
Kmetijska tržnica 2018. Med ponudniki sta se predstavili 
tudi kmetiji iz občine Pivka, kmetija pri Cestnih s Parja 
in Jernuclevi iz Petelinj. Okrogle mize o stanju in trendih 
kmetijstva na Primorskem so se udeležili nekateri kmetovalci 
s Pivškega in tudi župan Občine Pivka Robert Smrdelj. 

Predstavnica ministrstva za kmetijstvo je povedala, da si bo 
ministrstvo z novim vodstvom prizadevalo za povečanje 
samooskrbe, več domače hrane v javnih zavodih, kratke 
preskrbovalne verige, predelavo domačih kmetijskih 
proizvodov, konkurenčnost kmetijstva in generacijsko 
pomladitev, velik izziv ekipe z novo ministrico na čelu pa bo 
skupna kmetijska politika po letu 2020.

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI V OBČINI PIVKA 
ZDRUŽUJ IN UČINKOVITO POTUJ

Evropski teden mobilnosti je letos ponovno povezal na tisoče 
evropskih mest v prizadevanjih za človeku in okolju bolj 
prijazne načine mobilnosti. Po vsej Evropi so potekale številne 
aktivnosti, ki spodbujajo k pametni in trajnostni mobilnosti.  
ZDRUŽUJ IN UČINKOVITO POTUJ je slogan, ki povzema 
osrednjo temo letošnjega evropskega tedna mobilnosti. 
Osrednja tema se je letos sukala okoli možnosti ter koristi 
prepletanja in dopolnjevanja različnih vrst potovanj, ki nas 
lahko pripeljejo do cilja.

Občina Pivka se je projektu pridružila tudi letos. V torek smo 
v sodelovanju s Centrom za krepitev zdravja ZD Postojna, 
organizirali predavanje z naslovom Ostanimo mobilni - 
življenjsko fleksibilni - Aktiven življenjski slog, skrb za telesno 
in duševno zdravje. Predavali sta Polona Štrancar, univ. dipl. 
psihologinja in Ana Žužek Barle, mag. dietetike, dipl. m. s.

V sredo se je župan Robert Smrdelj pridružil prostovoljcem v 
projektu Sopotniki in je gospo Marijo Hebar iz Dolnje Košane 
peljal v trgovino in po opravkih. Ta dan je bil na Občini 
Pivka sprejem vseh prostovoljcev, ki svoj prosti čas uporabijo 
zato, da pomagajo starejšim ostati mobilni. Čez cel teden je 
v Pivki hodil pešbus. Prostovoljci so šolske otroke varno 
pospremili peš v šolo. V okolici obeh šol smo za dan brez 
avtomobila zaprli ceste za promet, tako so otroci površino brez 
avtomobilov izkoristili za brezskrbno igranje in športne igre, 
prazno vozišče pa uporabili za risalno površino. Najmlajši so 
si v dvorani Krpanovega doma ogledali lutkovno predstavo 
Bičikleta, učenci višjih razredov OŠ Pivka pa so imeli športni 
kolesarski dan.

Erika Kovačič
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V sredo, 10. oktobra, smo imeli v skupinah Žabice, Žirafice in 
Slončki kostanjev piknik.

Vsi skupaj smo se zbrali pri Žiraficah, kjer nas je pričakala 
vzgojiteljica Lucija s kitaro. Vsi skupaj smo se naučili dve novi 
pesmici Kostanjček zaspanček in Jesenski raj. Ob spremljavi 
kitare nam je šlo petje še bolje. Po skupnem prepevanju pa 
se je naše druženje nadaljevalo na igrišču, kjer smo spekli 
kostanje in se z njimi posladkali.

Otroci iz skupine Žabic smo se odpravili raziskovat, kako 
nastane jabolčni sok. Po zajtrku smo se primerno obuli in 
oblekli ter se odpravili na za nas dolgo pot do Stare Sušice. 

Tam so nas pričakali gospa Tončka ter gospoda Tadej in 
Bogdan. Pokazali so nam, kako v mlinu zmeljejo jabolka in jih 
nato dajo v »prešo« ter stiskajo, da iz njih priteče sok. Ogledali 
smo si tudi hladilnico polno sladkih jabolk. Seveda pa smo 
jabolčni sok tudi poskusili in se posladkali s piškoti in jabolki.

Preden se je poletje poslovilo, smo  »Pikapolonice« obiskale  
naš gozd.Pripravili smo si gozdni nahrbtnik in se seznanili z 
osnovnimi pravili obnašanja v gozdu.

Bilo nam je lepo, ker smo nosili drva, delali s kamnov hišo, 
delali torto iz želodkov, ker sem vlekel ful dolgo palico,  ker 
smo si naredili drsalnico, vlačili palce, nabirali in kuhali 
želode.

Otroci »Pikapolonice« smo komaj pričakali oktobrski dan, ko 
smo se z avtobusom ponovno odpeljali na Buje.

Želeli smo sodelovati pri pripravi jabolčnega soka in kmetija 
Biščak nam je bila tudi letos pripravljena pomagati. Skupaj 
smo v sadovnjaku pobirali jabolka in z njimi napolnili 
velikanski zaboj, potem pa opazovali ves nadaljnji postopek 
pridelave soka. Seveda smo ga na koncu tudi z veseljem popili. 
Mmm … kako je bil dober.

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

RAZISKOVALNI POHOD ŽABIC PIKAPOLONICE V GOZDU

OBISK KMETIJE BIŠČAK

Vrtec Košana
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SIMBIOZA GIBA SPODBUJA DRUŽENJE OTROK IN STARIH STARŠEV

KOSTANJČKOV PIKNIK

MALI UMETNIKI

V ponedeljek, 15. oktobra 2018, so bili 
vabljeni stari starši v vrtec k nam na 
obisk in druženje. 

Odšli smo najprej na en sprehod v 
okolici vrtca, nato pa smo druženje 
nadaljevali v igralnici. 

Vnukinje in vnuki so svojim starim 
staršem pokazali, kaj vse mi počnemo v 
vrtcu. Jim zapeli nove, znane pesmice in 
se skupaj posladkali z domačimi jabolki 
in domačim sokom iz jabolk.

Petkovo dopoldne v oktobru smo 
si Gumbki in Gosenice priredili 
kostanjčkov piknik.

Na pomoč nam je priskočila naša 
kuharica Neda in nam spekla kostanjčke. 

Mi smo uživali v lepem vremenu, ob 
prijetnem druženju, v prosti igri otrok 
in seveda, kar je najpomembnejše, v 
okušanju dobrih kostanjčkov.

Začetek oktobra nas je obiskala kiparka Urša Toman v okviru 
projekta SKUM (razvijanje sporazumevalnih zmožnosti skozi 
različne vrste umetnosti). Druženje smo pričeli z igrico Zeleni 
krokodil, preko katere smo se spoznali in dodobra nasmejali. 
Tako smo izvedeli, da se naša gostja ukvarja s kiparstvom. 
Pogovarjali smo se o tem, kaj kip sploh je, iz katerih materialov 
so izdelani, ali imamo v Pivki kak kip … Urša nam je povedala, 
kako nastane glina. 

Vsak otrok je dobil svoj košček gline. Otroci so različno 
odreagirali, ko so ga dobili v roke. Nekateri so ga gnetli, drugi 
valjali in svaljkali, tretji so ga metali v zrak in prisluhnili, 
s kakim zvokom pade na mizo. Nekaj otrok pa je pričelo z 
ustvarjanjem. Vsak otrok je postavil svojo umetnijo na lesen 
podstavek, kjer se bo nekaj časa sušila, nato pa jo bomo dali v 
peč za glino ter pokazali staršem ter drugim otrokom v vrtcu 
na razstavi, ki jo bomo sami pripravili.

Vrtec Pivka
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OSNOVNA ŠOLA PIVKA

Šolsko leto 2018/19 smo začeli posodobljeni, in sicer:
• iz sredstev Sklad 05 smo dokončno preuredili gospodinjsko 
učilnico
• iz sredstev, zbranih na dobrodelnem koncertu in delno iz 
šolskega sklada, smo kupili nov mizarski stroj za pouk TIT
• z nabavo novih miz in stolov smo povečali število mest v 
jedilnici
• prelakirali smo parket in na novo razporedili mize v 
računalniški učilnici.

V sodelovanju z vami in občino se vsako leto  trudimo 
izboljševati (prostorske) pogoje za delo. Hvala!

Učiteljski zbor naše šole je 5. oktober, svetovni dan učiteljev, 
obeležil na poseben – glasbeni način. Pevke so se odzvale 
povabilu Učiteljskega pevskega zbora Slovenije Emil Adamič 
in se udeležile koncerta z naslovom Potepanje med melodijami 
doma in po svetu. V dvorani Zavoda sv. Stanislava v Ljubljani je 
nastopilo sedem pevskih zborov z različnih koncev Slovenije. 
V prijetnem vzdušju so zazvenele številne slovenske ljudske 
pesmi, popevke, operne, pa tudi narodnozabavne melodije.

Začela se je nova sezona oddaje Ribič Pepe.
Na sporedu so vsako soboto zjutraj na TV SLO 1 ob 8.20. S 
ponovitvijo v sredo zvečer ob 19.00 na TVSLO 2.
Oddaje, kjer nastopajo otroci iz Pivke, bodo:
1. 12. (O jokicah – Park vojaške zgodovine)
12. 1. (O sramežljivosti – nastop na trgu)
10. 2. (20. oddaja)

Vabljeni k ogledu.

V soboto, 15. 9. 2018, smo na OŠ Pivka obeležili vseslovensko 
akcijo Očistimo Slovenijo. Z zbiralno akcijo starega papirja in 
z drugimi dejavnostmi smo opomnili, da imamo za življenje 
na voljo le ta svet, na katerem zdaj živimo. Po razredih in 
v različnih delavnicah smo razmišljali o ponovni uporabi 
izdelkov in hrane, likovno smo ustvarjali na eko teme, se 
trudili z izdelavo didaktične oz. družabne igre, spoznali smo 
tudi naravna čistila (izdelali smo naravno čistilo za stranišče),  
govorili smo o klimatskih spremembah, radioaktivnosti, 
sodobni pridelavi hrane in njeni obremenjenosti s pesticidi, se 
pogovarjali o zmanjšanju uporabe plastike in drugih plastičnih 
odpadkov. Spretne roke so iz odpadnega materiala izdelale 
uporabne izdelke (npr. darilne škatlice, družabne igre …), z 
uporabo barvic pa so na papirju nastali zanimivi piktogrami. 
Zbrali smo 16113 kg starega papirja.

SKUPAJ ZMOREMO VEČ

KONCERT UČITELJSKIH ZBOROV PREDVAJANJE ODDAJ RIBIČ PEPE

EKO DAN

Osnovna šola Pivka
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V petek, 21. septembra 2018, so se 
tri učenke – Maja Dekleva, Maja 
Lenarčič in Nuša Kobal – v spremstvu 
ravnateljice Alenke Tomšič in mentorice 
Marize Golle udeležile zaključne 
prireditve »Kulturna šola 2018«. JSKD 
je dogodek je organiziral v sodelovanju 
z OŠ Franceta Prešerna Maribor in 
Mestno občino Maribor. Ponovno 
smo se potrdili kot šola z bogatim 
kulturnim dogajanjem in ponovno 
pridobili naziv KULTURNA ŠOLA, ki 
ga lahko uporabljamo do 31. 8. 2023. 
V dopoldanskem času so se učenci in 
mentorji vključili v delavnice, ki so 
imele lokalni pridih. V Veliki dvorani 
Slovenskega narodnega gledališča se je 
nato odvila zaključna slovesnost, ki se 
je je udeležil tudi predsednik Republike 
Slovenije Borut Pahor.

Malo je … veliko! 

Kot že nekaj let smo tudi letos sodelovali v humanitarni akciji Rdečega križa Drobtinica 
in na ta način obeležili tudi svetovni dan hrane. Pred trgovino Spar smo tako v soboto, 
20. oktobra, zbirali prostovoljne prispevke za donirani kruh in domače dobrote, ki so 
jih teden  prej v šolo zavzeto prinašali učenci. Cel dopoldan so pri stojnici ob pomoči 
učiteljic, predstavnic RK in prostovoljcev SGLŠ Postojna tudi pridno sodelovali. Vsem 
hvala za vztrajnost in prijaznost! Zbrali smo 690,33 eur, ki jih bomo v celoti namenili 
pokrivanju različnih potreb naših učencev iz socialno šibkejših družin. Topla zahvala 
vsem, ki ste prispevali!

KULTURNA ŠOLA 2018

DROBTINICA 

V lanskem šolskem letu smo učenci 
in učiteljice iz podružnice Šmihel 
sodelovali v mednarodnem projektu 
Branje ne pozna meja / Čitanje 
ne poznaje granice pod vodstvom 
knjižničarke Mirjam Francetič. V 
mesecu juniju smo obiskali podružnično 
šolo Ivana Gorana Kovačiča iz 
Severina na Kupi. Brali smo slikanici 
hrvaških avtorjev in se jim predstavili 
z dramskima igricama. S projektom 
smo nadaljevali v novem šolskem letu 
in tako so nas  19.10. obiskali učenci 4. 
in 5. razreda osemletne osnovne šole iz 
Severina na Kupi. V našo podružnično 
šolo smo sprejeli 28 učencev in 4 
učiteljice. Obiskovalcem smo pokazali 
šolske prostore, predstavili domači kraj 
z zgodovino in jih pogostili. Hrvaški 
učenci so prebirali pesmi Otona 
Župančiča in se seznanili z njegovim 
življenjem. Župančičeve pesmi so 

BRANJE NE POZNA MEJA

deklamirali v slovenskem jeziku, pesem Želje belokranjskega dečka pa so predstavili 
s slikami na malem lesenem, prenosnem odru. Hrvaške učence smo nato povabili 
v tri bralne delavnice, v katerih smo jih seznanili s knjižnimi junaki, kot so Maček 
Muri, Muca Copatarica in Sovica Oka.V delavnicah so naši in hrvaški učenci 
likovno in plesno ustvarjali, se družili in tkali nove prijateljske vezi. Dan je minil v 
prijetnem in bralno razigranem vzdušju.

Osnovna šola Pivka
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OSNOVNA ŠOLA KOŠANA

V četrtek, 4. oktobra 2018, je bil za učence od 1. do 9. razreda 
organiziran športni dan s temo Zdrava šola. 

Učenci so se razvrstili ali so bili razvrščeni po različnih 
delavnicah, v katerih so potekale razne gibalne in ustvarjalne 
dejavnosti, vsebine vezane na prehrano, pa tudi umirjanje z 
jogo ni manjkalo. Prav vsi učenci in vodje delavnic so zelo 
pripomogli, da je bil dan zares uspešen in zanimiv ter da smo 
se vsi dobro zabavali. Vsem gre za to velika zahvala.

V okviru nacionalnega projekta Rastem s knjigo smo v začetku 
oktobra s sedmošolci obiskali Knjižnico Bena Zupančiča, 
izposojevališče v Pivki. Prijazna knjižničarka nas je sprejela 
v prenovljenih prostorih in nam predstavila zgodovino ter 
dejavnosti knjižnice. Učence je povabila k vpisu in redni 
izposoji. Ogledali smo si tudi predstavitev projekta Rastem s 
knjigo, vsi učenci pa so v dar dobili zanimivo knjigo Avtobus 
ob treh avtorice Nataše Konc Lorenzutti. Knjižničarka je 
knjigo predstavila na zanimiv način in naše učence pritegnila 
k branju.

ŠPORTNI DAN – ZDRAVA ŠOLA

RASTEM S KNJIGO 2018

NAGRADA NA FESTIVALU 
VSAKA VAS IMA SVOJ GLAS

DELOVNA SOBOTA NA NAŠI 
ŠOLI

Spomladi, v prejšnjem šolskem letu, je bil razpisan natečaj 
Vsaka vas ima svoj glas z okvirno temo Koroške ljudske 
pravljice Hvaležni medved. Trije, takrat še drugošolci, Naja 
Vičič, Luka Lagoj in Agata Medved so začeli vaditi zapis v 
narečju o pravljici v košanskem narečju, ki ga je napisala in 
naučila učiteljica Marija Mršnik. Ko so učenci obvladali govor 
v narečju, je njihov govor posnela učiteljica Katja Čekada. 
Zapis v knjižni slovenščini, zapis v narečju in posnetek 
govora je bil nato poslan po elektronski pošti strokovni žiriji. 
In uspelo nam je! Uvrstili smo se med pet najboljših šol iz 
vse Slovenije. Tako so 12. oktobra naši trije učenci skupaj z 
mentorico in starši obiskali osnovno šolo Draga Kobala v 
Mariboru, kjer je letos potekal festival Vsaka vas ima svoj 
glas. 

V akciji Očistimo Slovenijo še zadnjikrat so svoj kamenček v 
mozaik prispevali tudi učenci OŠ  Košana. V soboto, 15. 9 2018, 
na delovno soboto so čistili območje šolske okolice: Dolnja 
Košana, Gornja Košana in Neverke. Odpadke so skrbno 
evidentirali in jih ločeno odložili v vreče. Skupina učencev je 
uredila gredice na šolskem vrtu in posejala motovilec, radič 
in repo. Po očiščevalni akciji je potekalo še predavanje za 
otroke in tudi za starše na temo Zdrava prehrana in zdrav 
življenjski slog predavateljic Centra za krepitev zdravja, 
kjer  izvajajo preventivne zdravstvene vzgojne delavnice za 
odrasle. Predmetna stopnja pa je poslušala predavanje Zdrava 
prehrana za športnike Manice Radivo.

Osnovna šola Košana
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V sredo, 19. septembra, smo se na naši 
šoli odzvali povabilu Zavoda za šport 
RS Planica in Atletske zveze Slovenije, 
ki so nas povabili na poseben dogodek z 
geslom »Začni mlad, tekmuj pošteno«. 
Cilj je bil spodbuditi otroke k atletskim 
korakom in ozavestiti sodelujoče o 
pomenu zdravega načina življenja. Tako 
v šoli kot tudi v vrtcu smo z veseljem 
sprejeli izziv in se v petek, po različnih 
kategorijah, pomerili v teku na 100 
metrov, ki je potekal kar na zunanjem 
nogometnem igrišču. Kot zanimivost 
so učenci starejše skupine podaljšanega 
bivanja izdelali plakat o teku. Otroci iz 
vrtca in učenci so z veseljem pretekli 
primerno razdaljo.

