GLASILO
OBČINE PIVKA
letnik 9
julij 2019
št. 65

VSEBINA

TEMA MESECA: Poletje! / 4
▶ KOPANJE V PETELINJSKEM JEZERU
▶ PRILJUBLJENA JE TUDI OSVEŽITEV V REKI REKI
▶ AKTIVNE, ZDRAVE IN VESELE POČITNICE V OBČINI PIVKA
▶ VABLJENI NA PIVŠKO PLAŽO!
▶ POČITNIŠKE USTVARJALNE DELAVNICE
▶ KULTURNE POČITNICE NA ZELENEM KRASU
Prispevki iz občinske hiše / 8
▶ POLETJE IN JESEN BOSTA V PIVKI ZELO DELOVNA
▶ OBČINSKI SVETNIKI NA 5. SEJI
▶ ZAČASNA SPREMEMBA POSLOVANJA KRAJEVNEGA URADA
▶ UREJANJE POLJSKIH POTI PO NEURJIH
▶ JANA GRŽINIČ JE NOVA PODŽUPANJA OBČINE PIVKA
Iz poslanskih klopi / 12
▶ QUO VADIS, SLOVENIJA?
▶ ZA VARNO ŽIVLJENJE NA NAŠEM OBMOČJU
Gospodarstvo in kmetijstvo / 13
▶ MOŽNOSTI IN NAVODILA ZA ZAČASNO TOČENJE VODE IZ VODOVODNEGA
OMREŽJA
▶ ALI DOMA PRAVILNO LOČUJETE ODPADKE
▶ AJPES POROČILO O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH
PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG
▶ NOVA PIVKAP.SI S KORISTNIMI NASVETI
▶ GZS REGIONALNA ZBORNICA POSTOJNA NAGRADILA NAJBOLJŠE INOVATORJE V
REGIJI
▶ PODPORNE STORITVE ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA
▶ SOFINANCIRANJE OBRESTI PODJETNIŠKIH KREDITOV V PRIMORSKO-NOTRANJSKI
REGIJI
▶ PREDSTAVITEV OBRTI – CENTER ZDRAVJA
Turizem in narava / 20
▶ PARK VOJAŠKE ZGODOVINE
▶ KRAJINSKI PARK PIVŠKIH PRESIHAJOČIH JEZER
▶ PIVŠKI SHOD S KMEČKIMI IGRAMI
▶ TURIZEM, KI ZDRUŽUJE
▶ DELOVANJE LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE LAS MED SNEŽNIKOM IN NANOSOM
▶ ‘VODA, NJENA ČAROBNOST IN NAŠA ODGOVORNOST’
▶ STROKOVNE PODLAGE ZA SEGMENT PODZEMNE VODE NA OBMOČJU OSVAD
POSTOJNA
▶ DO SREDINE SEPTEMBRA JE V JAVNI OBRAVNAVI OSNUTEK UREDBE O
VODOVARSTVENIH OBMOČJIH
▶ TUDI UMETNIKOM JE MAR ZA NAŠE OKOLJE
▶ SPREHAJANJE PSOV NA JAVNIH POVRŠINAH
▶ OPOMIN NA NEODGOVORNO RAVNANJE
Izobraževanje / 37
▶ UTRINKI Z VRTCA
▶ OSNOVNA ŠOLA PIVKA
▶ OSNOVNA ŠOLA KOŠANA
▶ ODLIČNJAKI PRI ŽUPANU
▶ PRIZNANJA UDELEŽENCEM NATEČAJA NAREDIMO DRUGAČE
▶ VODKOV ZABAVNI DAN
▶ TOČKA MOČI VGC KRPANOV DOM PIVKA
▶ JEZIKOVNI KOTIČEK
▶ MOBILNA APLIKACIJA EDAVKI PRIPOMOGLA K ZMANJŠANJU NEPLAČEVANJA
PRISPEVKOV
Kotiček za mlade / 48
▶ TUDI MLADI IMAMO SVOJO MOČ!
▶ POMEMBNI DATUMI ZA OSNOVNOŠOLCE, SREDNJEŠOLCE IN ŠTUDENTE
Zdravstvo, prva pomoč in prostovoljstvo / 49
▶ REGIJSKO PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI EKIP PRVE POMOČI, CIVILNE ZAŠČITE
IN RDEČEGA KRIŽA
▶ OBČINSKI ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE Z NOVIM ČLANOM
▶ DRUŽENJE OB ROČNIH SPRETNOSTIH
▶ NOV USPEŠEN PROJEKT SKUPINE »BEJŽ ČE VEJDŠ«
▶ KREPITEV ZDRAVJA – POTREBA DANAŠNJIH DNI
▶ POHOD CENTRA ZA KREPITEV ZDRAVJA ZA PROJEKTNO UČENJE MLAJŠIH
ODRASLIH
▶ SOPOTNIKI AKTIVNO V POLETJE
▶ SKUPAJ LAHKO POMAGAMO
▶ ZADOVOLJNIH 13, USPEŠNIH 10 LET
▶ OBČINSKO GASILSKO TEKMOVANJE
▶ IZLET VETERANOV GZ POSTOJNA