Že tradicionalna jesenska tržnica je v četrtek, 25. 10. 2018, 
poleg učencev, vključenih v podaljšano bivanje, privabila 
tudi veliko učiteljev ter staršev in starih staršev. Trgujemo 

Šest učencev naše šole se je v septembru pomerilo na državnem 
tekmovanju v cestnem kolesarjenju na čas. Tekmovalo se je v 
treh kategorijah, ločeno po spolu. Vsi naši učenci so tekmovali 
v najstarejši kategoriji nelicenciranih kolesarjev in kolesark, in 
sicer pri dečkih in deklicah letnika 2004–2005. Učenka Lana 
Biščak je bila tako v svoji kategoriji državna podprvakinja, 
Neli Morelj pa je dosegla bronasto medaljo v isti kategoriji. 
Pri učencih je postal zmagovalec naš učenec devetega razreda 
Tjaž Dolgan, ki je v 1200 metrski krožni progi za dobri dve 
sekundi premagal drugo uvrščenega tekmovalca in tako 
postal državni prvak v kategoriji nelicenciranih kolesarjev 
letnika 2004–2005. Na koncu je potekala podelitev tudi za 
ekipno uvrstitev. Naša šola je osvojila pokal za 2. mesto izmed 
30 šol, ki so sodelovale na tekmovanju. Na tekmovanju so 
nastopili: Ian Črlenec, Anže Fidelj, Aleš Dolgan, Lana Biščak, 
Neli Morelj in Tjaž Dolgan. Učencem čestitamo za izjemen 
uspeh tako pri posamičnem kot ekipnem tekmovanju.

NAJMNOŽIČNEJŠI OTROŠKI TEK 

JESENSKA TRŽNICA 2018

ŠOLSKO DRŽAVNO PRVENSTVO V KOLESARJENJU NA ČAS

po starinsko – imamo blagovno menjavo, kar se nam zdi 
še najbolj pravično, pa tudi najbolj preprosto. Kar imamo, 
zamenjamo za tisto, česar nimamo doma, a to želimo in 
potrebujemo. Tudi letos je bila pestra izbira – od jabolk, pora, 
peteršilja, do sirupa iz drnulj, slivove marmelade in zeliščnih 
šopkov … Vedno najprej zmanjka buč in kostanjev in tako je 
bilo tudi letos.

Osnovna šola Košana
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PROJEKT VODKO IZPOSTAVLJA PRVE REZULTATE

PRIDRUŽITE SE ZANIMIVIM PROGRAMOM NA LJUDSKI UNIVERZI 
POSTOJNA 

Občini Postojna in Pivka ležita znotraj Notranjsko-kraške 
regije, za katero je značilen izrazit kraški svet. Ker je torej 
vodni vir, s katerim upravlja Kovod Postojna, d. o. o., tipičen 
kraški vir in kot tak zelo ranljiv, smo se odločili za projekt 
ozaveščanja naših uporabnikov in v ta namen ustvarili 
maskoto projekta – lik škrata Vodka.

Z neformalnim izobraževanjem na temo pitne vode želimo 
doseči, da otroci v osnovni šoli osvojijo in ponotranjijo 
pridobljeno znanje in odnos do vode kot naravne dobrine. 
Z osvojenimi veščinami, odnosom in znanjem učencev, ki 
so ga pridobili v času našega načrtnega, a neformalnega 
izobraževanja, želimo vzgojiti odgovornega in dovolj 
ozaveščenega odraslega uporabnika pitne vode iz javnega 
vodovodnega sistema.

 V raziskavi smo želeli ugotoviti, ali je projekt Vodko upravičen, 
zato smo v raziskavo vključili učence osnovnih šol, ki so 
bili vključeni v program projekta Vodko (VPV) in učence, 
ki niso bili vključeni v program projekt Vodko (NVPV). S 
kvantitativno raziskavo smo ugotovili, da so učenci VPV 1. 
triletja pri zastavljenih nalogah odgovarjali na vprašanja s 
področja poznavanja lastnosti pitne vode in varovanja okolja 
za 11, 7 % bolj pravilno kot učenci NVPV. Učenci VPV 2. 
triletja so bili pri reševanju nalog boljši za 22, 9 % od skupine

NVPV. Učenci VPV 3. triletja pa za 0, 7 % v primerjavi z učenci 
NVPV. S kvalitativno raziskavo smo ugotovili da so učenci 1. 
in 2. triletja VPV večkrat prepoznali pravilna in nepravilna 
dejanja iz prebrane zgodbe s področja nepravilnega ravnanja 
in odnosa tako do pitne vode kot tudi do okolja v primerjavi 
z učenci NVPV. Učenci VPV 3. triletja so prepoznali 
več vsebinsko različnih kategorij glede onesnaževanja 
okolja v primerjavi z učenci NVPV. Projekt Vodko je torej 

dosegel pričakovane rezultate tako v nivoju znanja kot tudi 
razumevanju in uporabnosti pridobljenega znanja o pitni vodi 
in odnosu do okolja otrok po triletjih.

Ker je projekt Vodko postal utečena stalnica, bomo 
nadaljevali z izvedbo neformalnega izobraževanja. Na 
podlagi ugotovitev  raziskave bomo več pozornosti namenili 
predvsem izkustvenemu izobraževanju. Pozornost bomo 
namenili tudi modelu učiti učitelja. V ta namen smo že 
začeli izvajati izobraževalne delavnice tudi za odrasle 
(starše in zaposlene v javnih zavodih). Pomembno je, da 
se vsi vključeni v proces otrokovega razvoja, vključujejo 
opremljeni z dovolj visoko stopnjo znanja in zavedanja 
pomena zdravstveno ustrezne pitne vode in varovanja 
okolja.

Irena Sušelj Šajn, mag. san. inž.
Vodja službe za zdravstveni nadzor in analize,

Kovod Postojna, d o. o.

• Začetni Tečaj šivanja in krojenja (24 ur)
Pričetek  v prvi polovici novembra
Cena: 120 EUR

Tečaj je primeren za začetnike, pa tudi za tiste, ki imajo že 
nekaj izkušenj s šivanjem in bi svoje znanje radi nadgradili s 
krojenjem, prilagajanjem krojev svoji postavi, spoznali pravi 
vrstni red postopkov šivanja …
Zaželjene prijave.

• Brezplačno vrednotenje znanja nemščine za zaposlene 
Ugotovite, na kakšni ravni je vaše trenutno znanje nemščine.
9. 11. 2018 ob 15:30

• Mala šola ajurvede 
Uvod v najstarejši zdravilski sistem na svetu.
13. 11. 2018 ob 16:30
Cena: 4 EUR

• Vrednotenje znanja slovenščine za tujce 
Ugotovite, na kakšni ravni je vaše trenutno znanje slovenščine 
in kako se učiti, da bi lažje opravili izpit na osnovni ravni.
Brezplačno za zaposlene.
20. 11. 2018 ob 16:00
Prijave: do 16. 11. 2018

Vse informacije in prijave na 
e-mail: lu-postojna@zavod-znanje.si ali na 05/721 12 80.
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TOČKA MOČI  VGC KRPANOV DOM PIVKA
Tudi v Točko moči Krpanov dom Pivka 
je prišla jesen. Obdarila nas je s toplim 
vremenom in pisanimi barvami. Skupaj 
s sekcijo Ročnih dela DU Pivka smo se 
jim pridružili v petkovih  delavnicah.  
Pod spretnimi rokami udeleženk 
delavnic nastajajo kvačkane in pletene 
kakovostne didaktične igrače, primerne 
za vse starostne skupine, tudi za 
najmlajše. Poleg igrač pripravljamo tudi 
oblačila za lutke, s katerimi se otroci 
igrajo. 

Tiste bolj spretne z iglo in vešče dela s 
šivalnim strojem, lahko sprostijo svojo 
domišljijo in ustvarjajo posteljnino 
ter oblačilca za lutke. V mesecu 
novembru bomo srečanja razširili 
tudi na popoldanske torkove termine. 
Pridružite se nam lahko, tudi če teh 
znanj še nimate in bi jih radi pridobili. 
Več nas je, bolj je veselo.

od 27. 11. 2018 dalje 
torek od 16.00 do 18.30 ter petek 
od 8.30 do 11.30: Klepet ob čaju 
ali kavi, medgeneracijsko druženje, 
ki nam polepša dan s prijazno besedo 
in smehom ter nas navda z veseljem. 

BACHOVE CVETNE ESENCE 

Bachova cvetna terapija se osredotoča na globlje vzroke bolezni, 
ne zgolj na njene simptome.  

Vljudno vabljeni na brezplačno predstavitev, v torek, 20. 11. 2018, ob 18.00, 
v VGC Točka moči Krpanov dom Pivka. 

Iz 38 nestrupenih rastlin se po posebnem 
postopku pripravi mešanica cvetnih esenc, 
ki nam pomagajo preobraziti čustvena,               
mentalna in tudi telesna neravnovesja.                       
 

Predstavljeno bo, kako so esence narejene, 
teorija informiranja vode ter podrobno                   
posamezni cvetovi s praktičnimi primeri                  
delovanja s poudarkom na zimskih obolenjih.  

 

Predstavitev bo vodila ga. Tannya Yrska,                
direktorica zavoda PraNa. 

»NAMESTITEV ATLASA« 
Prvega vratnega vretenca po metodi HumanUP 

Z naravno metodo namestitve atlasa - prvega                 
vratnega vretenca, si pomagamo pri diskus                  
herniji, osteoporozi, revmi, krčnih žilah, artimiji,                              
visokem ali nizkem krvnem tlaku, migrenah,                  
hemeroidih, diabetesu, žolčnih ali ledvičnih                      
kamnih, hrbtenici. 
 

»S HumanUP metodo namestitve atlasa                          
dosežemo veliko boljšo komunikacijo možganov s  
telesom, izboljšanje pretoka krvi in posledično tudi            
hitrejšo regeneracijo organizma.« 
 

Predstavitev bo vodil g. Predrag Đorđević, za vse              
zainteresirane bo možna namestitev atlasa.  
 
Vljudno vabljeni na brezplačno predstavitev, 

v ponedeljek, 12. 11. 2018, ob 17.00,                                                     
v VGC Točka moči Krpanov dom Pivka. 

Vabljeni, da se nam pridružite pri projektu Kvačkamo za vrtec. 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  
e-mail: vgc.ilbistrica@gmail.com

Romana Morano
strokovna delavka v VGC Točka moči Krpanov dom Pivka
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ŽUR, ZABAVA, DOBRA DRUŽBA IN DOBRODELNOST!
Oktober je med postojnsko-pivškimi študenti že nekaj let 
poznan kot mesec dobrodelnosti, saj vsako leto ravno takrat 
pripravijo dobrodelni projekt Rocktober. Tudi letošnji ni bil 
nobena izjema. Žur, zabava, dobra družba in dobrodelnost! 
Združili smo prijetno s koristnim, mladim ponudili nekaj 
dogajanja, vse skupaj pa začinili z dobrodelno noto.

Letos smo organizatorji Rocktobra (t. j. aktivisti Kluba 
študentov občin Postojna in Pivka ter aktivisti bivšega Leo 
klub Postojna) projekt razdelili na 5 dogodkov. Trije so že 
uspešno za nami; Dobrodelne palačinke za dobrovoljen 
nasmeh, Kostanjev piknik z akustično glasbo in vrhunec 
projekta – Rocktobrov ROCK koncert, ki je potekal v soboto, 
20. 10. 2018, pod šotorom pred PTC Primorka v Postojni. 

V prijetno napolnjenem šotoru so nastopile štiri glasbene 
skupine - San Di Ego, King Foo, Matic Marentič in 
AnderKaver band. Večer je bil ovit v čisto prave rockerske 
barve, obiskovalci pa so  žurali vse do poznih jutranjih ur. 

Organizatorji smo z obiskom zadovoljni, saj smo z vstopnino 
zbrali kar lepo vsoto denarja, ki ga bomo lahko ob koncu 
projekta podarili mladi družinici, kjer je na žalost zaposlen le 
oče, poleg vseh finančnih težav pa se 3-letna hči spopada še s  
zdravstvenimi problemi in ji je potrebna posebna zdravstvena 
nega. Rocktober smo nadaljevali z dobrodelnim nogometnim 
turnirjem in dobrodelno komedijo – Boris Kobal: Pismo 
rosno! Vsega je kriv poštar.

Dan pred dobrodelnim rock koncertom pa so študentje 
izvedli že tradicionalno brucovanje z imenom KŠOPP 
bo bruc! Letos so bili vodje zabave fantje iz banda Zvita 
feltna z DJ Bolkom, KŠOPP pa je poskrbel za študentsko 
atmosfero, kot se za študentski klub spodobi. Vikend zabav 
je tako za nami, vendar to ne pomeni, da bomo počivali! 
Pripravljamo se namreč na 25. obletnico Kluba študentov 
občin Postojna in Pivka, ki bo v soboto, 17. 11. 2018, v 
Postojni pred PTC Primorko. Z nami bodo Toni Cetinski, 
Koktelsi, Drugo Dugme in DJ Krmpy. 
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O DOMU ZA STAREJŠE V PIVKI 
Župan Robert Smrdelj in predstavniki 
občine so se 23. oktobra srečali z 
generalnim direktorjem SeneCure 
Tonijem Kellnerjem in predstavnikom 
za SeneCure Slovenijo Thomasom 
Hutterjem ter dogovorili korake za 
izvedbo projekta.

Začetek izvajanja institucionalnega 
varstva je po koncesijski odločbi 
predviden že januarja leta 2021. Župan 
je investitorje seznanil, da je občina 
že pričela s postopkom za potrebno 
prilagoditev oz. dopolnitev podrobnega 
prostorskega načrta. Dogovorjeno je, da 
investitorji vzporedno s tem postopkom 
že projektirajo in peljejo postopke za 
pridobitev gradbenega dovoljenja. 
Zaradi rokov se mora gradnja pričeti 
že sredi naslednjega leta. Vsebinski 
koncept doma bo vpet v skupnost 
in celovito povezan s krajem. To 
povezanost bodo odražali medsebojni 
programi, ki se jih bo razvijalo tudi 
v povezanosti s projektom »Občina 
prijazna starejšim«. 

Cene storitev bodo v  povprečju cen 
domov s koncesijo in bodo za naše 
občane sprejemljive. Dom ne bo le 
pridobitev za starejše, ki potrebujejo 
domsko varstvo in za njihove svojce 

POZIV ZA ČLANE ČASTNEGA ODBORA
Občina Pivka je s sklepom občinskega sveta, z dne 11. oktobra 
2018, pristopila v slovensko in svetovno mrežo starosti 
prijaznih občin in mest, katere namen je iskanje rešitev za 
zdravo, aktivno in dostojanstveno staranje prebivalstva naše 
občine.  Občina Pivka ob tem poziva vsa zainteresirana 
društva in druge organizacije civilne družbe ter posameznike, 
da do 15. decembra 2018 predlagajo predstavnike v krajevni 
častni odbor starosti prijazne občina. 

Člani častnega odbora bodo pristojni za:
1. podajanje predlogov, kaj v naši občini spremeniti, kaj 
popraviti, kakšne dogodke in aktivnosti organizirati, da bo 
občina prijazne starejšim,
2. sodelovanje pri pripravi Strategije za področje staranja in 
sožitja med generacijami,
3. sooblikovanje predlogov za sofinanciranje programov iz 
občinskega proračuna,
4. sooblikovanje vsebinskih izhodišč za povezovanje 
programa novega doma ostarelih v Pivki in širšega okolje,
5. podajanje predlogov za sofinanciranje programov in 
projektov vezanih na medgeneracijsko sodelovanje,
6. sodelovanje na promocijskih dogodkih v okviru projekta 
Starosti prijazna občina. 

Častni člani tekom projekta oblikujejo svoja mnenja in stališča 
ter o njih poročajo na srečanjih članov častnega odbora. 
Mnenja in predlogi so izhodišča za strategijo, ki je ključni 
produkt projekta in osnova za delovanje občine na programih 
za starejše v prihodnosti.          

Starosti prijazna mesta in občine so mednarodni program 
Svetovne zdravstvene organizacije, ki skuša mestom in 
občinam pomagati, da se prilagodijo na dva globalna 
demografska trenda – naglo staranje prebivalstva in širjenje 
urbanizacije. Koordinator slovenske mreže je Inštitut Antona 
Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. udi 
naša občina se srečuje z rastjo populacije nad 65 let. Število 
starejših v naši občini je 1.175 oseb, kar znaša 19.44 %, in iz leta 
v leto raste. To se odraža tudi na povprečni starosti prebivalcev 
občine. Prav zaradi teh kazalnikov smo vstopili v projekt, ki se 
bo dopolnjeval s projektom izgradnje doma za starejše v Pivki. 

Pozivamo torej vse zainteresirane, da podajo 
svoje predloge za imenovanje v častni odbor na 
naslov Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 

PIVKA ali na elektronski naslov 
obcina@pivka.si. 

temveč tudi za občane, ki bi se želeli zaposliti na področju zdravstva in sociale. V 
domu je namreč predvideno 32 delovnih mest.
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JOŽE MOREL – POVELJNIK OBČINSKEGA ŠTABA CIVILNE ZAŠČITE OBČINE PIVKA
Če začneva na začetku tvoje poti, kaj je bilo tisto, kar te je 
pripeljalo do odločitve za takšno življenjsko pot?

Odraščal sem v Dolnji Košani v kmečki družini z več otroki, oče 
je bil kmet, mati gospodinja, mladost ni bila rožnata, poprijeti je 
bilo treba za vsako delo, denarja ni bilo na razpolago. Že takrat 
je prihajala do izraza neka medsebojna pomoč, medsosedska, 
vaška pomoč, če hočete, in tako smo se kot otroci že nekako kalili 
v tem medsebojnem sodelovanju in uvideli, da brez pomoči drug 
drugemu preprosto ne gre. 

Osnovno šolo sem obiskoval v rodni Košani, po končani šoli sem 
se zaposlil na prevozniškem podjetju Transavto Postojna, kot 
vajenec - avtomehanik. Poklicno šolo sem obiskoval v Kopru ter 
izkusil precejšnje domotožje, zelo sem pogrešal domačo Košano. 
Po odsluženem vojaškem roku, sem se zaposlil pri Kraškem 
zidarju v Sežani. Tam so me opazili kot perspektivnega in 
marljivega delavca, zato sem bil že takoj na začetku napoten 
na usposabljanje za serviserja težke gradbene mehanizacije v 
italijanski Torino. 

Kako se je potem tvoja poklicna pot oziroma življenjska pot 
približala gasilski karieri?

Z osamosvojitvijo Slovenije so se razmere za gospodarstvo 
močno poslabšale, zato je industrijsko gasilsko društvo Košana, 
ki je delovalo v sklopu takratnega podjetja Pivka Perutninarstvo, 
bilo razpuščeno. Nekaj nadobudnih in zagnanih gasilcev je 
začutilo potrebo, da društvo ponovno zaživi kot prostovoljno 
gasilsko društvo Košana. Takratni kulturni dom je bil v zelo 
slabem stanju, udirala se je streha, odpadali ometi ipd., zato 
se je pristopilo k sanaciji ostrešja. Takrat sem se pridružil tem 
zagnanim fantom in možem in tako se je moja gasilska pot 
začela.

V letih, ki so sledila, sem bil predsednik gradbenega odbora za 
obnovo gasilskega doma. V letu 1998 so me na občnem zboru 
PGD Košana izvolili za predsednika društva. Sledilo je nekaj 
izobraževalnih let na tem področju, preden sem pridobil vsa 
ustrezna znanja, izkušnje in ustrezen čas, ki je za to potreben. 

In tu se potem nekako približava tvoji poveljniški karieri v 
civilni zaščiti.
Kako je prišlo do tega?

Prejšnji poveljnik je izrazil željo, da te funkcije ne bi več 
opravljal, mene so pa kolegi gasilci na raznih intervencijah 
in posredovanjih gasilskih društev opazili, da sem zagnan in 
dobro usposobljen, predvsem pa primeren in pripravljen za to 
pomembno nalogo in funkcijo. Tako me je na predlog mojih 
kolegov, na to funkcijo, župan tudi potrdil. 

Ko ravno omenjaš župana. Kako gledaš na sodelovanje z 
njim in na sploh z občino Pivka, kakšne so tvoje izkušnje 
pri tem sodelovanju.

Sodelovanje že vsa leta poteka v odličnem vzdušju, na občini 
Pivka smo vedno naleteli na razumevajoč odnos, čeprav se 
vedno vseh želja in potreb pač ne da upoštevati, pa je vendarle 
tu potrebno povedati, da smo tisto najbolj nujno in pomembno 

opremo, ki jo gasilci in civilna zaščita potrebujemo, uspeli skozi 
ta leta pridobiti. S tempom življenja, kot ga poznamo danes, 
se je spremenil tudi način delovanja in posredovanja gasilskih 
društev. Ta ni več enak kot je bil pred leti in zato so potrebe po 
drugačni tehniki in drugačni opremi. 

Civilna zaščita in gasilci morajo temu tempu slediti. To 
usklajenost in sodelovanje med strukturami, se pravi med 
gasilci, občino Pivka in civilno zaščito, ste lahko najbolj sami 
videli in občutili leta 2014 ob uničujočem žledolomu, kjer se je 
naša občina izjemno dobro izkazala.

No, poleg gasilske kariere in kariere v civilni zaščiti pa si 
seveda moral zaslužiti tudi za svoj kruh in preživetje svoje 
družine. Kakšna je bila tvoja poklicna pot, potem ko si 
stopil na pot samostojnega podjetnika?

Leta 1994 sem bil zaposlen pri Mercator Nanosu v Postojni. S 
spremembami in reformami, ki so bile za gospodarstvo takrat 
burne, sem bil odpuščen iz podjetja. Pričel sem s samostojno 
obrtjo, in sicer servisiranjem hladilnih naprav. Začetek ni bil 
lahek, saj sem bil prepuščen sam sebi brez obratnih sredstev in s 
pomanjkljivim znanjem. 

Pričel sem z izobraževanjem na področju hladilništva in uspešno 
opravil več usposabljanj. Z leti sem seveda spoznal precej 
kolegov serviserjev, ki sem jim priskočil na pomoč in pridobil 
mnogo prepotrebnega znanja, predvsem pa praktičnih znanj ter 
izkušenj na svojem področju, tako da sem tudi na svoji poklicni 
poti pravzaprav udejanjal svojo potrebo pomagati sočloveku. To 
je tudi moj moto v življenju, da s tem ko pomagaš sočloveku, 
pomagaš tudi sebi.

Čudovita misel za zaključek najinega pogovora. A prav bi 
bilo, da čisto za konec omeniva tudi tvojo družino.

Družina mi pomeni ogromno, v njej sem našel vso podporo in 
pomoč. Z ženo Damjano imava pet otrok in veliko breme je bilo 
na soprogi vsa ta leta, ko sem bil poklicno in pa prek kariere 
gasilca precej odsoten iz družinskega življenja, s tem da se je 
tudi žena razdajala in posvečala pevskim zborom v Košanski 
dolini. Kljub vsem odsotnostim in obveznostim na obeh straneh, 
sva uspela ohraniti trdno 
družinsko vez, ki naju vseskozi 
povezuje. Sinova sta tudi 
uspešna obrtnika, hčerki imata 
vsaka svoj poklic, mlajši sin 
pa je dijak. Vse med njimi pa 
povezuje ljubezen do gasilstva, 
tudi punce, kar mi je v veliko 
veselje, da nekako nadaljujejo 
družinsko gasilsko tradicijo in 
čut pomagati sočloveku.

Jože, hvala za pogovor in še 
veliko uspešnih let ti želim 
na tvoji nadaljnji poklicni in 
gasilski poti.

Silvo Čelhar Fo
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SLOVESNOST OB 20. OBLETNICI OTVORITVE GASILSKEGA 
DOMA KOŠANA 
Prostovoljno gasilsko društvo je v 
soboto, 8. septembra, praznovalo 20 
let obnove gasilskega doma in v ta 
namen je priredilo gasilsko parado, 
na kateri so se udeležila društva iz 
postojnske, ilirskobistriške in koprske 
gasilske zveze, in sicer skupaj kar 12 
prostovoljnih gasilskih društev.

Po končani paradi je sledila slavnostna 
prireditev, ki jo je vodil Janez Cucek, sta 
delovanje društva opisala predsednik 
PGD Košana Matija Morel in dolgoletni 
predsednik Jože Morel. Kot slavnostna 
govornika sta društvo predstavila tudi 
podžupan Boris Rebec, ki je delovanje 
društva predstavil z vidika občine 
in pa namestnik poveljnika Gasilske 
zveze Slovenije, Darko Muhič, ki je z 
veliko podporo pomagal PGD Košana, 
da je danes v taki obliki, kot ga lahko 
opazujemo. Gasilsko društvo danes 
šteje 93 članov, od katerih je 24 otrok, 
ki obiskujejo gasilski krožek, 12 gasilcev 
pripravnikov in 28 gasilcev operativcev. 
V zadnjih letih se je v gasilske vode 
podalo kar nekaj ženskih predstavnic, 
ki so nadobudno pričele z vajami za 
tekmovanja, se udeležile srečanja članic 
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in šle na izobraževanje za gasilca pripravnika. Društvo ima danes v garaži 5 gasilskih 
vozil, v letošnjem letu pa je kupilo tudi nekaj novih gasilskih zaščitnih oblek za 
gasilce. Ob tej obletnici, bi radi izkoristili priložnost in se zahvalili vsem krajanom, 
ki nam zaupajo, Občini Pivka in vsem sponzorjem za donacije ter vsem tovarišem 
gasilcem, ki so naredili našo parado toliko bolj svečano s svojo udeležbo. Velika 
zahvala gre tudi OŠ Košana, ker so nam odstopili prostor pred šolo in Klepetuljam, 
klapi Škvadra ter Postojnski godbi, ki so popestrili sobotno prireditev. Hvala pa tudi 
vam, dragi obiskovalci, ki ste prišli na veselico z ansamblom Nemir in nam ustvarili 
nepozaben večer. Zahvala gre tudi našemu fotografu Jožetu Pavzinu. 

PGD KOŠANA

Mladinska komisija 
PGD Pivka

Martin 040 803 360
Rok 070 550 976

Adrijano 041 974 107

PGD PIVKA ZBIRA ODSLUŽEN PAPIR
V prostovoljnem gasilskem društvu Pivka smo se odločili, da bi 

z zbiranjem odpadnega papirja pridobili nekaj finančnih sredstev, 
ki bi jih porabili izključno za delovanje mladine, saj bi si tako lahko privoščili kakšen daljši izlet. 

Če ste pripravljeni odstopiti papir najmlajšim v našem društvu, ga lahko pripeljete 
vsako soboto med 16.00 in 17.00 pred gasilski dom. 

V primeru, da v gasilskem domu ni nikogar, ga lahko pustite pod balkonom na zadnji strani 
gasilskega doma. Zaradi lažjega transporta in skladiščenja je priporočljivo, da je papir v škatlah 

ali zvezan. V primeru večjih količin, nam sporočite vaše podatke (ime, priimek, naslov in telefon) 
in poskrbeli bomo za odvoz.

V septembru se je župan Občine Pivka Robert Smrdelj 
na delovnem sestanku srečal s predstavniki prostovoljnih 
gasilskih društev občine Pivka. Delovno srečanje je bilo 
namenjeno pogovoru o tekočih zadevah na področju gasilstva, 
med drugim o stanju osebne opreme, stanju vozil in načrtih za 
naprej ter načinu delovanja prvih posredovalcih za AED. Ob 
tej priložnosti so predstavniki prostovoljnih gasilskih društev 
prejeli tako imenovane označevalne oziroma funkcijske 
telovnike, izdelane po vzorcu tipizacije Gasilske zveze 
Slovenije. Funkcijsko označevanje na gasilskih intervencijah je 
namenjeno predvsem ustreznemu prepoznavanju sodelujočih, 
ki se istočasno pojavljajo na intervencijah.

SREČANJE Z GASILCI 
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OB PRAZNOVANJU 40. OBLETNICE PGD PALČJE Z NOVIM VOZILOM 
ZA GOZDNE POŽARE 

V soboto, 6. oktobra 2018, je v Palčju potekala slovesnost ob 
praznovanju 40. obletnice delovanja Prostovoljnega gasilskega 
društva Palčje. Prostovoljno gasilsko društvo Palčje deluje že 
od leta 1977, na ustanovnem občnem zboru je bila formirana 
tudi gasilska operativna enota, ki je štela 18 članov. Prostore 
so si uredili v nekdanji vaški šoli. Nov gasilski dom je bil 
dokončan leta 1983. Leta 1984 so razgrnili še svoj gasilski 
prapor. Društvo trenutno šteje 111 članov, od tega je 15 
operativnih gasilcev. V društvu imamo tudi 9 mladincev in 
10 pionirjev.

Na praznovanju je župan Robert Smrdelj slavnostno 
predal novo gasilsko vozilo poveljniku PGD Miranu Šajnu. 
Podvozje vozila je znamke Renault ima oznako GCGP- 1 in 
je opremljeno s cisterno prostornine treh kubičnih metrov 
in je namenjeno gašenju gozdnih požarov, požarov v naravi, 
gašenju dimniških požarov in tehničnemu reševanju. Občina 
Pivka je z vključenimi sredstvi požarne takse za nakup vozila 
prispevala 170.000 evrov, Gasilska zveza Slovenije je na 

podlagi prijave na javni razpis sofinancirala 12.000 evrov za 
podvozje.

Občina je v letu 2016 sofinancirala tudi graditev prizidka h 
gasilskemu domu, ki so jo gasilci v veliki meri sami izvajali in 
konec letošnjega septembra uredila del asfaltiranega dvorišča 
ob gasilskem domu in v središču vasi, za kar je skupaj namenila 
30.000 evrov.

Župan je v svojem nagovoru povedal, da nas narava iz leta v 
leto bolj opozarja in da se uničujočim posledicam vremenskih 
ujm ne bomo mogli več izogniti, zato potrebno velik poudarek 
in finančna sredstva nameniti ustrezni opremljenosti gasilcev, 
ki ob tovrstnih nesrečah prvi priskočijo na pomoč. Prav tako 
je ob tej priložnosti župan predstavnikom PGD Pivka, PGD 
Košana, PGD Zagorje in PGD Palčje simbolno predal listine 
za dodatna sredstva za nakup osebne zaščitne gasilske opreme, 
ki jih je občina zagotovila v letu 2018 v skupni vrednosti 
28.000 €.

TEKMOVANJE 
GASILSKE ZVEZE 
POSTOJNA
Ekipa mladincev PGD Palčje se je v 
soboto, 13. oktobra 2018, udeležila 
gasilskega tekmovanja GZ Postojna, ki 
je potekalo na Studencu. Mladinci so 
tekmovali v suhi vaji s hidrantom, vaji 
razvrščanja in teoretičnem testu. Ekipa 
PGD Palčje je v svoji kategoriji osvojila 
3. mesto. 

Ekipi čestitamo za uspeh!
PGD Palčje
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V soboto, 20. oktobra, smo se člani in članice PGD Pivka 
odpravili na strokovno ekskurzijo. Pot smo pričeli v zgodnjih 
jutranjih urah v Pivki in se odpravili proti Zagrebu. Tam smo 
si ogledali tovarno Ziegler. Predstavniki podjetja so nam 
predstavili njihovo podjetje in delo. Predstavili so nam tudi 
proizvodno linijo njihovih gasilskih vozil. Ogledali smo si 
proizvodni proces izdelave vozil vseh tipov. Po končanem 
ogledu smo se vrnili v Slovenijo, kjer nas je v Novem mestu, 
na splavu reke Krke čakalo kosilo. S splavom smo prepluli 
del reke Krke. Animatorji so nam predstavili splavarjenje 
na reki in opisali Novo mesto. Po končanem kosilu smo se 
ustavili v GRC Novo mesto. Tamkajšnji gasilci so nas sprejeli 
in nam predstavili njihovo enoto, delo ter prostore in opremo. 
Po končam ogledu je sledila še večerja v gostili Pri Štefki na 
Otočcu in družabni večer. PGD Pivka

Tudi letos se je Društvo Vita Pivka z eno 
ekipo POMAGAJMO (sebi in drugim) 
- PSD in vodniki reševalnih psov Kluba 
vodnikov reševalnih psov Postojna že 
tradicionalno udeležilo dneva odprtih 
vrat vojašnice Pivka. Ob prijetnem 
druženju s sodelujočimi in obiskovalci 
so prikazali in razložili ravnanja v 
različnih kriznih situacijah s področja 
splošne varnosti, požarov, naravnih in 
drugih nesreč ter prikazali vzgojo psov.

Sodelujoči ugotavljajo, da lahko le z 
znanjem in sodelovanjem učinkovito 
pomagamo sebi in pomoči potrebnim, 
s samozaščitnim in preventivnim 
vedenjem pa preprečimo marsikatero 
krizno situacijo. 

Društvo Vita Pivka

Občina Pivka bo kupila poslovne 
prostore bivše pošte v Košani in 
jih namenila za gasilsko dejavnost 
Prostovoljnega gasilskega društva 
Košana. Občinski svet je v zadnjem 
rebalansu občinskega proračuna za 
nakup prostorov zagotovil 30.000 
evrov.  Površina vseh prostorov obsega 
84 kvadratnih metrov površine, ti pa 
obsegajo tudi kurilnico s pečjo na 
kurilno olje. Člani društva bodo v 
novo pridobljenih prostorih uredili 
garderobe, večnamenski prostor 
za pisarniško delo oziroma za 
izobraževanje in sestanke. Uredili bodo 
tudi manjšo garderobo za najmlajše 
gasilce, člane krožka, ki jih je kar 30.

Konec oktobra je v prostorih PGD Košana potekal podpis pogodbe, na katerem so 
bili prisotni košanski gasilci, predstavnik Pošte Slovenije Valter Furlanič ter župan 

Občine Pivka Robert Smrdelj.

PROSTORI BIVŠE POŠTE V KOŠANI ZA GASILCE 

STROKOVNA EKSKURZIJA PIVŠKIH GASILCEV

ODLIČNO SODELOVANJE
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Tudi pri Sopotnikih smo posebno obeležili Evropski teden 
mobilnosti, ki se je odvijal v tednu med 16. in 22. septembrom 
in bil namenjen medgeneracijski solidarnosti.

Sopotniki enote Pivka smo v ta namen v svoje vrste 
pridobili posebnega, častnega prostovoljca - župana Občine 
Pivka Roberta Smrdelja, ki je v sredo, 19. 9. 2018, skupaj s 
koordinatorko enote Martino Stegel, opravil prevoz naše 
uporabnice in jo odpeljal po opravkih v Pivko. Župan je, prav 
tako kot naši prostovoljci počnejo vsakodnevno, izpolnil potni 
nalog, prižgal aplikacijo in se odpeljal po našo uporabnico. 
Gospo sta s koordinatorko odpeljala v trgovino v Pivko. Ko 
je gospa odpravila v trgovini, smo si vsi trije privoščili še 
kavico, kjer smo se pogovorili o vse mogočem. Gospa je zelo 
pohvalila doprinos Sopotnikov v občini Pivka in povedala, da 
je naše delo zelo pomembno, saj približujemo mesto vasem. 
Potožila je, kako težko je starejšim na vasi, ki so odvisni od 
dobre volje sorodnikov ali sosedov za najmanjšo stvar, ki jo 
potrebujejo iz Pivke. 

Sopotniki delujemo v občini Pivka že pol leta. Največ prevozov 
je do Postojne, kamor vozimo k zdravnikom ali pa v trgovine, 
prevozi so tudi iz različnih pivških vasi pa do Pivke – trgovine, 
zdravniki v zdravstvenem domu v Pivki, v lekarno v Pivki 
in na banko. Vozimo pa tudi v Bolnišnico Izolo, Bolnišnico 
Sežana, Bolnišnico Šempeter pa tudi v Ljubljano.