VABLJENI K

SOUSTVARJANJU

OBČINSKEGA GLASILA

Vaše prispevke za septembrsko številko pričakujemo

najpozneje do 24. AVGUSTA 2019
na e–naslov:
pivski.list@pivka.si.

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

www.pivka.si

Pregled kulturnih dogodkov, aktivnosti društev, vaških skupnosti … / 55
▶ POHOD V POČASTITEV 150 – LETNICE PIVŠKEGA TABORA NA KALCU
▶ 150. OBLETNICO TABORA NA KALCU ZAZNAMOVALA UPRIZORITEV VILHARJEVE ▶
JAMSKE IVANKE
▶ ČUJTE GORE IN BREGOVI
▶ VEČER PETJA IN PLESA
▶ STUDENEC V DURACHU
▶ 6. SREČANJE KLAP V GORNJI KOŠANI
▶ IVANJŠČICA
▶ KAVARNIŠKA URICA
▶ NOCOJ JE ENA LUŠTNA NOČ
▶ LJUBEZEN NAJ GRE VEDNO V CVET
▶ ZBUDI SE, SLOVENIJA!
▶ V ČAST DOMOVINI SLOVENIJI
▶ MAŠA ZA DOMOVINO NA ŠILENTABRU
▶ ZLATOMAŠNIK SLAVKO HRAST
▶ V HIŠI KULTURE PREGLEDNA RAZSTAVA PROJEKTA POSEBNI PROSTORI V MESTU
▶ RAZSTAVA ČAR LESA TUDI V PIVKI
▶ ČAJANKA V KNJIŽNICI V PIVKI OB 200 - LETNICI SMRTI VALENTINA VODNIKA
▶ PREDSTAVITEV KNJIGE 160 LET JUŽNE ŽELEZNICE NA PIVKI
▶ 19. SREČANJE ŠEMPETRCEV V DRAVOGRADU
▶ OD VASI DO VASI
▶ ODZIV
▶ PRAZNIK V PARJAH
▶ TRADICIONALNA KOŠNJA NA KALU
▶ LETOVANJE ČLANOV DU PIVKA NA DUGEM OTOKU
▶ PRVO SREČANJE »SIROT VOJNE« V DOMU TONETA TOMŠIČA V PIVKI
▶ IZ KUFRA STRICA ANTONA
▶ PIVŠKE OŠTARIJE
Športni kotiček / 69
▶ 35. PETELINJSKI TEK
▶ 16. ŠPORTNE IGRE UPOKOJENCEV
▶ KOŠARKA
▶ PREKOLESARILI PIVŠKA PRESIHAJOČA JEZERA V SPOMIN NA MATEJA
▶ PIVČANI IZJEMNI NA SVETOVNEM PRVENSTVU V KEGLJANJU
▶ DRŽAVNO PRVENSTVO V BALINANJU U-11
▶ BALINARSKI TURNIR DRUŠTVA INVALIDOV
▶ DRŽAVNO PRVENSTVO V BALINANJU ZA ČLANICE V DVOJICAH
▶ MEDNARODNI ŽENSKI TURNIR V BALINANJU
▶ DRŽAVNO TEKMOVANJE V BALINANJU
▶ 27. MEDNARODNI TURNIR IVAN ČERNETIČ
▶ BALINARSKI KAMP
▶ BALINARSKI KLUB KOŠANA
Oglaševalci / 74
Skok k sosedom / 75
Napovednik dogodkov / 76