Prostovoljci nismo le vozniki avtomobila, ki vsak 
dan z izmeničnimi dežurstvi poprimemo za krmilo 
vozila, ampak smo tudi poslušalci, sogovorniki, 
spremljevalci in dobra družba. Prostovoljci smo srce 
naše organizacije. 

Iskrena zahvala Občini Pivka in gospodu županu za podporo 
in sodelovanje!

Človek človeku Sopotnik.

Martina Stegel, koordinatorka enote Pivka

Občinski svet Občine Pivka je na svoji 24. redni seji potrdil predlagani županov amandma, s 
katerim so v rebalans proračuna uvrstili tudi nabavo novega vozila za potrebe izvajanja projekt 

Sopotniki. Nabava novega vozila je nujna, saj je obstoječe vozilo slabo in večkrat v okvari. 

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI TUDI PRI SOPOTNIKIH

Župan Občine Pivka je postal častni prostovoljec Sopotnikov 
enote Pivka in gospo odpeljal po opravkih v Pivko.

Ob Evropskem tednu mobilnosti je župan sprejel prostovoljce
Sopotnikov in jim v zahvalo za ves trud in čas podaril darilca.
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POVABILO V KLUB BOLNIKOV Z 
MOŽGANSKO KAPJO

Spoštovani bolniki z možgansko kapjo (MK), svojci 
in vsi tisti, ki vas zanima življenje z možgansko 
kapjo. Vljudno vas vabimo k včlanitvi v novo 

ustanavljajoči se Klub bolnikov z MK s sedežem v 
Postojni. 

Postali bi del mreže, ki jo poskuša Združenje bolnikov s CVB 
Slovenije ustvariti po celotni državi. 

Glavni namen delovanja klubov je druženje oseb s 
podobnimi težavami, ki si lahko med sabo na najboljši 

način izmenjujejo izkušnje in znanje, razvijajo prostočasne 
aktivnosti in opozarjajo pristojne na vse preveč prezrto 

dejstvo, da bolniki in svojci po možganski kapi potrebujejo 
vseživljenjsko podporo. 

Več nas bo, bolj vidni in slišni bomo.

Kontaktni osebi za Postojno sta:
Vlasta Andlovec (vandlovec57@gmail.com ali 031 624 327)
Dušan Kafol (dusan@kafol.net ali 040 637 842).
Informacije o Združenju bolnikov s CVB: 
www.zdruzenjecvb@.com. 

Predsednik Združenja CVB
Milan Čuček

OBELEŽIMO SVETOVNI DAN SLADKORNE BOLEZNI

V mesecu novembru, ko obeležujemo svetovni dan sladkorne bolezni (14. november), 
Društvo diabetikov Postojna in Pivka pripravlja dogodke, na katere lepo vabi širšo javnost:

- 15. 11. 2018 od 9. do 11. ure kontrola krvnega sladkorja v Lekarni Pivka
- 16. 11. 2018 od 9. do 11. ure kontrola krvnega sladkorja v Prestranku
- 17. 11. 2018  od 10. ure dalje Državno tekmovanje o znanju o sladkorni 
bolezni 2018-2019 na Gozdarski šoli v Postojni oz. Zdravstveni  šoli.

Društvo diabetikov Postojna

Začetek oktobra se je zaključil že drugi krog slikanja žensk v 
mobilni enoti, ki je od 7. marca letos delovala ob Bolnišnici 
za ženske bolezni in porodništvo Postojna. V tem času je 
bilo povabljenih 5.000 žensk med 50. in 69. letom iz občin 
Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica in Cerknica. 

Vabilu se je odzvalo 69 % žensk, kar je razveseljivo glede na 
prvi krog leta 2016, ko se je mamografije v mobilni enoti 
programa DORA v Postojni udeležilo 54 % vseh vabljenih 
žensk. V drugem krogu so opravili 3.614 mamografij, dobrih 
sto žensk pa so do konca septembra povabili na dodatno 
obravnavo na Onkološki inštitut v Ljubljano. Mobilna enota 
programa DORA se zdaj iz Postojne seli v Litijo, nato pa na 
Vrhniko; v Postojno se bo ponovno vrnila čez dve leti. Vse 
ženske, ki se niso uspele prenaročiti oz. udeležiti slikanja 
v mobilni enoti programa DORA v Postojni, se lahko še 

vedno prek obrazca na spletni strani https://dora.onko-i.si/
prenarocanje/, elektronskega naslova dora@onko-i.si ali na 
telefonski številki 080 27 28 (vsak delavnik med 9. in 12. uro) 
naročijo na mamografijo. Naročene bodo v stacionarno enoto 
programa DORA v Splošni bolnišnici Izola ali na Onkološki 
inštitut Ljubljana. 

Vesna Škrbec, Onkološki inštitut Ljubljana

ZAKLJUČEN DRUGI KROG SLIKANJA ŽENSK V PROGRAMU 
DORA V POSTOJNI

V soboto, 22. septembra, so se v Parku vojaške zgodovine 
zbrale rejniške družine z vseh primorskih občin. Primorske 
rejniške družine se srečujejo vsako leto – zaradi druženja 
pa tudi zaradi izobraževanja in izmenjave izkušenj rejnikov. 
Sprejel jih je tudi župan Občine Pivka Robert Smrdelj in v 
svojem pozdravu poudaril, da je rejništvo veliko več kot le 
skrb za materialno plat in bivalne pogoje naših najmlajših.

SREČANJE REJNIŠKIH DRUŽIN 
PRIMORSKE V PIVKI 
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Tudi letošnji oktober, ob mesecu ozaveščanja širše javnosti o 
raku dojk, so bila drevesa v središču Pivke, pred Krpanovim 
domom in Občino Pivka zavita v rožnate barve. 

Pivka je namreč eno izmed mest v Sloveniji, ki vsakoletno 
podpirajo akcijo organizacije Europa Donna. V Pivko so, 
poleg domačink, prispele članice združenja iz Postojne, vsem, 
ki smo se jim pridružili, pa so nadele rožnate pentljice. Pred 
Krpanovim domom jih je sprejel podžupan Boris Rebec, z 
njimi je pokramljal o delovanju organizacije na Pivškem in 
Postojnskem. Poudaril je, da je njihova prisotnost in delovanje 
izrednega pomena za ozaveščanje družbe ter jim zaželel veliko 
pozitivne energije in rožnate moči pri nadaljnjem delu. Za 

organizacijo dogodka ter delovanje podružnice na Pivškem 
je zaslužna Dušanka Lukič, strokovno podporo združenju na 
Postojnskem in Pivškem pa nudi Zlatka Dorotea Soban.

Članice vabijo vse zainteresirane, ne zgolj ženske, ki so bolezen 
prebolele, da se jim pridružijo na izletih, pohodih, sprehodih, 
pa seveda predavanjih in izobraževanju na sploh. Včlanitev je 
mogoča  prek prijave neposredno v združenje Europa Donna, 
interesentke pa se lahko oglasijo tudi osebno gospe Vidi Tofil 
(031 381 877 ali vida.tofil@gmail.com) ali kateri izmed ostalih 
članic iz Pivke in Postojne.

ROŽNATI OKTOBER V PIVKI 

V septembru je svoja vrata odprla nova pediatrična 
ambulanta, v kateri za male paciente dvakrat tedensko skrbi 
pediatrinja Jelena Pejović in medicinska sestra Bernarda 
Udovič Tomšič. Ambulanta je v Pivki je ponovno zaživela 
po enoletnem premoru in gre nedvomno za velik prispevek 
lokalnemu prebivalstvu. Investicijo sta namenu uradno 
predala direktorica Zdravstvenega doma Postojna prim. Irena 
Vatovec in župan Občine Pivka Robert Smrdelj. 

Prostore smo uredili v etažnem prizidku objekta, ki je bil 
izgrajen leta 2016. Vhod je urejen tako, da je omogočen 
obisk pri pediatru staršem z otroškimi vozičkih prav do 
ordinacije. V sklopu urejanja prostorov pediatrije smo 

uredili ordinacijo za pediatra, prostore za medicinsko sestro 
in za izolacijo, spremljajoče prostore za medicinsko osebje - 
garderoba s čajno kuhinjo in sanitarije, uredili pa smo tudi 
vetrolov, čakalnico in sanitarije za paciente. Istočasno smo 
v obstoječem objektu zdravstvene postaje obnovili stopnišče 
in osrednji hodnik v prvem nadstropju. Zamenjali smo talne 
obloge in notranja vrata ter delno obnovili elektroinstalacije 
in izvedli slikopleskarska dela. Stroški gradbeno obrtniških 
in instalacijskih del so znašali 78.000 evrov, zagotovila jih 
je občina. Stroške opreme pa je nosil izvajalec dejavnosti 
pediatrije Zdravstveni dom Postojna. Vrednost tega dela 
naložbe je znašala 38.000 evrov. 

Občina Pivka 

OTVORITEV PROSTOROV PEDIATRIJE V ZDRAVSTVENI POSTAJI 
PIVKA 
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Javna agencija RS za varnost prometa v sodelovanju s podjetjem 
Sipronika d.o.o. želi opozoriti voznike k strpnejši vožnji in s 
tem prispevati k večji varnosti vseh udeležencev v prometu. S 
tem namenom je občinam v okviru projekta Skupaj za večjo 
varnost - Namestitev prikazovalnikov hitrosti »Vi vozite 2018« 
v desetmesečni brezplačni najem odstopila 32 prikazovalnikov 
hitrosti.  Občina je za postavitev prikazovalnika hitrosti 
predlagala lokacije na občinskih cestah v bližini šol, na 
katerih se dnevno ukvarjamo s pobudami za strpnejšo vožnjo 
in umirjanje prometa, predvsem z ranljivostjo predšolskih in 
osnovnošolskih otrok, kolesarjev, rolerjev ter starejših oseb. 
S strani Agencije je bila izbrana lokacija v bližini osnovne 
šola Košana skupaj z vrtcem, stadionom ter baliniščem. Na 
podlagi študij agencije je prikazovalnik hitrosti priporočljivo 
prestavljati iz ene lokacije na drugo prometno kritično 
lokacijo, prav tako omogoča ažurni vpogled v zabeležene 

podatke o hitrostih, ki so dostopni na spletni strani občine.  
Portal prikazovalnika MHP50 bo občasno izklopljen, kljub 
temu pa bo za raziskovalne namene beležil meritve hitrosti. 
Previdno torej, trenutno je nameščen v Drskovčah in meri v 
smeri proti Pivki. 

SKUPAJ ZA VEČJO VARNOST

V mesecu oktobru je potekala zbiralna akcija poljskih 
pridelkov. Veseli nas odziv ljudi, ki so nam spet izkazali svojo 
dobroto in se na akcijo odzvali po svojih močeh. V župniji 
Pivka smo zbrali 14 kg, v Šmihelu 20 kg, župnijska Karitas 
Trnje je zbrala 105 kg., Zagorje pa 270 kg in 20 €. Iskrena 
hvala vsem, ki ste v akciji darovali pridelke in še posebej hvala 
družini Vadnjal, ki vsako leto pridelke pripelje v Pivko.

V mesecu novembru bo potekal teden Karitas, in sicer 
od 25. 11. do 2. 12. 2018. Aktivnosti, ki se bodo ta teden 
zvrstile, so:
25. 11. 2018 bo nedelja Karitas, kjer bodo člani Karitas 
sodelovali pri sv. mašah.

26. 12. 2018 bo ob 18. uri v Postojni sveta maša za sodelavce 
Karitas postojnske dekanije. Po maši bo kratko druženje.

28. 12. 2018 bo romanje sodelavcev Karitas v Ponikvo k 
zahvalni sveti maši in popoldne ogled generalke Klica dobrote 
v Celju.

29. 12. 2018 bo dan odprtih vrat od 9. do 16. ure v skladišču 
Karitas v Pivki, Kolodvorska 10.

Vabljeni na ogled naših prostorov in k predstavitvi našega 
dela. K sodelovanju smo povabili otroke iz vrtca in šole ter 
veroukarje.

Pred prazniki bomo obiskali starejše občane, ki živijo doma 
ter jim voščili lepe praznike. Povabili jih bomo k sveti maši 

ob godu svetega Štefana, ki bo popoldne ob 14. uri v pivški 
cerkvi svetega Petra. Po sveti maši bo druženje ob čaju in 
kavi v župnišču. Otroke, ki obiskujejo učno pomoč, bo tudi 
letos obiskal sveti Miklavž. Decembra bomo obiskali tudi 
vse oskrbovance Materinskega doma in Doma upokojencev 
v Postojni ter jih skromno obdarili. Veselimo se že srečanja 
in prijetnega pogovora z njimi. Tudi njim naš obisk veliko 
pomeni. Izposojamo bolniške negovalne postelje in 
ortopedske pripomočke.

Župnijska Karitas Pivka

V TEM MESECU PRAZNUJEMO TEDEN KARITAS

Zvezda repatica naznanila je,
da v Betlehemu Jezus rodil se je,

veselje preveva vse nas ljudi,
da božje dete, med nami živi,

na zemlji sedaj vsem lažje nam bo,
z njegovim rojstvom, naše življenje je izpopolnjeno!
Blagoslovljen božič vam želijo sodelavci Karitas.

Božično drevesce se že lesketa, saj čarobno moč ima, ker v tej 
noči izpolnjuje vse želje tega sveta.

Želim, da ti vsaka lučka ki na njemu žari veliko dobrega podari.
Blagoslovljen božič vam želijo člani odbora za Sveto Trojico.



Pregled kulturnih dogodkov, aktivnosti društev, vaških skupnosti…

51

25. oktobra je v postojnski knjižnici potekalo predavanje, ki 
ga je organiziralo Društvo Človek. Dogodka so se udeležili 
tako Pivčani kot Postojnčani in ker gre za vedno aktualno 
tematiko partnerstva, starševstva in vzgoje otrok, nam je ob tej 
priložnosti nekaj besed o tem namenila tudi predavateljica, 
strokovna vodja programov in družinska terapevtka Dora 
Pal… 

»V življenju nas vse žene potreba po tem, da bi bili ljubljeni, 
da bi ljubili, bili sprejeti in čutili v za nas pomembnih odnosih 
varnost. Pa vendar se pomembnih delov našega življenja – kot 
so partnerstvo ali starševstvo velikokrat lotevamo brez pravega 
razumevanja. Osebno menim, da so zavestno delo na sebi, 
zavestno partnerstvo in starševstvo, ključ do zadovoljnega 
življenja. V odnose namreč prinašamo tudi svoje stare, 
mnogokrat nerazčiščene rane, ter neznanje s področja urejanja 
odnosov. Zdravi odnosi s seboj  nosijo različne lastnosti, ki se 

jih, če jih poznamo, lahko tudi učimo.  Zato je pomembno, da 
smo odprti, učeči in da po potrebi znamo poiskati podporo, ko 
vidimo, da smo v nekem vedenju nemočni.«

DKH

BODIMO ODPRTI, UČEČI IN POIŠČIMO PODPORO

Kulturno društvo LIPA Pivka nadaljuje 
tradicijo pohodov po poteh kamnitih 
križev - značilnih spomenikov kamnite 
dediščine naših krajev. Enajsti pohod je 
potekal v znamenju spomina na konec 
prve svetovne vojne pred natanko 
sto leti. Na izhodišču v Hrastju pri 
železniškem nadvozu je pohodnike 
v imenu društva pozdravil Ernest 
Margon in na kratko prikazal vlogo 
železnice, ki je v Pivko prisopihala 27. 
julija 1857, v štirih letih vojskovanja pa 
je imela pomembno vlogo za prevoz 
vojaštva, konj, topov, granat in druge 
oskrbe. Največjo vlogo je odigrala prav 
v času konca vojaških spopadov in 
naraščajočega vala demoraliziranega 
vojaštva. Normalni vojaški transport je 
peljal 1000 vojakov, v zmedi vojaškega 
razpada pa se je nagnetlo nanj do 4000 
vojakov. Zasedli so celo strehe vagonov 
in odbijače. Veliko vojakov se je pri 
tako tvegani vožnji ponesrečilo. Mimo 
Kerina smo pohodniki nadaljevali pot 
na Primož. Pri nekdanji vojašnici ob 
vhodu v rove je Irena Margon prebrala 
nekaj narodnih in umetnih pesmi 
iz šolskega učbenika iz leta 1917 z 
naslovom Domoljubne in vojaške pesmi 
za šolsko mladino. Spustili smo se do 
Radohove vasi in v križišču za Klenik 
postali pri lepem primerku pivškega 
križa iz konca 18. stoletja. Pred vasjo 
je našo pozornost pritegnil kamniti 
križ z letnico 1900, ki so ga vaščani 
postavili iz zaobljube dane v času kolere 
leta 1855. Na razpotju za Trnje in proti 
cerkvi sv. Trojice smo se ustavili pri 

ŽE ENAJSTI POHOD PO POTEH KAMNITIH KRIŽEV

Fo
to

: I
re

na
 M

ar
go

n 

kamnitem križu Na križpoti, kjer je po ljudski pripovedi strašilo,  in nadaljevali pot 
do restavriranega in na novem stebru postavljenega križa pri mrliški vežici z lepim 
reliefom Svete družine s Sveto Trojico. Našo pozornost je pritegnila v neoromanskem 
slogu v letih 1894–1901 zgrajena cerkev sv. Trojice na dominantni razgledni točki 
nad Trnjem. Ogledali smo si jo, posebno nas je pritegnil relief sv. Elije v ognjenem 
vozu na stranskem oltarju, pa bogata prižnica z reliefi štirih evangelistov in seveda 
veliki oltar sv. Trojice, delo Janeza Vurnika ml. Tudi bogato barvit in lepo obnovljen 
križev pot, delo italijanskega umetnika, lepo dopolnjuje cerkev. Po klancu smo se 
spustili v Trnje, se ustavili pri kamnitem križu sredi vasi in se  preko polja mimo 
kamnitega križa Na Robidnici vrnili v Pivko. Tu nas je čakal dober golaž, povrh 
pa še omlete z domačo »češpovo« marmelado in domačim jabolčnim sokom. 
Štiri ure zmerne hoje smo izkoristili za obujanje spominov na nekdanje čase, pa 
tudi medsebojni pogovor, kar je posebna  vrednost v vedno bolj odtujenem svetu. 
Posebej smo bili veseli, da se nam je vsakokrat pridruži kdo od drugod. Tokrat je bil 
z nami Jaka izpod Pohorja. Zelo so ga navdušili naši kraji in upamo, da naslednjič 
pripelje še koga. Na Pivki je res lepo, lepi kraji, kulturna dediščina, ohranjena narava 
in prijetni ljudje. 