UVODNIK
Poletni meseci, ki naj bi bili čas dopustov in zatišja, niso na
Pivškem prav nič pusti. Kljub počitniškemu vzdušju je nova
številka, s pestrim obsegom dogajanja, dokaz in razlog, da
smo tudi poleti med vami in radi z vami. Dolgi in topli dnevi
nas razvajajo s sončno svetlobo, ki upamo, dobro dene na vaše
dobro počutje. Vendarle je prav, da je poletje vsaj za trenutek
priložnost za oddih, druženje in brezskrbnost. Naj bodo otroci,
ki tako pristno izkazujejo veselje nad počitniškim vzdušjem,
vnovič naši vzorniki in povod za dobro voljo. Posedanje v senci,
okusen sladoled, ohlajena pijača, srečanje s prijatelji, raziskovanje
okolice, jutranje poležavanje in večerna pomenkovanja, v katerih
uživajo naši počitnikarji, so lahko tudi naša prijetna vsakodnevna
radost in sprostitev. Ustvarjajmo priložnosti, ob katerih se dobro
počutimo kar vsak dan v letu!
Želimo vam prijetno poletje in zagotovo se kje srečamo, sicer
pa bomo veseli vašega javljanja, pozdrava ali kakšne zanimive
informacije.
Doris Komen Horvat, urednica
kontakt: pivski.list@pivka.si, 031/824-631
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POLETJE
PRIČARAJMO

KOPANJE V PETELINJSKEM JEZERU
Vsi vemo, da živimo na kraškem terenu, da je pri nas sicer
celotna pokrajina zaznamovana s presihajočimi jezeri, a da je
po drugi strani voda v teh jezerih bolj domena pozne jeseni,
včasih zime ali zgodnje pomladi. Poletne vode pa so velika
redkost in zgolj na 10 do 15 let se primeri, da je je dovolj,
in da je primerna tudi za kopanje. Letošnji april in maj sta
bila muhasta kot že dolgo ne, pravzaprav bi bil boljši izraz
deževna, kar je imelo za posledico ogromno količino vode v
naših vodonosnikih, rekah in jezerih. Po spremembi vremena
in koncu deževnega obdobja je hitro sledil prvi »vročinski val«
in ljudje so v obdobju slabega tedna dni prešli od kurjave v
svojih hišah do poletne obutve in oblačil. Kot vemo, »Palčani«
svojo vodo po koncu padavin pošiljajo »Petelinjcem«, tako
da Petelinjsko jezero ostaja najdlje na površju, in ker ga je
vročina tudi dodobra segrela, je postalo priljubljena izletniška
točka in lokalna »plaža« za premnoge domačine, ki smo si te
tople junijske dni zaželeli osvežitve v našem domačem jezeru.
Čista sladka voda in vonj po neokrnjeni naravi s pogledom
na Sv. Trojico je prav gotovo kopalna izkušnja, ki se je ne da
primerjati z nobeno drugo. Morje ima svojo prednost, a čar
Petelinjskega jezera je prav v njegovi neokrnjenosti in bližini

ter plaži z najlepšim pogledom na svetu. Med pisanjem tega
članka se je jezero počasi spremenilo v lužico in ob objavi ga
najbrž ne bo več. Kdo ve, kdaj se zopet pojavi v poletni pripeki
in ponudi ljudem možnost, da zaplavajo v njem ... najbrž bo
na glavi kak siv las več in kakšna dodatna guba okrog oči ...
a tudi v tem je nek čar, da nam to ni dano vsak dan in vsako
poletje. Morda se prav zato poletnega kopanja v Petelinjskem
jezeru toliko bolj razveselimo.
Silvo Čelhar

VABLJENI NA PIVŠKO PLAŽO!
uro. Obiskovalci imajo na voljo ohlajeno pijačo, poskrbljeno
je tudi da le-teh ne bo motilo sonce. Poleg pijače, senčnikov
in dobre družbe je poskrbljeno tudi za vzdušje z glasbo
različnih slogov iz različnih glasbenih period. Vsako sredo
bo organiziran odbojkarski mini turnir, kjer lahko sodelujejo
ekipe ali pa posamezniki, ki se jih naknadno priključi k ekipi.
Danijel Kovačič Grmek

TEMA MESECA: Poletje!