Ernest Margon
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Konec avgusta je v parku Škocjanske jame potekal Festival 
znanstvenega in dokumentarnega filma. Gre za projekcijo 
filmov in video gradiva o naravi in kulturi UNESCO 
Biosfernega območja Kras (BOK) s porečjem reke Reke. V 
dveh dobro obiskanih tematskih večerih so si obiskovalci ter 
strokovna komisija ob prijetnem druženju skupno ogledali 
enajst enot gradiva. V okviru Večera filma o kulturni dediščini 
so se predstavili tudi pivški ustvarjalci … Drugo mesto je 
publika podelila filmu Košanska dolina, Stara Sušica Otmarja 
Pečka, Alenke Bevčič, Janka Badovinca, Siniše Renčova in 
Aleksandra Kušlana iz Društva Preteklost živi z nami, katerega 
osnovna nit je bivalna in delovna kultura v eni najstarejših vasi 
občine Pivka in prikaz raznovrstnih in mnogoterih dejavnosti 

nekaterih vaščanov z namenom njenega ohranjanja poznejšim 
rodovom. 

DKH

JAMNARKULT 2018 NAGRADIL TUDI PIVČANE

V začetku septembra smo v pivški župniji priredili poseben 
dan, srečanje družin. Letos je potekalo že drugič. Lep sončen 
dan je privabil precej družin, ki so prišle preživet nedeljsko 
dopoldne nekoliko drugače in so se aktivno vključile v 
župnijsko dogajanje.  Za starše je bilo pripravljeno odlično 
predavanje z zelo aktualno tematiko za današnji čas. Gospod 
Miha Kramli, terapevt iz ambulante za zdravljenje odvisnosti 
od moderne tehnologije, je svojemu predavanju dal naslov 
»Radosti in pasti nove tehnologije«. Njegov namen je bil 
staršem odstreti pogled na preveliko rabo pametnih telefonov, 
tablic in računalnikov, ki s svojimi vsebinami premamijo 
mladino, da včasih oziroma vse prepogosto prestopi mejo 
zdrave uporabe teh naprav. Predlagal je rešitev, naj bodo 
mladi aktivni pri športu in drugih dejavnostih, naj ponovno 
berejo knjige, naj imajo stike z vrstniki. Drugi vsebinski 
sklop druženja je bila vrsta aktivnosti za otroke. Na trgu pred 
župniščem so jih animirali skavti in nekaj mladih iz Pivke, 
ki so jim pripravili različne zabavne, športne in druge igre. 
Otroci so se zabavali in družili med seboj. Skupina večjih 
otrok je pod vodstvom Majde Žužek in sodelavk Ane in Tine 
imela svetopisemsko skupino, ki je pripravljala misli iz Svetega 

pisma za obdarovanje vernikov po maši. Mladi pa so tudi 
obogatili sveto mašo s  sodelovanjem pri prošnjah, darovanju 
in zahvalah. Po maši so bili vsi župljani povabljeni, da se 
ustavijo in se še naprej družijo. Za kosilo je bilo poskrbljeno za 
vse, ni pa manjkalo niti dobrega peciva, ki so ga spekle pridne 
gospodinje iz pivške župnije. Družine so preživele lep in bogat 
dan, za organizacijo gre tudi zahvala g. župniku Marjanu 
Škvarču in članom Župnijskega pastoralnega sveta.

Irena Margon 

SREČANJE DRUŽIN V ŽUPNIJI PIVKA

V septembru so se spet začele tradicionalne čajanke v knjižnici 
Pivka, ki jih pripravlja Kulturno društvo Lipa. Obiskovalcem 
so se priljubile, saj so to prijetna in hkrati poučna srečanja. 
V pretekli sezoni smo poskusili čajanko pripraviti tudi malo 
drugače. Odpravili smo se na obisk kulturnih hramov. Tudi 
letos se nas je 14 udeležencev odpravilo na obisk zanimivega 
kraja Vipavski Križ, ki je povezan z znamenitim Slovencem 
Janezom Svetokriškim. Najprej smo si ogledali samostansko 
cerkev in kapucinski samostan, v katerem je bogata knjižnica, 
sledil je ogled mesta. Ob ogledih samostana in mesta smo 
veliko izvedeli o Janezu Svetokriškem, ki je bil nadvse 
priljubljen pridigar, redovnik kapucin. Napisal je obsežno 
zbirko duhovitih pridig v petih knjigah (Sveti priročnik), ki 
obsega 2800 strani in vsebuje 233 pridig. Ko je pridigal, ga je 
poslušalo veliko ljudi, tako da je večkrat pridigal na prostem, 
ker niso mogli vsi v cerkev. Na ogledu lepo obnovljenega 
mesteca smo izvedeli marsikaj zanimivega, saj je v zgodovini 
skozi Vipavsko dolino  šlo  mnogo znamenitih ljudi, številni 
narodi in vojske. Tako naj bi bil tam tudi Leonardo da Vinci, 

ustavil se je tudi Primož Trubar, ki je pridigal vernikom v 
Vipavskem Križu. Naš obisk Vipavskega Križa se je zaključil 
v grajski kleti, kot se za vinorodne kraje spodobi. Tokrat nam 
niso postregli s čajem, poskušali smo raje dobrega »vipavca«.  

Irena Margon

NAMESTO ČAJANKE V VIPAVSKI KRIŽ
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IZŠLA JE MONOGRAFIJA 
PRIPOVED O ŽIVLJENJU IN DELU 
MIROSLAVA VILHARJA 
Brigita Tornič Milharčič, strokovnjakinja in pedagoginja 
na glasbenem področju, dobitnica več uglednih priznanj 
na področju glasbenega šolstva, je tudi avtorica dolgo 
pričakovane monografije o življenju in delu Miroslava Vilharja 
Pripoved o življenju in delu Miroslava Vilharja. Knjiga je izšla 
ob letošnji 200. obletnici rojstva tega pesnika, skladatelja, 
dramatika, časnikarja, politika in narodnega buditelja. 
Monografija, predstavljena oktobra v postojnskem kulturnem 
domu, je bila izdana s finančnim prispevkom Evropskega 
sklada za regionalni razvoj v okviru projekta Obeležitev 200. 

Obletnico 200 let rojstva MIROSLAVA VILHARJA, pesnika, 
pisatelja, skladatelja, ljubitelja narave, župana, povezovalca 
ljudi in dogajanja, nosilca sprememb na Pivškem v času 
delovanja in življenja na gradu Kalc blizu vasi Zagorje, je 
zaznamovalo več dogodkov na Zgornji Pivki.

Od vseh najpomembnejši pa je prav gotovo postavitev 
prvega nagrobnega obeležja Miroslavu Vilharju.

Vilhar je bil v svojem času napreden rodoljub, ki je svoje 
zmožnosti in sposobnosti usmeril v dobro domačega okolja. 
Pomen njegovega delovanja je bil in je vseslovenski. Za 
Prešernom in Vodnikom so mu izkazali Slovenci čast s 
postavitvijo kipa zaradi njegovega rodoljubnega pomena 
in kulturnega delovanja že v tedanjem času, v katerem je 
pomembno izstopal. Politične smernice so od takrat do 
danes dokazovale svojo moč kulturnikom, ki so rodoljubno 
ustvarjali zgodovinska dejstva. Tudi Vilharju. Obenem pa 
so tako preprosti ljudje kot akademski kulturniki cenili, 
sprejemali in spodbujali Vilharjevo rodoljubno kulturno 
dediščino do te mere, da so nekatere pesmi ponarodele: Lipa 
zelenela je, Zagorski zvonovi, Rožic ne bom trgala, Napitnica 
... S povezovanjem treh sedanjih občin (Postojna, Pivka, Ilirska 
Bistrica), na področju katerih je Vilhar deloval in s potrditvijo 
sedanjih županov v skupnem uradnem sklepu smo ljubitelji 
kulture in rodoljubi dokazali, da z vztrajnim raziskovanjem 
dejstev in poznavanjem ljudi in delovanja okolja, danes, po 
200 letih, pomembno dosegamo rezultate in za javno dobro 

nadgrajujemo Vilharjevo dediščino. Rodoljubni Slovenci, 
preprosti ljudje, doma in v tujini in akademiki, skupaj 
povezujemo zgodovinska dejstva, tkemo močne kulturne niti 
preteklosti s sedanjostjo za prihodnost bodočih generacij, ki 
jih odgovorne institucije ne zmorejo povezati. Ljubitelji kulture 
in rodoljubi s ponosom razglašamo, da sta na dan rojstva 
Miroslava Vilharja, 7. septembra 2018, nagelj in rožmarin ob 
prižgani svečki razglasila prvi obstoj spomenika Miroslavu 
Vilharju, ki so ga po tradiciji izdelali pivški kamnoseki. 
Nagrobna piramida, ki jo je Miroslav Vilhar postavil svojemu 
očetu Francu, je prenovljena postavljena spet na pravo mesto 
groba, kjer je pokopan tudi Miroslav. Dodatno je ob vznožju 
piramide postavljena spominska plošča, ki prvič v zgodovini 
nosi zapisano ime pokojnega Miroslava Vilhar iz leta 1871.

Marjeta Marinčič, koordinatorica Ljubiteljev kulture in 
rodoljubov

SPOMENIK MIROSLAVU VILHARJU 

obletnice rojstva Miroslava Vilharja, ki jo je za sofinanciranje 
prijavil LAS med Snežnikom in Nanosom, v projektu pa sta 
organizacijsko in finančno sodelovali tudi občini Pivka in 
Postojna. 

Občina Pivka

V nedeljo, 16. septembra, se je v Šmihelu odvijal farni dan, ki 
postaja že tradicionalen, saj je potekal že tretje leto zapored. 
Pričel se je s sveto mašo v cerkvi sv. Mihaela. Druženje se je 
nadaljevalo pred cerkvijo. Krajani smo se pogostili s kosilom 
in pecivom, ki so ga pripravile pridne gospodinje. Za prijetno 
vzdušje je poskrbel Ansambel Domna Šraja. Po kosilu so 
sledile igre brez meja, v katerih so svojo iznajdljivost in športni 
duh pokazali otroci. Tako otroci kot tudi odrasli pa smo se 
razveselili še dobitkov srečelova. Farni dan se je zaključil v 
cerkvi z monodramo v izvedbi Janka Krištofa. Tisti, ki so bili 
še polni energije, so se pomerili še v turnirju v nogometu. 

Krajani smo dokazali, da se znamo usesti za skupno mizo, se 
zabavati in veseliti.

Tekst in foto: Meri Kaluža

FARNI DAN V ŠMIHELU
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MOTO SHOD ŠMIHEL 2018

NA VESTIRNGI LETOS 80 FANTOV IZ OBČIN PIVKA IN ILIRSKA 
BISTRICA 
V okviru XII. Festivala vojaške 
zgodovine so Občina Pivka, Uprava 
za obrambo Postojna in Park vojaške 
zgodovine Pivka organizirali nekdanji 
naborni običaj, tradicionalno vizito ali 
po domače vestirngo, tokrat Vestirngo 
2018. V Park vojaške zgodovine so tokrat 
prispeli trije vozovi z osemdesetimi fant 
letnika 2000 v spremstvu vrstnikov in 
vrstnic, okrašeni s papirnatimi cvetovi 
in trakovi. En voz so okrasili fantje in 
dekleta iz Pivke in okoliških vasi, en voz 
so pripeljali s Šmihelsko-košanskega, 
tretji voz pa je prispel iz Ilirske Bistrice. 

Pozdravili so jih Iztok Kokošar z uprave 
za obrambo, Robert Nadoh iz Slovenske 
vojske, Janko Boštjančič iz Parka vojaške 
zgodovine, podžupan Občine Pivka 

Boris Rebec ter župan Občine Pivka Robert Smrdelj. Občina Pivka je prispevala 
denar za okrasitev vozov, nabavo klobukov in nageljnov.

Občina Pivka

MIKLAVŽEV SEJEM
Turistično društvo Pivka vabi na Miklavžev sejem
v sredo, 5. decembra 2018 od 14. do 19., 

v Krpanov dom v Pivki.

Svojo ponudbo bodo predstavili različni ustvarjalci, oblikovalci in pridelovalci, 
društva, šole ter druge organizacije. Kupiti bo moč domačo pridelano hrano, nakit, 

okrasne izdelke in še mnoge druge reči, primerne za decembrska obdarovanja.

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

decembrskega napitka!

V Šmihelu se je tudi letos odvijal 
moto shod, ki je bil že osmi po vrsti. 
Ob čudovitem vremenu in vzdušju se 
je zbralo 70 motoristov iz šmihelske 
doline in okolice. Najprej je sledilo 
žegnanje motorjev. Zbrane motoristke 
in motoriste je z namenom srečne in 
varne vožnje blagoslovil župnik Marjan 
Škvarč. Nato so se motoristi odpravili 
na panoramsko vožnjo po vaseh v 
dolini. Po naporni vožnji so se okrepili 
s polento, golažem in pijačo. Sledilo je 
druženje ob glasbi v večerne ure.

Vaška skupnost Šmihel

Na ta dan bo tudi PRIŽIG 
NOVOLETNIH LUČK V OBČINI PIVKA.
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Dan starejših, 1. oktober, je mednarodni 
dan vseh, ki so dopolnili 65 let. Društvo 
upokojencev Pivka vsako leto pripravi v 
Krpanovem domu v Pivki prireditev ob 
»svojem« dnevu.

Letos smo za temo prireditve izbrali 
pojem medgeneracijsko sodelovanje. S 
1. oktobrom se začne tudi teden otroka, 
ki ima letos poudarek na kvalitetnem 
preživljanju prostega časa. Vsi starejši 
smo bili nekoč mladi in teh dni se radi 
spominjamo. V kvalitetno preživljanje 
prostega časa otrok smo velikokrat vpeti 
dedki in babice. Letošnjo jesen smo se 
povezali z Vrtcem Pivka, saj jim bomo 
v sodelovanju z VGC Pivka izdelali 
unikatne igrače. Zato so na prireditvi 
prvi nastopili otroci, z vzgojiteljicama 
Marijo Štavar in Katjo Ronzullo nam je 
skupina Žogabend pripravila razigran 
nastop, ki je navdušil občinstvo. 
Krožek beremo skupaj se je z nastopom 
poklonil pesniku Cirilu Zlobcu, Ženski 
pevski zbor pa je zapel dve pesmi. 
Osrednji del prireditve je bil pogovor s 

KULTURNA PRIREDITEV OB SVETOVNEM DNEVU STAREJŠIH 

Vlado Grželj iz Hrpelj in Ernest 
Margon iz Pivke sta »kriva«, da so se 19. 
oktobra pri županu Robertu Smrdelju 
zbrali povojni varovanci Mladinskega 
doma Toneta Tomšiča Št. Peter na 
Krasu, kakor se je tedaj imenoval dom 
za vojne sirote, ki ga je povojna oblast 
ustanovila v nekdanji Windischgrätzevi 
vili, pozneje upravni zgradbi podjetja 
Javor Pivka. 

V Pivki so se srečali Silvan Vidrih, 
doma iz Lož pri Vipavi, Ana (dekl. 
Bubnič) Kljajič iz Poljan v Čičariji, 
Marija Okretič iz Bača pri Materiji, 
Ivan Vidmar iz Velikega Otoka in 
Erna Matko Volk iz Ilirske Bistrice. V 
njihovi družbi je Pivko obiskal tudi 
Vlado Grželj, ljubitelj in zapisovalec 
domoznanskih zgodovinskih tem v 
domačem kraju in na Primorskem. 
Vlado Grželj je namreč zbral pričevanja 
in fotografije za pripravo publikacije, v 
kateri bo strnil zgodbe iz nekdanjega 
doma. Nekdanji domski varovanci, ki 
so ostali brez staršev ali so jih starši v 

OTROCI NEKDANJEGA MLADINSKEGA DOMA TONETA TOMŠIČA 
IZ ŠT. PETRA NA KRASU NA OBISKU PRI ŽUPANU 

psihologinjo OŠ Pivka Leo Želko Pašić in direktorico Doma upokojencev Postojna 
Alenko Curk. Obe sta strokovnjakinji in poznavalki obeh generacij. Razložili sta 
značilnosti, prednosti in težave obeh življenjskih obdobij ter nakazali smer, v katero 
bi se moralo razvijati delovanje družbe.

S 1. oktobrom začenjamo tudi novo sezono Bralne značke za upokojence občine 
Pivka. Predstavili smo novo zloženko z naslovi literarnih del in pogoji za udeležbo. 
Tudi letos bomo brali do svetovnega dneva knjige, 23. aprila prihodnje leto.

Tekst in foto: Jožica Knafelc

domsko varstvo oddali zaradi socialne stiske, so v Pivki preživeli več let. Po zaprtju 
doma v Pivki pa so tiste otroke, ki se niso imeli kam vrniti, preselili na Dobrno in 
od tam tudi drugam. Gostje so si po pogovoru ogledali zapuščeno vilo, v kateri so 
nam pokazali, kje so spali, jedli, telovadili, svoj obisk pa so zaključili v Parku vojaške 
zgodovine z načrtovanjem pomladnega srečanja. 

Občina Pivka
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Kulturno društvo Juršče je v nedeljo, 14. oktobra, pripravilo 
odmevno kulturno prireditev ob prenovi dvorane kulturnega 
doma. Občina Pivka in Vaška skupnost sta s finančno 
pomočjo omogočili prenovo odra, zamenjavo dotrajanih oken 
in vhodnih vrat v dvorani. 