V preteklih tednih je ekipa mladih pripravljala t. i. Pivško
plažo, ki bo namenjena druženju in igranju odbojke in
nogometa na mivki. Ob igrišču za odbojko na mivki, ki stoji
že več let, so uredili še družabni prostor, kjer so mladi dobili
svoj prostor za druženje. Postavljenih je več sedežev in miz, ki
so jih mladi iz danega materiala sestavili sami. Pivška plaža je
na voljo vsem obiskovalcem vsak dan v tednu med 18. in 22.

V mesecu avgustu pa se pripravlja večji odbojkarski turnir. Cena prijavnine na ekipo za turnir je 3€.
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Cenik rezervacije za 1h: Mlajši od 16 let → 3€

Starejši → 6€

Prijava na odbojko in turnirje na tel. št. 070 666 042.

PRILJUBLJENA JE TUDI OSVEŽITEV V REKI REKI

Kljub poplavam, ki so uničile kopališče, se
je mladina že zbrala in pridno sanira nastalo škodo.

Naredili so dva nova splava.

Tudi najmlajši že čofotajo v Reki.
Nataša Biščak

POČITNIŠKE USTVARJALNICE
za otroke od 5. razreda osnovne šole dalje.

Delavnice so brezplačne in bodo potekale KONEC AVGUSTA
v VGC Krpanov dom Pivka.

Število mest je omejeno na 8 otrok, zato so prijave zaželene na
tel. št. 05/71 45 022 (v dopoldanskem času)
ali vgc.ilbistrica@gmail.com.

Slikanje na svilo

sreda, 28.8.209, četrtek, 29.8.2019
od 9.00 do 11.00
Izdelava mozaika

Slikanje na svilo ima prav poseben čar. Svoje ideje
preskušamo na različne načine in nikoli ne bomo razočarani,
kajti že svila sama po sebi je žlahten material, mehak in
prijeten na otip, ki nežno boža našo kožo, v kombinaciji z
barvami pa dobi pravljično razsežnost.

Mozaik je svojevrstna prastara umetnost, ki nas vedno
znova očara. Najstarejši znani primerki so bili najdeni v
Mezopotamiji. Egipčani so iz koščkov poldragih kamnov
med drugim oblikovali tudi nakit. Mozaik, kakršnega
poznamo kot umetnost, so razvili stari Grki in Rimljani.

Na delavnicah bomo sprostili domišljijo in poslikali svoj
košček svile. Število otrok na delavnico je omejeno, zato so
potrebne predhodne prijave.

Otroci, pridružite se nam pri izdelovanju mozaikov in
krašenju glinenih loncev za rože.

Izvajalec: Nataša Djekanovič

TEMA MESECA: Poletje!

ponedeljek, 26.8.2019, torek, 27.8.2019
od 9.00 do 11.00
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PRIČARAJMO

POLETJE
Pridite v park gradu Snežnik 26. 8. 2019
Dvorišče lovskega dvorca bo pravšnje za poslušanje zgodb o grajskih
lovcih in polharjih, pa o medvedu, jelenu, rakih in še o čem. Oprezali
bomo za račkami, vevericami, polhi … Izvedeli bomo, kje straši krvavo
stegno in kaj se skriva za težkimi okovanimi lesenimi vrati … Sprehod po
grajskem parku nas bo popeljal do ustvarjalnice, kjer si bomo s pomočjo
igle za polstenje in ovčje volne izdelali polstenega medvedka.

Ekomuzej Pivških presihajočih jezer 27. 8. 2019
V Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer bodo otroci kot mladi mizarji
ustvarjali z lesom. Na delavnici bomo izdelali okvir za »naj« počitniško
sliko, izdelali lesene ogrlice in celo pokukali k mizarju v delavnico ter
spoznali pravo mizarsko orodje.

Park vojaške zgodovine Pivka 28. 8. 2019
Otroke v Parku vojaške zgodovine čaka prava počitniška pustolovščina! Svoje
znanje in spretnosti bomo najprej preizkusili z različnimi spretnostnimi vajami
na terenu, kjer se bomo seznanili tudi s koristnimi veščinami in napotki za
preživetje v naravi. Za nepozaben zaključek počitniškega dne se bomo
podali še na pohod do bližnjega hriba Primož ter v notranjosti tamkajšnje
podzemne utrdbe raziskali skrivnostne tunele in podzemne prostore.

KULTURNE POČITNICE

Grad Prem 29. 8. 2019

NA ZELENEM KRASU

Na Premu si bomo ogledali grad Prem, ki ima bogato zgodovino vse
od njegovih prvih lastnikov Devinskih iz začetka 13. stoletja, ko je bil
grad prvič omenjen. Prostori v gradu nas popeljejo v obdobje
zadnjega lastnika, v 30. leta 20. stoletja. Nedaleč od gradu stoji tudi
ljudska šola, v kateri se je rodil pesnik Dragotin Kette. Na gradu bomo
s pomočjo iger spoznavali življenje na gradu, spoznali bomo tudi,
kako zanimiv zna biti poklic kustosa, ki opravlja delo v muzeju.

5 DNI – 5 DOŽIVETIJ
od 26. do 30. avgusta 2019
8.00–12.00

60 EUR *

ZA PRIJAVE IN INFORMACIJE PIŠITE NA:
tina.poljsak@notranjski-muzej.si
ALI POKLIČITE: 041 313 179

(Kras)na učilnica! 30. 8. 2019
(Kras)na učilnica je ustvarjena, da otroka navdahne za učenje skozi igro.
Razstava omogoča, da obiskovalec aktivno raziskuje in se uči z izkušnjo.
Spoznali bomo, kako so dinozavri povezani z našim kamnom apnencem, in
se igrali jamarje v muzejski jami. Na koncu pa bomo skočili še v srednji vek.

*Cena 60 EUR/udeleženca vključuje 4-urno animacijo z malico na vsaki izmed predstavljenih destinacij.

AKTIVNE, ZDRAVE IN VESELE POČITNICE V OBČINI PIVKA

TEMA MESECA: Poletje!

POČITNIŠKI PROGRAM ZA PREDŠOLSKE OTROKE
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POČITNIŠKI PROGRAM ZA OTROKE IN MLADINO

Nogomet
• Na igrišču v Košani ob 18. uri naslednje dneve: 19.8., 23.8., 26.8., 30.8.2019
• Na igrišču v Pivki ob 18. uri naslednje dneve: 21.8., 28.8.2019
Priporočljiva je športna oprema (kratke hlače in majica) ter osvežujoča pijača.
Informacije: Janko Kovačič tel. 041 939 059, janko@zd-po.si

Balinanje
• Brezplačna vadba je namenjena vsem šoloobveznim otrokom in bo potekala:

V Pivki v Balinarski dvorani Rešta v juliju in avgustu 2019 in sicer ob
ponedeljkih dopoldne od 10:30 do 12:oo in ob sredah popoldne
od 16:oo do 18:oo.
Za vse potrebne rekvizite bosta poskrbela izvajalca programa. Informacije za
Pivko: Drago Štunf tel. 041 354 327

Atletika
Atletske počitnice na Mašunu od 19.8 do 23.8.2019.
• Program je namenjen vsem otrokom, ki so stari od 6 do 15 let.
• Prijavnice za atletske počitnice so v sprejemni pisarni občine Pivka.
Informacije: atlestskiklubpivka@gmail.com
041 465 959 (Marjan) 041 391 020 (Boštjan)

Plesno gimnastične delavnice s Pikami
• Vadba bo potekala v

do 23.8.2019.

dvorani Skala v Pivki od 12.8. do 14.8. in od 19.8.

Plavanje - izlet na morje
Izlete na morje in plavanje za otroke organizira Športna zveza Postojna. Odhod avtobusa
bo iz Postojne. Vsi zainteresirani pokličite ŠZ Postojno 041 688 642 ali 05 72 02 542.

TEMA MESECA: Poletje!