Predsednica društva, Majda Žužek, se je v uvodnem nagovoru 
zahvalila županu Robertu Smrdelju in občinski upravi. 
Poudarila je, da je Občina Pivka kot dom, kjer so vedno 
sprejeti in slišani in samo skupaj z občino jim uspelo ustvariti 
toliko dobrega in lepega. Iskrena zahvalo je izrazila tudi vaški 
skupnosti za pomoč in sodelovanje. V svojem nagovoru je 
poudarila pomen kulture in delovanja društva. Kultura je 
temelj narodove identitete in  njegovega obstoja. Vsi vemo, da 
samo zadovoljevanje primarnih potreb človeku  ne zadostuje 
in ga tudi ne osrečuje. Človek je bitje skupnosti in le v 
skupnosti se prepoznava in gradi svoje talente. 

KD Juršče ima v svojem temelju naravnanost na ohranjanje 
slovenske besede, našega izjemnega jurškega narečja, 
kulturne dediščine, čudovite narave, naših navad in običajev 
ter ohranjanje evropskih duhovnih in religioznih vrednot, ki 
so temelj človekovih pravic. Kot zanimivost je predsednica 
omenila datum 15. september 1984, ko je bila slovesna  
otvoritev kulturnega doma. Tudi takratna Krajevna skupnost 
Juršče-Palčje je pripravila  odmevno  prireditev, povezano 
z  Vilharjem. Kulturna skupnost občine Postojna je namreč  
na Jurščah podelila občinska priznanja in nagrade Miroslava 
Vilharja za uspehe na kulturnem področju. Priznanje je prejela 
tudi vaška skupnost. 

Župan Robert Smrdelj je v svojem govoru izpostavil odlično 
delovanje društva in prizadevnost vseh članov ter se jim ob 
tej priložnosti zahvalil. Kulturni dom je last občine, zato 
v prihodnosti načrtuje skupaj z vaščani obnovitev  tudi 
gornjega  nadstropja. Izhajati je potrebno iz potreb sedanjega 
časa in občine, ki se vedno bolj turistično razvija.  Na tokratni 
prireditvi so poleg Košanskega okteta nastopili mladi člani 
kulturnega društva: Tara in Matic na harmoniki, recitatorki 
Rebeka in Manca in Urška na prečni flavti. Program je 
povezovala Ana Žužek Barle, za ton je skrbel Marko Barle. 
Še eno zanimivost je potrebno omeniti. V okviru kulturnega 

društva deluje krožek Glinarstvo Juršče. Vodita ga Draga 
Đorđevič in Helena Bizjak. Sodelujejo mlajši in tudi starejši 
člani. Pripravili so zanimivo razstavo. Mnogi izdelki so prave 
umetnine. Zaslužijo si pohvalo in čestitke. Odgovorne članice 
društva so ob koncu prireditve povabile k obloženi mizi doma 
pripravljenih kulinaričnih dobrot. Skupna miza in dobra 
hrana povezuje in ohranja prijateljske vezi. 

Kulturno društvo Juršče je v svojih dvanajstih letih delovanja 
gostilo že številne pevce, recitatorje, igralce, godce; predstavilo 
in izdalo štiri knjige, ki  so po vsebini povezane z nastankom 
vasi in življenjem v njej, ter  izdalo svoj zbornik Naših deset 
let, ki prikazuje bogato in raznoliko delovanje društva. 
Opravljeno je bilo pomembno delo, na kar so lahko ponosni. 

Andrej Žužek

KULTURNA PRIREDITEV OB PRENOVLJENI DVORANI 
KULTURNEGA DOMA JURŠČE
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V soboto, 20. 10. 2018, je v dvorani 
Krpanovega doma v Pivki potekalo 
mednarodno srečanje godb. Koncert 
je potekal v sklopu celoletnega 
praznovanja 210. obletnice Postojnske 
godbe 1808. Domači godbeniki so 
v goste povabili pihalni orkester iz 
madžarskega mesta Tab v bližini 
Blatnega jezera, ki so koncert popestrili 
z ritmi madžarskih skladb, koncert 
pa so zaključili vsi skupaj s skladbo 

SREČANJE SLOVENSKE IN MADŽARSKE GODBE

ŽALNA SLOVESNOST V SPOMIN PADLIM V NOB IN VOJNI ZA 
SLOVENIJO 
Občinska organizacija zveze borcev 
za vrednote NOB Pivka je ob dnevu 
spomina na mrtve, padle med NOB ter 
v obrambni vojni leta 1991, organizirala 
spominsko žalno svečanost pri kostnici 
na Habjanovem hribu, v kateri ležijo 
posmrtni ostanki 79 padlih v zaključnih 
bojih leta 1945, med prodiranjem 4. 
armade jugoslovanske vojske in IX. 
korpusa proti Trstu. 

Predsednica Občinske organizacije 
Zveze borcev Pivka Boža Pečko je v 
govoru spomnila na zgodovinska dejstva 
in žrtve minulih vojn, ki so se jim vsi 
zbrani na Habjanovem hribu poklonili 
z minuto molka, ob spomenike položili 
cvetje in prižgali sveče. 

V kulturnem programu so sodelovali 
pripadniki častne enote Slovenske 
vojske, praporščaki, Moški pevski zbor 
Pivka, Ženski pevski zbor Društva 
upokojencev Pivka, Mladinski pevski 
zbor OŠ Pivka, recitatorki iz iste šole ter 
s svojo pesmijo Dora Hrvatič. 

Pozdravljena Slovenija. To pa ni bilo prvo srečanje orkestrov, saj se je Postojnska 
godba 1808 v začetku oktobra odpravila na gostovanje na Madžarsko, kjer so skupaj 
z madžarskimi kolegi prav tako izvedli koncert.

V zahvalo za podporo pri organizaciji dogodka je Občina Pivka prejela priznanje, 
prevzel ga je župan Robert Smrdelj.

Tamara Čepirlo
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Sobotni večer, 13. 10., je bil v postojnski glasbeni šoli posebno 
slavnosten in nabit s čustvi. Godalni orkester šole je 30-letnico 
delovanja obeležil s prav posebnim koncertnim večerom. Oder 
so zapolnili mladi godalci, ki so del tega orkestra že dolga leta, 
nekateri polnih dvajset. Kakšen je recept za tako dolgo skupno 
muziciranje? Prav gotovo neprecenljiva predanost, srčnost in 
strokovnost dirigentke. Mladi so v njej vedno znova odkrivali 
te vrline, ki so njena odlika in ji sledili. »Z njimi sem lahko 
osmislila svoje načrte, sanje in želje. Bili so kot mehka glina, 
ki sem jo oblikovala,« je dirigentka povedala v zahvalnih 
besedah ob koncu koncerta. Dirigentki Marinki Kukec Jurič 

se je za izjemne uspehe zahvalil tudi ravnatelj šole Edvard 
Popit. Šola je ob tej priložnosti izdala zbornik in zgoščenko 
ter tako predstavila zadnjih deset let delovanja orkestra. 

Poslovilni koncert je bil tudi v glasbenem smislu presežek. 
Izbran program je orkester predstavil v najboljši luči. Mladi 
so se izkazali v interpretativni zrelosti, muzikalni in tehnični 
dovršenosti in izjemnem občutku skupnega muziciranja. 
Njihov orkestrski zvok je napolnil dvorano z bogatim zvokom 
ter prefinjenimi piani. 

Suzana Furlan Mitev

V začetku septembra je na Facebooku Televizije Golica potekala zanimiva akcija 
»ZRCALCE, ZRCALCE« za izbor najlepšega basista na slovenski narodno zabavni 
sceni. 

Med številnimi slovenskimi glasbeniki smo tudi Pivčani imeli svojega predstavnika. 
Naziv NAJLEPŠEGA basista/baritonista 2018 je osvojil SANDI MOREL iz 
zasedbe BISERI, sicer tudi moderator in sourednik narodnozabavnih vsebin na 
Radiu 94 (Postojna) ter zabavni povezovalec številnih lokalnih prireditev. 

Sandija, ki načrtuje v bližnji prihodnosti diplomirati iz Vizualnih komunikacij na 
Fakulteti za dizajn v Ljubljani, je glasovanje presenetilo. Ob tem se vsem zahvaljuje 
za glasove.

DKH

IZBRANA GLASBA, PREFINJENA IZVEDBA IN SRČNA ZAHVALA 
DIRIGENTKI
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Pevke Ženskega pevskega zbora DU Pivka in naš zborovodja 
Marcel Štefančič smo se z veseljem odzvali prijaznemu vabilu 
Ženskega pevskega zbora Društva invalidov in upokojencev 
Logatec, da se jim pridružimo na njihovem letnem koncertu. 
Pravijo, da »blagor hiši, kjer se petje sliši«, in v soboto, 20. 
oktobra 2018, je v dvorani društva upokojencev v Logatcu 
veselo odmevala pesem. Oba zbora sta pripravila pester 
program in zapela vsak po deset pesmi,  poslušalci pa so si 
z močnim aplavzom priborili še dodatek. Po koncertu so 
gostoljubni domačini pripravili še družabno srečanje. Čeprav 
Ženski pevski zbor DU Pivka deluje že četrto leto, pa je bil to 
naš prvi celovečerni koncert.

Jelka Čeligoj

ŽENSKI PEVSKI ZBOR DU PIVKA GOSTOVAL V LOGATCU
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V septembrski številki Pivškega lista je 
prišlo do nenamerne in neljube napake 
pri najavi razstave avtorice Edite 
Čotar z naslovom MORJE, in sicer je 
bila napaka v objavljeni fotografiji ob 
vabilu na razstavo. Avtorici in bralcem 
se iskreno opravičujemo in tokrat 
objavljamo pravo fotografijo izdelka.

JESENSKE RAZSTAVE V HIŠI 
KULTURE

VENEC K SPOMENIKU PADLIM V PIVKI 

OPRAVIČILO

Sekretar ruskega veleposlaništva Alexey Abramov in 
podžupan Občine Pivka Boris Rebec sta 12. septembra 
položila venec k spomeniku padlim v prvi svetovni vojni na 
pivškem pokopališču. V grobnici namreč ležijo posmrtni 
ostanki štirih ruskih vojakov. 

Predstavniki veleposlaništva Ruske federacije v Republiki 
Sloveniji ta običaj v Pivki negujejo že vrsto let. Kot je povedal 
Alexsey Abramov, pa vsako leto okrog 9. maja obiščejo tudi 
78 grobov ruskih borcev, padlih v drugi svetovni vojni na 
slovenskih tleh.

Občina Pivka

V Hiši kulture smo novo sezono predstavitev umetnic in umetnikov, ki delujejo na 
področju sodobne vizualne umetnosti, začeli z razstavo grafičnih del Oliverja Pilića, 
nadaljevali s prostorsko instalacijo Neže Knez, leto pa bomo zaključili z razstavo 
slikarskih del Vladimirja Lebna.

Oliver Pilić je vizualni umetnik, ki se ukvarja z manipulacijo podobe na 
presečišču med analognim in digitalnim, materialnim in nematerialnim, sodobnim 
in tradicionalnim v polju ideologij(e). Na tokratni razstavi je umetnik povezal 
tri grafične serije, nastale v zadnjih nekaj letih, v novo celoto z naslovom Točka 
izginotja, v kateri je z reminiscencami na politično zgodovino 20. stoletja, politično 
propagando in populizem, medijske vojne, tehnologije uničevanja in ubijanja ... 
komentiral aktualno politično situacijo v svetu. 

Neža Knez je mlada vizualna umetnica, ki se ukvarja s prehajanjem meja med 
umetnostjo in vsakdanjim življenjem na način, ki gledalca spodbudi, da začne o 
svetu razmišljati drugače. Izhodišče njene tokratne razstave je performans Branje 
(2017), ki ga je izvedla v javni knjižnici v Milanu. V okviru performansa je sedeč 
med ljudmi v knjižnici glasno brala poezijo T. S. Eliota v italijanskem jeziku, 
čeprav ga ne razume. Razstava je rezultat ponovnega premisleka performansa in 
poskus njegove premestitve v novo obliko, ki bo odprl prostor za nove vmesnosti in 
neujemljivosti, s tem pa tudi iskanje novih pomenov. 

Vladimir Leben ustvarja na področju klasičnega figuralnega slikarstva, 
vendar v svojih podobah ne odslikava realnega sveta, pač pa njegovo simbolno in 
metaforično razsežnost. Iztočnice za svoje slike najde v anekdotičnih dogodkih 
oziroma klasičnih, ljudskih ali urbanih mitologijah, ki jih nadgradi v izvirne 
upodobitve, nekakšne likovne variante prilik ali parabol. Na tokratni razstavi z 
naslovom Suha roba bo umetnik predstavil svoja slikarska dela na specifični podlagi 
– leseni embalaži za sadje.

hisakulturepivka.com 
fb.com/galerijahisakulturepivka

Mojca Grmek
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Edita Čotar: Pebble Art
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Turistično društvo Pivka in Športno kulturno društvo Trnje
vas vabita na

nočni pohod z baklami na Sveto Trojico,
ki bo na dan samostojnosti, v sredo,  26. decembra 2018.

Zbirno mesto pohodnikov bo na igrišču v Trnju, od koder se bomo 
ob 17. uri podali peš proti Sveti Trojici. 

Pohodnikom svetujemo, da se toplo oblečejo in primerno obujejo. V 
primeru dežja ali žleda pohoda ne bo. Udeleženke in udeleženci se 

pohoda udeležujejo na lastno odgovornost. 

Prijazno vabljeni!

Milana Bubniča prav gotovo vsi poznamo, ob premnogih 
vrhunskih uspehih in rezultatih pa je bila letošnja zadnja 
uvrstitev za slovensko reprezentanco na eni najprestižnejših 
dirk FIA Hill Climb Masters v italijanskem mestu Gubbio, 
več kot dovolj velik razlog, da ga povabimo k razgovoru in 
razkritju še kakšne podrobnosti iz njegove bogate in uspešne 
športne zgodovine.

Si kar šestkratni državni prvak, od tega zadnja štiri leta 
tudi zaporedni, serijski, tvoje vitrine se šibijo od priznanj, 
medalj in pokalov in ko te vprašam, če mi jih nekaj našteješ, 
me napotiš na FB stran, saj se bojiš, da boš kaj izpustil. 
Kako se je vse skupaj začelo?
Moja športna pot se je začela leta 1996, ko sem kot član SB 
racing debitiral na dirki za državno prvenstvo v GHD (gorsko 
hitrostne dirke, op. p.) GRGAR  z avtomobilom Renault Clio 
Williams. Čar dirkanja, vonj bencina in adrenalin pa me je 
tako zasvojil, da sem še isto leto odpeljal še dve dirki, zadnjo 
v letu 1996 v Buzetu pa že z Lancio Delto Integrale, ki me je 
tako očarala, da sem si naslednje leto kupil svojo, ki je od takrat 
doživela že nešteto prenov in revolucij.

Kako je šlo potem naprej?
Leta 1998 sem odpeljal prvo celotno sezono v GHD in slavil 
zmago v FIA Hillclimb international challenge. Iz kluba SB 

racing sem presedlal v klub AMD Slovenija, za kar ima zasluge 
sekretar Davorin Možina, za kar sem mu še danes hvaležen. 
V nadaljevanju kariere sem se preizkusil v zame še vedno 
kraljevski disciplini – rallyju in leta 2003 s sovoznikom Juretom 
Krizmaničem osvojil naslov podprvaka. Leto 2004 mi je prineslo 
nastop z vrhunskim WRC dirkalnikom Peugeot 206 na domači 
dirki v Ilirski Bistrici, kar je bilo zame takšno doživetje, ki ga ne 
bom pozabil do zadnjega dne življenja.
Leta 2007 smo odpeljali celotno sezono GHD in slavili prvi 
naslov državnega prvaka, v sezonah, ki so sledile, pa tudi 
nobeno leto nisem obesil kombinezona na klin in odpeljal vsaj 
kakšno dirko. Leto 2011 je ponovno prineslo zastavljen cilj – 
odpeljati celotno sezono in ponovil se je uspeh z osvojitvijo 
drugega naslova prvaka v GHD. Ta uspeh pa ponovimo tudi 
leta 2015, 2016, 2017 in letos.
Poleg državnega naslova pa je bila moja ekipa leta 2016 
podprvak v tekmovanju Triveneto Trophy in lansko leto smo 
tudi tam pobrali naslov prvaka v tem pokalu.
Še vedno pa vlagamo v razvoj avtomobila.

To se pozna tudi na vaših letošnjih rezultatih in ker so ti 
najbolj aktualni in sveži, te lepo prosim, če mi jih malce 
našteješ, da bralcem osveživa spomin na pravkar končano 
sezono.
Letošnji dosežki so naslednji :
- šesti naslov državnega prvaka v GHD (6 dirk, 6 zmag)
- skupno prvo mesto Alpe Adria hill climb champion 2018 v 
diviziji 2
- skupno četrto mesto FIA international hill climb v E1 kategoriji
- rekord proge in zmaga v generalni razvrstitvi na dirki v 
Stubličkih toplicah
- prvo mesto na evropski dirki GHD Ilirska Bistrica 2018 v E1 
kategoriji
- drugo mesto na evropski dirki GHD Buzet v E1 kategoriji
- tretje mesto na FIA hill climb masters 2018 v mestu Gubbio 
(IT) za državno reprezentanco
- sedmo mesto FIA hill climb master Gubbio 2018 v kategoriji 3.

Milan, opažam, da ko govoriš o sebi in o svojih uspehih, 
pravzaprav nikoli ne govoriš v prvi osebi ednine, ampak 

MILAN BUBNIČ – POGOVOR S PRVAKOM
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vedno rečeš »mi« ali »smo« ali »ekipa« ... najbrž ste zelo 
povezani med sabo in je tudi od tega marsikaj odvisno?
Ja, to je posebna zgodba.
Moja, naša ekipa, je od prvega do zadnjega člena ekipa, ki diha 
kot eno.
Moja družina, moji mehaniki, spremljevalci, serviserji, pa 
tudi sponzorji, so kot del živega organizma ... če bi samo 
en del odstranil, preostalo ne bi več funkcioniralo. Tako se 
čutimo, tako smo povezani, tako se razumemo med sabo. Do 
njih čutim ogromno spoštovanje, ljubezen in odgovornost. Vsi 
svoje delo opravljajo popolnoma prostovoljno in brezplačno. 
Za sendvič ali obilno in okusno toplo večerjo, kosilo. Z veseljem 
in entuziazmom. Spimo po šotorih in kampih, delo se včasih 
raztegne pozno v noč.
Mehanik, ki zaradi mene vzame v službi dopust in mi je na 
voljo, mora imeti seveda tudi ogromno razumevanja v podjetju, 
kjer dela, in tu sem lahko samo globoko hvaležen lastnikom in 
šefom teh firm, ki mi tudi na ta način pomagajo. Pa potem tudi 
jaz njim skušam vrnit to prijaznost in priskočim na pomoč ali 
z delom ali z opremo, materialom, na ta način smo skupaj s 
sponzorji kot ena velika družina, ki diha v slogu: »Vsi za enega, 
eden za vse.«

Potemtakem bi bilo tudi prav, da jih naštejeva, kajneda?
Absolutno. Če misliš, da si prišel pisat o meni, si se globoko 
zmotil, haha.
Če omenim najprej sponzorje, potem je treba povedati, 
da je glavni in najpomembnejši sponzor projekta podjetje 
GRADMAX d. o. o. Za tem pa bi izpostavil podjetje SLAVEC 
MF in pa Strojno ključavničarstvo Sušelj Marko s. p., s 
katerimi sodelujemo na veliko globlji prijateljski način, da 
bi to lahko opisal kot običajno »sponzorstvo«. Za vse skupaj 
pravzaprav nimam primernega izraza, tako smo povezani med 
seboj. No, tu sta še podjetji Orodjarstvo Požar in Grafična 
delavnica Bor, ki sta prav tako »naši« na tisoč in en način in 
smo postali tudi veliki prijatelji in zavezniki, in seveda ne smem 
pozabit na svoje matično društvo AMD Slovenija avto. 
Vendar ti ne pustim napisati ničesar, če ne omeniš poimensko, 
s »partizanskimi imeni« moje celotne ekipe. (smeh … veliko 
smeha, op. p)

Milan, prepričan sem, da bodo bralci ta intervju pospremili 
z veliko simpatijami in smeha, pa mi povej, kaj napiševa ob 
teh »partizanskih imenih«?

Hja ... za moške boš napisal kilograme, za ženske pa višino!

Prosim?
Ja, za »dedce« je pomembno koliko tehtajo, za punce pa koliko 
so visoke, haha.

Velja, pa jih naštejva:
Torej, ekipo HBB Motorsport sestavljamo:
doktor Hans – 140-145 kg
učitelj-mehanik Boško – 110-115 kg
elektronik Primož – 100-105 kg
kuhar & gumar Duško – 105 kg
voznik & dirkač Milan – 100-105 kg
logistik & multipraktik Martina – 173 cm
dostavljalka pozabljenih delov Kelly – 173 cm
upravljalka socialnih omrežij Špela – 175 cm
univerzalni mehanik Urška – 177 cm

Vsem naštetim, pa tudi tistim, ki niso iz te prve ekipe, se od srca 
zahvaljujem za vsako vloženo minuto, za vsak trud, za vsako 
neprespano noč in prevožen kilometer. Brez vas nisem nič in 
čisto vse je zasluga vsakogar izmed ekipe.

Poleg vsega naštetega pa bi se rad posebej zahvalil in opravičil 
vsem prebivalcem Klenika, kjer sem doma in kjer je doma 
tudi naša racing delavnica. Veliko noči prebijemo tam in 
daleč presežemo delovni čas, ki ga štejemo za »normalnega«. 
Velikokrat povzročamo hrup s preizkušanjem dirkalnika ali v 
delavnici ali po vasi, velikokrat nakladamo opremo tudi ob 3. 
uri zjutraj. Hvala, ker potrpite z nami.
Marsikomu ropot ob 3. uri zjutraj pomaga, da se mu ni treba 
zbuditi in popiti tableto, marsikdo pa mora tableto popiti 
zaradi nas. Se iskreno opravičujem vsem, še posebej najbližjim 
sosedom.
Nikoli v nobenem intervjuju za noben lokalni časopis ali 
svetovno revijo ali televizijo ne rečem, da sem doma iz Pivke ali 
Pivke pri Postojni, vedno rečem, da prihajam iz Klenika in sem 
na to zelo ponosen.

Milan Bubnič, iskrena hvala za ta prisrčen intervju. Ostani 
še naprej tak skromen, preprost in simpatičen človek, kot 
te vsi poznamo. In kot tak si še večji zmagovalec kot tisti 
Milan, ki zmaguje na dirkalnih stezah po Evropi.

Silvo Čelhar
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NOTRANJSKO-PRIMORSKA LIGA U-11

KLUBSKI PROSTOR ZA SMUČARSKI KLUB

S prvim kolom se je pričela že četrta izvedba Notranjsko-
primorske lige za generacijo otrok U-11. Z začetne skupine 
štirih klubov (U-8 in U-9) je liga v letošnji sezoni prerasla v 
sodelovanje kar 16 ekip iz 15 klubov v kategoriji dečkov U-11. 
Košarkarjem iz KD Postojna, ŠD Žogica Divača, KK 3X3 Piran, 
KK Logatec, BC Kastav Rijeka, KK Cerknica, KK Vrhnika, KK 
Ajdovščina, KK Koš Primorska Koper (dve ekipi), ŠKD Kras, 
KK Pivka Perutninarstvo, KK Orli Postojna so se pridružili 
še otroci iz hrvaškega KK »Ri basket« Rijeka, KK Izola in KK 
Mesarija Prunk iz Sežane. Tako v ligi sodeluje preko 250 otrok 
v starosti do 11 let, ki bodo odigrali skupno kar 72 tekem. 
Zadovoljstvo otrok in trenerjev potrjuje pravilno odločitev, da 
smo nekoliko priredili pravila in zapolnili mrtev del sezone, 
primaren pa tudi ni rezultat, ampak razvoj in napredek otrok. 
Poseben pečat ligi daje tudi  veliko število staršev na turnirjih.
Zaključna prireditev v letošnji sezoni bo, 9. 12. 2018, v Pivki 

(od 15.00 ure dalje), kjer pričakujemo kar nekaj znanih imen 
slovenske košarke.

Miran Čeligoj

V letu 2017 smo člani SK Pivka pričeli s celovito prenovo 
klubskega prostora, saj je bil v veliki meri dotrajan in potreben 
obnove. Prostor smo najprej pobelili, na novo položili 
laminate, obnovili elektro instalacije, uredili LED razsvetljavo 
in ogrevanje prostora z IR paneli. Izdelali smo novo delovno 
mizo in skladiščni regal. Vsa dela smo opravili v lastni režiji in 
tako pripravili klubski prostor za letošnjo smučarsko sezono.
Vse to pa ne bi bilo možno brez pomoči nekaterih, in sicer 
zahvala Občini Pivka in županu Robertu Smrdelju za finančno 
pomoč in domačim podjetjem Sitor stiskalnice d. o. o., Les3 d. 
o. o. in Vez, Lesna Proizvodnja in Trgovina d. o. o. Hvala tudi 
vsem članom SK Pivka, ki ste darovali svoj prosti čas in s tem 
pripomogli k obnovi klubskega prostora.

Predsednik SK Pivka
Slavko Petrc

PD Postojna je v soboto, 13. 10. 2018, in v nedeljo, 14. 10. 2018, 
organiziralo dvodnevni izlet na Peco in v njeno podzemlje. 
Izlet je bil namenjen tako odraslim kot otrokom. Prijav je bilo 
za trideset sedežni avtobus. Iz Pivke smo zgodaj zjutraj krenili 
na pot, pobrali smo še udeležence iz Postojne. Peljali smo se 
mimo Ljubljane, se pretegnili na Trojanah in nadaljevali do 
Velenja, Šoštanja in čez Sleme do Črne na Koroškem. Še malo, 
pa smo bili v dolini Tople, kjer je bil včasih rudnik svinca, 

cinka in redkih mineralov. Rudnik je že dobro desetletje 
zaprt, dolina Tople pa je bila skupaj z vrhovi Pece in pobočji 
naokrog že leta 1966 razglašena za krajinski park. Naša pešpot 
se je začela prav tu. Na Mali Peci smo pomalicali, nato pa smo 
se povzpeli na Kordeževo glavo (2125 m), najvišji vrh Pece. 
Nagrajeni smo bili s prekrasnim razgledom na Kamniško-
Savinjske Alpe, na greben Olševe, na Raduho in bližnjo Uršljo 
goro, razgled pa se je razprostiral še naprej, tudi na avstrijsko 
stran. Otroci so na vrhu hranili kavke. Tu se nam je pridružila 
še prva skupina, ki je medtem že opravila s potjo po grebenu 
Pece mimo Knipsovega sedla do Končnikovega vrha, Bistriške 
špice in Veške kope. Skupaj smo se nato spustili do Doma 
na Peci. Brez nahrbtnikov smo si ogledali še votlino kralja 
Matjaža, ki se nahaja v bližini. V ogreti koči se nam je po dobri 
večerji prileglo druženje ob pogovoru, otroci in mladina pa 
so si čas popestrili z družabnimi igrami. Zgodaj naslednji dan 
smo se odpravili v dolino, od tu pa smo se zapeljali v Mežico, 
do rudnika Mežica, ki ga že četrt stoletja ne nadlegujejo več 
rudarji. 

Nika Čuk in Valentina Posega
Planinsko društvo Postojna 

VZPON NA PECO IN SPUST V NJENO PODZEMLJE
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PD Postojna je ob 200-letnici rojstva 
Miroslava Vilharja v sodelovanju 
s Kulturno prosvetnim društvom 
Miroslav Vilhar iz Zagorja pri Pivki, 
ki je pripravilo nekaj recitacij in prikaz 
Vilharjevega življenja, v soboto, 15. 
septembra 2018, organiziralo pohod od 
Pivke do gradu Kalc. 

Dogodka so se udeležili tudi člani 
kolesarskega odseka PD Postojna, ki 
so prekolesarili pot od Postojne do 
Slovenske vasi in nato mimo nekaterih 
Pivških presihajočih jezer do gradu. 
Pohodu so se pridružili še planinci 
PD Snežnik iz Ilirske Bistrice, ki so 
prehodili pot od Bača pri Knežaku do 
gradu Kalc. S tem pohodom smo se vsi 
udeleženci priključili tudi vseslovenski 
akciji »Še zadnjič očistimo Slovenijo« in 
na poti pobirali smeti, ki jih je bilo na 
naše veselje zelo malo.

VILHARJEV POHOD
(Pivka – Primož 718 m – Šilentabor 781 m – vas Zagorje – grad Kalc 618 m)

TUDI PIVČANI NA BALINARSKEM MEMORIALU V POSTOJNI

BALINANJE V PALČJU

DU Postojna  je v Zeleni balinarski dvorani ter na zunanjem 
balinišču Super ligaša BK Postojna izpeljalo že 38. Garzarollijev 
balinarski memorial, v spomin na dolgoletnega predsednika 
društva, ki je leta 1978 položil temeljni kamen za balinarsko 
dvorano. Nastopilo je 10 moških in 14 ženskih ekip (trojk) iz 
bližnjih sosednjih upokojenskih društev, ena tudi iz sosednje 
Hrvaške. Tokrat so se posebej izkazali prav domači balinarji in 

balinarke, saj so slavili v obeh konkurencah. Moška ekipa  je 
v finalu premagala Ajdovščino, tretja je bila Vipava, sledile so 
Ilirska Bistrica in Logatec, na šesto se je uvrstila Pivka. Ženska 
ekipa je v odločilni tekmi za naslov premagala Sežano, drugi 
je bil tako Rakek, tretja Sežana, sledijo Piran, Koper, Logatec, 
Pivčanke so bile šele desete. 

 Brane Fatur

V Palčju že nekaj let poteka nedeljsko rekreativno balinanje. V nedeljo, 
16. septembra pa so palški balinarji v sodelovanju z BK Beu kamen iz 
Bača povabili v goste balinarske prijatelje iz Branika na Vipavskem. Na 
prenovljenem balinišču so se zmage veselili domačini. Druženje so ob 
polni mizi dobrot zaključili z glasbo in petjem. 

Foto in tekst: Judita Primc

Konec septembra se je v Celju odvijalo 
balkansko atletsko prvenstvo na stadionu. 
Sodelovalo je 800 atletov iz desetih balkanskih 
držav. Med njimi sta bila tudi Vladimir Savič in 
Anton Berne, ki sta z osvojenimi 6 medaljami 
izdatno pripomogla, da je Slovenija po številu 
osvojenih medalj zmagala.

Osvojila sta:
Vladimir Savič:
1500 m - 1. mesto
5000 m - 1. mesto
mali maraton - 1. mesto
balkanska štafeta - 1. mesto.

Anton Berne:
štafeta 4 x100 m - 2. mesto
balkanska štafeta - 1. mesto.

VELIK USPEH 
ATLETSKIH 
VETERANOV AK PIVKA 

Atletski klub Pivka

Valentina Posega
Planinsko društvo Postojna



Šp
or

tn
i k

ot
ič

ek

64

N A G R A D N A  I G R A
PARSKI BALINARJI NA KOČEVSKEM
Člani balinarskega kluba Frnantovi pod vodstvom Staneta 
Zadela so želeli 20-letnico igrišča v Parjah in s tem svojega 
delovanja praznovati skupaj s sovaščani, vendar jim je pri tem 
pošteno zagodlo vreme. Več sreče z vremenom pa so imeli 
pri organizaciji izleta, s katerim že tradicionalno zaključijo 
balinarsko sezono. Letos so se odpravili na Kočevsko. Najprej 
so si ogledali bunker Škrilj, kjer se 80 metrov pod površjem 
skriva 500 metrov hodnikov in 6 podzemnih sob. Potem jih 
je pot vodila do Kostela. Večina se jih je povzpela do gradu, ki 
se nahaja dvesto metrov nad reko Kolpo in od koder se odpira 
čudovit razgled po Kostelski dolini in soteski Kolpe. Ustavili 
so se tudi v Kočevju. Ogledali so si mogočno župnijsko cerkev, 
se posladkali z lokalnimi dobrotami in si ob Rudniškem 
jezeru privoščili še okusno večerjo. Pot domov jim je ob petju 
domačih pesmi hitro minila.

Jelka Čeligoj

Katero leto zapored izvajamo telovadbo v 
Košani? 

Nagrada: en mesec brezplačne vadbe

Ali ima Zmajčkova telovadba svojo 
maskoto in katero?  

Nagrada za otroka: en mesec brezplačne vadbe v Pivki

Svoje odgovore pošljite na zmajckovatelovadba@gmail.com in sicer do 30. novembra 2018.
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V soboto, 22. septembra, je v Šmihelu potekal turnir v 
balinanju. Kljub deževnemu vremenu so se turnirja  udeležile 
ekipe iz domačih krajev, zmagovalne ekipe so tudi na sliki.

Jadran Brožič

BALINARJI V ŠMIHELU
EKIPNI USPEHI MLADIH 
BALINARJEV
Balinarski klub Korte je bil letos organizator državnega 
tekmovanja v kategoriji U-14, v  disciplini dvojice, na 
katerem sta prepričljivo zmagala Pivčana Jan Švara in Jani 
Jarić (balinarski klub Postojnska jama). Ekipni uspeh so na 
mednarodnem balinarskem turnirju, v kategoriji U-18, ki 
je bil organiziran v Postojni, dopolnili še Mia in Nik Švara 
(Postojnska jama), ki sta osvojila prvo mesto, ter nova 
člana postojnskega kluba Domen in Gašper Sedmak, ki sta 
osvojila tretje mesto. Čestitke mladim balinarjem in še veliko 
balinarskih uspehov!

Suzana Švara

Številni prostovoljci med gasilci in drugimi občani 
so pripravljeni s pomočjo defibrilatorja reševati 
življenja.  Neznani vandali so se lotili defibrilatorja 
pri Kavarni v Pivki. Morda bodo sami ali njihovi 
bližnji nekoč potrebovali pomoč in jim bo defibrilator 
v veščih rokah prostovoljcev rešil življenja. O tem žal 
niso razmišljali! 
V noči na 24. oktober je namreč nekdo razbil vratca 
...

Polomljeno drevesce pri otroškem igrišču v Pivki 
je opomin. Mladeniči se ne zavedajo, da so uničili 
življenje, umorili drevo, ki bi dajalo senco otrokom 
pri igri in razveseljevalo oko. Mar se res ne vprašajo 
nič o tem, ali vsa lepota narave neopažena drsi mimo 
njih?

ČRNA PI(V)KA
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Ker nas poznate

IZBERITE SVOJEGA KANDIDATA - UPORABITE PREFERENČNO GLASOVANJE

7. Tibor Pranjić 
8. Nataša Biščak
9. David Penko
10. Julka Dekleva
11. Mitja Železnik
12. Irena Sušelj Šajn

13. Martin Turk
14. Ivica Alojzija Černec
15. Danilo Gerzetič
16. Andrej Sedmak
17. Leon Žitko 

1. Robert Smrdelj
2. Majda Godina
3. Silvo Čelhar
4. Suzana Vodopivec
5. Jože Morel
6. Gisela Ross Pantelič

Naročnik oglasa: OO SLS Pivka

3

Ker me poznate

Kandidiram
s podporo

ROBERT SMRDELJ

Naročnik oglasa:

Spoštovane občanke in občani 

Vesel sem, da živimo v sproščenem in iskrenem okolju, kjer imajo težo 
predvsem dejanja in rezultati. Izteka se še en uspešen mandat in želim 
se zahvaliti prav vsem, ki ste doprinesli k uspešnosti naše lokalne skupnosti. 
Uspelo nam je narediti veliko koristnih stvari in ponosen sem, da smo med 
najuspešnejšimi občinami v Sloveniji po izkoriščanju zunanjih virov kot so 
npr. evropska sredstva.

Dom za ostarele in še kar nekaj drugih projektov je pripravljenih z že 
odobrenim financiranjem in predvsem to me vleče, da še enkrat preizkusim 
vaše zaupanje. Volitve so praznik demokracije, pridite na volišča in izkoristite 
možnost soodločanja o prihodnosti v naši lokalni skupnosti. 

OO SLS Pivka

ZA ŽUPANA OBČINE PIVKA
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KONCESIONAR

NAROČNIK: NOVA SLOVENIJA

LISTA KANDIDATOV
1. ERNEST MARGON (Pivka)
2. DRAGICA KALUŽA (Narin)
3. UROŠ KRISTAN (Zagorje)
4. EVA ULE (Pivka)
5. STANISLAV ČESNIK (Palčje)
6. JADRANKA MORELJ (Neverke)
7. TEODOR BENČIČ (Hrastje – Pivka)
8. VIKTORIJA GORJANC (Petelinje)
9. DARKO MOREL (Mala Pristava)
10. ŠTEFANIJA ŽELE (Pivka)
11. ANDREJ PENKO (Kal)
12. JOŽE ŠTRADJOT (Dolnja Košana)
13. KSENIJA TOMŠIČ BENČINA (Drskovče)
14. MARTINA ČAJKO (Pivka)
15. ALEKSANDER HOR (Pivka)
16. IRENA MARGON (Pivka)
17. DRAGAN STEVIČ (Pivka)

MISLIMO RESNO
ZA PIVKO

9
SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI!
Krščanski demokrati Pivke si v občinskem svetu občine Pivka 
že 24 let prizadevamo za napredek naših vasi in Pivke, za 
varno in kvalitetno življenje vseh generacij. 

HOČEMO BITI BLIZU LJUDEM IN TO MISLIMO RESNO. 
Prosimo za vaš glas za listo in za preferenčni glas za 
tistega med nami, ki zasluži vašo naklonjenost. 
Hvala za zaupanje.

NAŠA SKRB SO:  
MLADI IN STAREJŠI: stanovanja za mlade družine, ustanovitev 
centra za razvoj podjetništva mladih in centra za  
medgeneracijsko sodelovanje;
OKREPITEV GOSPODARSTVA: podpora malemu  
gospodarstvu in socialnemu podjetništvu ter prizadevanje  
za ponovno uveljavitev lesarstva na Pivškem; 
VARNOST PROMETA: pospešitev izgradnje celotne obvoznice 
Pivke, avtobusnega postajališča v Zagorju z nadstrešnico in 
sanacija mostu čez reko Reko (Suhorje); 
VARSTVO OKOLJA: uvedba občinskega monitoringa vpliva na 
okolje in 
ukrepanje; 
PODROČJE GASILSTVA, ŠPORTA IN KULTURE: več sredstev 
gasilstvu, športu (mladim – objekti, Košana) in kulturi 
(Šmihel)…

Več o našem delu na spletni strani Občine Pivka: 
https://www.pivka.si/obcinskevsebine/699 

NSi podpira kandidaturo župana
Roberta Smrdelja.
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Posledice gospodarskih kriz, naravnih ujm in podnebnih sprememb zadenejo predvsem najbolj revne in socialno prikrajšane občane. Kapitalistični 
ustroj oblasti in reševanje javnih zadev po receptih EU brez upoštevanja sindikatov in civilne iniciative  nas peljejo  v razkroj družbenega tkiva, kar 
se kaže v neurejenih razmerah na lokalni in državni ravni. Kje so srčna kultura, dialog in poštenost, namesto pohlepa in korupcije?

Vabimo vas, da na lokalnih volitvah oddate svoj glas stranki DeSUS in njenim kandidatom na listi z mag. Evgenom Primožičem na čelu, ki se poleg 
ostalega zavzemamo za srečo in boljše življenjske razmere vseh občank in občanov. 

Drage volivke  in volivci, vaš glas za nas pomeni, da bomo zvesto zastopali vaše interese in sodelovali  z vsemi, ki jim je mar za napredek občine.

Občinski odbor DeSUS Pivka

Usmeri mlade moči in darove z mislijo
za zdravo in zrelo starost.

Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Občinski odbor Pivka

Drage volivke in volivci!

Prednostni cilji DeSUS-a so večanje delavskih in upokojenskih pravic, pravic mladih, zagon gospodarstva, ki temelji na znanju, nova delovna mesta, 
trajnostni razvoj. Želimo ohranitev javnega zdravstva in javnega šolstva ter spoštovanje vseh obdobij slovenstva od Trubarja preko taborov, pa vse 
do osvobajanja Slovenije z orožjem in diplomacijo.

Že dlje časa se starejšim, mladim, delavcem in malim kmetom nenehno jemljejo pravice, ki so sad  stoletnega 
delavskega boja za malega človeka. Vendar  delavci, upokojenci in mali kmetje nosijo  največje breme 
gospodarske krize in varčevanja. 

Kriza je dokazala, da stare rešitve in rutina ne delujejo, potrebne so nove ideje, nova znanja in ustvarjalnost. 
Slednjega nam v Pivki  ne manjka.

Zaradi tega se stranka DeSUS zavzema  za spremembe. Združiti moramo moči vseh državljanov, ki želijo 
dobrobit svojemu narodu in državi, še posebej zato, ker se zadeve na civiliziran način lahko spreminjajo le na 
referendumih, v parlamentu ali v občinskih svetih. Za to pa potrebujemo vaš  mandat, spoštovani volivci. 
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Spoštovane volivke in volivci!

Lokalne volitve so nova priložnost, da skupaj postavimo teme-
lje za še hitrejši, vsestranski in uravnotežen razvoj krajev, ki jih 
imamo najrajši – krajev v naši občini Pivka. Ali bomo prilo-
žnost izkoristili je odvisno tudi od ljudi, ki bodo oblikovali nov 
občinski svet. 

Zbrani na Listi neodvisnih kandidatov občine Pivka smo 
glas tistih, ki bolj kot strankarski poslušnosti verjamemo v po-
šteno delo, znanje, izkušnje in zavezanost lokalni skupnosti. 
Smo z vseh koncev občine in uspešno delujemo na različnih 
področjih, povezuje pa nas skupni cilj: aktivno želimo sodelo-
vati pri nadaljnjem razvoju naše občine. 

Da to zmoremo in znamo, smo v preteklosti že dokazali, 
le z vašo podporo pa bomo lahko neodvisno in pokončno 
držo v občinskem svetu zagovarjali tudi v prihodnje. SKUPAJ SMO MOČNEJŠI.

NEODVISNI, NESTRANKARSKI 
KANDIDATI ZA OBČINSKI SVET 

Jadran Brožič,
nosilec liste

1. JADRAN BROŽIČ
2. KATARINA ZAFRAN
3. ANTON KALUŽA
4. ALENKA VALENČIČ
5. MARKO ŠONC
6. JOŽICA STRLE MANKUČ
7. ALEŠ BAJC
8. ŽELJKA PENKO
9. MITJA ČIGON

10. SUZANA ČEPEK
11. MARKO KAPELJ
12. TADEJA LOGAR
13. RADO SAMSA
14. HELENA MEDVED
15. ROBERT VALENČIČ
16. PRIMOŽ ŠALAMON
17. DARIJA HRVATIČ
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Jana Gržinič, univ. dipl. inženir kemije1
Darko Zadel, komercialist2
Blaženka Pahor, lesni tehnik3
mag. Primož Srebot, mag. s področja gradbeništva4

Urška Krebelj, univ. dipl. pravnica5
Ennio Del Piero, prometni ing.6
Magdalena Stević, ekonomski tehnik7
Evgen Pahor, strojni tehnik8

Spoznajte ekipo, ki bo delala ZATE:

Facebook: @SDS Pivka Naročnik oglasa: SDS - Slovenska Demokratska Stranka

Drage volivke in volivci, vaščani in sokrajani!

Sem Jana (Čančula) Gržinič, vaša edina in najboljša kandidatka za županjo Pivke. 
Ker želim biti županja čisto vsakega od vas, vas bom vsak teden z veseljem sprejela na »dnevu odprtih
vrat«, da mi boste lahko predstavili svoje pobude, predloge, kritike ali pohvale. 

Samo skupaj lahko najdemo prave in učinkovite rešitve.
Prevzeti nadaljnji razvoj občine Pivka je Zame izjemna vloga, čast in odgovornost. Zahvaljujem se vam, 
ker boste na volitvah oddali svoj glas zame. Dragi občani, svetniki liste SDS, občinski svet in občinska uprava, 
samo skupaj lahko zagotovimo uspešen gospodarski in politični razvoj naše občine. 

Pod vodstvom županje, ki sem - ZANESLJIVO ZATE!   
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ZAHVALA
V 77. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož in oče

IVAN ŠUŠTARŠIČ
(1941–2018) iz Zagorja.

Hvala vsem sorodnikom, sovaščanom in prijateljem za izrečeno sožalje. Hvala dr. Steglu in medicinski sestri Cvetki za dolgoletno 
pomoč pri zdravljenju. Hvala PGD Zagorje in predsedniku vaške skupnosti g. Česniku za izkazano spoštovanje. Hvala gospodu 

Niku Štrancarju za poslovilni obred. Hvala pevcem Bori za čudovito zapete pesmi. Hvala zavodu Talita kum Postojna za 
oskrbovanje in lajšanje bolečin. Hvala vsem za denarne prispevke, ki  so bili nakazani Spominčici - Slovenskemu združenju za 

pomoč pri demenci. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Vsi njegovi

ZAHVALA
Po težki bolezni nas je mnogo prezgodaj zapustila

ljuba žena, mama, nona in sestra 
MARIJA SMRDEL - Mara, s Kala.

Iskrena hvala sorodnikom, prijateljem in vaščanom za vso 
podporo, pomoč in izrečena sožalja.

Zahvaljujemo se tudi gospodu župniku Zdenku Štruklju ter 
pevkam in pevcem za svečan obred ob njenem slovesu.

Žalujoči mož Sandro, sin David in hči Katja z družinama.

ZAHVALA
Ob izgubi očeta, tasta in nonota 

ALBERTA ROTARJA 
se zahvaljujemo vsem, ki ste nam ob težkih trenutkih stali ob 

strani.
Hvala vsem sorodnikom in prijateljem za vso pomoč in 

podporo, premskemu župniku Stanku Fajdigi za pogrebni 
obred, posebej pa hvala lovski družini Gradišče-Košana, ki je 

poskrbela za vso potrebno organizacijo.

Sinovi Dejan, Marko in Damjan z družinami.



Napoved dogodkov
NOVEMBER 2018

DECEMBER 2018
sobota, 1. december od 10. do 12. ure, avla trgovine Spar
PODARIMO KNJIGE IN POSTAVIMO POLICO ZA KNJIGOBEŽNICE
(organizira: KD Lipa Pivka)

nedelja, 2. december ob 17. uri, Športna dvorana Skala Pivka
DOBRODELNI KONCERT BEJŠ ČE UEJDEŠ
(organizirata: Bejš če uejdeš in Občina Pivka)

sreda, 5. december od 14. do 19. ure, Krpanov dom Pivka
MIKLAVZEV SEJEM 
(organizirata: Turistično društvo Pivka) 

sreda, 5. december ob 17. uri, Krpanov dom Pivka
LUTKOVNA PREDSTAVA IN MIKLAVŽEVANJE
(organizira: KD Lipa Pivka)

četrtek, 6. december ob 17. uri, knjižnica Pivka
ČAJANKA – ČAS LEPIH ŽELJA IN VOŠČIL IN IZDELAVA LASTNIH VOŠČILNIC
(organizira: KD Lipa Pivka)

petek, 7. december ob 17. uri, župnijska cerkev v Trnju
MIKLAVŽEVANJE V TRNJU 
(organizira: Župnijska Karitas)
 
petek, 7. december ob 19. uri, Krpanov dom Pivka
OTVORITEV RAZSTAVE: DRAGICA SUŠANJ (slike)
(organizira: Turistično društvo Pivka)

petek, 7. december ob 19. uri, Hiša kulture v Pivki
OTVORITEV RAZSTAVE: VLADIMIR LEBEN, SUHA ROBA, SLIKE
Razstava bo na ogled od 7. do 28. decembra 2018.
(organizira: Hiša kulture Pivka)

nedelja, 9. december od 15. ure dalje, športna dvorana Skala 
ZAKLJUČNA PRIREDITEV NOTRANJSKO PRIMORSKE LIGE U-11
(organizira: Košarkarski klub Pivka perutninarstvo)

nedelja, 9. december ob 16. uri, Kulturni dom Zagorje
MIKLAVŽEVANJE V ZAGORJU
(organizira: Župnijska Karitas)

sreda, 12. december ob 19. uri, Krpanov dom Pivka
POTOPISNI VEČER: VENEZUELA - ZORAN FURMAN
(organizirata: Turistično društvo Pivka in Občina Pivka)

četrtek, 13. december ob 19. uri, Krpanov dom Pivka
KULTURNI VEČER Z DUHOVNIKOM, PESNIKOM IN FOTOGRAFOM 
DOMINIKOM BIZJAKOM IN PESNICO LEJLO  KOLMAN BATAGELJ
(organizira: KD Lipa Pivka)

nedelja, 16. december ob 17. uri, športna dvorana Skala
PLESNA PREDSTAVA 
(organizira: Športno društvo Pike)

sreda, 26. december ob 10. uri, izhodišče v Drskovčah, skozi Parje do Pivke
12. BOŽIČNI  POHOD PO POTEH KAMNITIH KRIŽEV
(organizira: KD Lipa Pivka)

sreda, 26. december ob 17. uri, igrišče v Trnju
NOCNI POHOD Z BAKLAMI NA SVETO TROJICO
(organizirata: Turistično društvo Pivka in Športno kulturno društvo Trnje)

sobota, 29. december ob 18. uri, cerkev sv. Jurija na Jurščah
BOŽIČNI KONCERT
(organizira: KD Juršče)

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

sobota, 24.november ob 19.uri, dvorana Krpanovega doma
IGRANO DOKUMENTARNI FILM: CODELLI
(organizira: Kino Pivka, 031 337 599)

četrtek, 29. november od 9. do 16. ure, skladišče Karitas v Pivki (Kolodvorska 10)
DAN ODPRTIH VRAT KARITAS PIVKA
(organizira: Župnijska Karitas Pivka)

vsak torek od 16.00 do 18.30 in vsak petek od 8.30 do 11.30, VGC Točka Moči 
Krpanov dom Pivka
KLEPET OB ČAJU ALI KAVI
Od 27. novembra dalje.
(organizira: VGC Točka moči Pivka)

začetek v novembru
ZAČETNI TEČAJ ŠIVANJA IN KROJENJA (24 UR)
Prijave na 05/721 12 80. Cena 120 eur.
(organizira: Ljudska univerza Postojna)

petek, 9. november ob 15.30, Stara Sušica
OTVORITEV PROJEKTA UREJANJE INFRASTRUKTURE V STARI  SUŠICI
(organizira: Občina Pivka)

petek, 9. november ob 15.30, Ljudska univerza Postojna
BREZPLACNO VREDNOTENJE ZNANJA NEMSCINE ZA ZAPOSLENE 
Informacije in prijave na 05/721 12 80.
(organizira: Ljudska univerza Postojna)

petek, 9. november od 17. do 20. ure, Krpanov dom Pivka
PREPROSTO GRAFIČNO OBLIKOVANJE ZA ROKODELCE IN DRUGE 
USTVARJALCE, brezplačno predavanje in delavnica
Obvezne prijave na destilator.info@gmail.com.
(organizira: projekt Zgodbe rok in krajev)

petek, 9. november ob 19. uri, Hiša kulture v Pivki
OTVORITEV RAZSTAVE: NEŽA KNEZ, PREMESTITVE, PROSTORSKA 
POSTAVITEV
Razstava bo na ogled od 9. do 30. november 2018.
(organizira: Hiša kulture Pivka)

nedelja, 11. november ob 11. uri
POHOD NA ŠILETABOR V SPOMIN OB STOLETNICI KONCA PRVE SVETOVNE 
VOJNE, KRATEK KULTURNI PROGRAM PO MAŠI
(organizira: KD Lipa Pivka)

nedelja, 11. november ob 15. uri, Šilentabor
SKLEPNI DEL PROJEKTA »CEVOVODI IN OBJEKTI NA OBMOČJU OBČINE 
PIVKA«
(organizira: Občina Pivka)

ponedeljek, 12. november ob 17. uri, VGC Točka moči Krpanov dom Pivka
NAMESTITEV ATLASA (PRVEGA VRATNEGA VRETENCA PO METODI 
HUMANUP) – brezplacna predstavitev
(organizira: VGC Točka moči Pivka)

torek, 13. november ob 16.30, Ljudska univerza Postojna
MALA ŠOLA AJURVEDE 
Informacije in prijave na 05/721 12 80.
(organizira: Ljudska univerza Postojna)

torek, 13. november od 17. do 20. ure, Krpanov dom Pivka
PROMOCIJA IN PRODAJA LASTNIH IZDELKOV, brezplačno interaktivno 
predavanje
Obvezne prijave na destilator.info@gmail.com. 
(organizira: projekt Zgodbe rok in krajev) 

četrtek, 15. november od 9. do 11. ure, Lekarna Pivka
KONTROLA KRVNEGA SLADKORJA 
(organizira: Društvo diabetikov Postojna in Pivka)

četrtek, 15. november od 17. do 20. ure, Krpanov dom Pivka
PROMOCIJA IN PRODAJA LASTNIH IZDELKOV, brezplačna delavnica
Obvezne prijave na destilator.info@gmail.com. 
(organizira: projekt Zgodbe rok in krajev) 

torek, 20. november ob 16. uri, Ljudska univerza Postojna
VREDNOTENJE ZNANJA SLOVENŠČINE ZA TUJCE 
Brezplačno za zaposlene. Prijave do 16.11.2018, na 05/721 12 80.
(organizira: Ljudska univerza Postojna)

torek, 20. november ob 18. uri, VGC Točka moči Krpanov dom Pivka
BACHOVE CVETNE ESENCE – brezplačna predstavitev
(organizira: VGC Točka moči Pivka)

sreda, 21. november ob 19. uri, Krpanov dom Pivka
POTOPISNI VECER: ALBANIJA – ZVONE ŽIGON
(organizirata: Turistično društvo Pivka  in Občina Pivka)

sobota, 24. november ob 18. uri, Gasilski dom Zagorje
Predstavitev knjige Brigite Tornič Milharčič: PRIPOVED O ŽIVLJENJU IN DELU 
MIROSLAVA VILHARJA
(organizirata: KPD Miroslav Vilhar Zagorje in Študijski krožek Naravna in kulturna 
dediščina Zgornje Pivke)