Program je namenjen otrokom od 7. do 15. leta. Otroci morajo imeti športno
opremo in osvežujočo pijačo.
Informacije: Mojca Korent tel.: 041 470 537; mojca.korent@gmail.com

VABIMO VSE OTROKE, DA SE UDELEŽIJO VSAJ ENE OD PONUJENIH DEJAVNOSTI
Športna zveza Pivka
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POLETJE IN JESEN BOSTA V PIVKI ZELO DELOVNA
KANALIZACIJA VODOVOD SELCE
V začetku poletja bomo začeli graditi fekalno in meteorno
kanalizacijo, vodovod in optično omrežje, začeli pa bomo
tudi obnavljati cestišče v Selcah. Dela bomo izvajali na vseh
odsekih, kjer še ni bila zgrajena komunalna infrastruktura,
in s popolnimi zaporami posameznih odsekov ceste. Promet
bo otežen, zato že vnaprej vse uporabnike ceste naprošamo za
strpnost in razumevanje. Vsa dela naj bi zaključili predvidoma
spomladi 2020.
KANALIZACIJA IN VODOVOD RADOHOVA VAS
Pripravljamo razpisno dokumentacijo za izbiro izvajalca
gradenj komunalne infrastrukture (fekalne in meteorne
kanalizacije, vodovoda, optičnega omrežja in obnova cestišča)
v Radohovi vasi. Izbrani izvajalec bo dela začel predvidoma
spomladi 2020, končal pa jeseni 2020.
KANALIZACIJA IN VODOVOD SLOVENSKA VAS
Pripravljamo razpisno dokumentacijo za izbiro izvajalca
gradnje vodovoda med Selcami in Slovensko vasjo ter
izgradnjo tlačnega voda fekalne kanalizacije s črpališčem
med Slovensko vasjo in Petelinjami. Predviden začetek del je
pomlad 2020 – zaključek jesen 2020.

predvidena zgraditev fekalne kanalizacije, pločnika ter javne
razsvetljave. Trenutno je v teku projektiranje kanalizacije in
ceste. Predvidevamo, da bomo javni razpis za izvajalca del
objavili v poletnih mesecih, dela pa začeli jeseni. Naložbo
bomo dokončali prihodnje leto.
PREPLASTITVE OBČINSKIH CEST

MOST SUHORJE

Prispevki iz občinske hiše

Na začetku julija sta župan Občine Pivka Robert Smrdelj
in direktor izbranega podjetja GODINA d. o. o. iz Hrpelj g.
Maks Godina podpisala izvajalsko pogodbo za rekonstrukcijo
mostu čez reko Reko na lokalni cesti za naselje Suhorje.
Vrednost pogodbe znaša 437.573,65 € z DDV.
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Izvajalec je začel pripravljati dokumentacijo za uvedbo del
(prijava gradbišča, dovoljenje za delno zaporo ceste …). Dela
se bodo pričela izvajati v kratkem, predviden zaključek del pa
je konec letošnjega leta. V času rekonstrukcije mostu promet
po njem ne bo mogoč. Zaradi čim manjšega vpliva gradnje na
lokalne prebivalce se je predvidelo izgradnjo nadomestnega
mostu v neposredni bližini obstoječega mostu.
CESTA ZAGORJE - BAČ
Minister za obrambo Karl Erjavec in župan Občine Pivka
Robert Smrdelj sta 10. junija podpisala dodatek k dogovoru o
sofinanciranju obnove in posodobitve ceste Zagorje – Bač. V
sklopu teh del je predvidena izgradnja avtobusnih postajališč
pri gasilnem domu v Zagorju ob državni cesti. Predvidena je
tudi obnova ceste Zagorje – Bač. Na tem delu bomo asfaltirali
makadamski del ceste, na že asfaltiranem delu pa bomo cesto
razširili in izvedli preplastitev. Ob tej cesti znotraj naselja je

V teku je priprava razpisne dokumentacije za preplastitve
občinskih cest, ki bodo potekale letos in prihodnje leto.
Predvideno je asfaltirati odsek del ulice v Pivki, del javne poti
na Kalu, razširili in pokrpali bomo lokalno cesto od križišča z
državno cesto do naselja Neverke, uredili stekanje voda s ceste
od trgovine v Dolnji Košani do konca vasi proti Novi Sušici,
uredili odvod voda in asfaltirali javne poti v Stari Sušici,
ter izvedli rekonstrukcijo ceste od Nove Sušice proti glavni
državni cesti. Večino del bomo zaradi financiranja izvedli v
letu 2020.
GASILSKO VOZILO
Načrtujemo nabavo novega gasilskega vozila GVC16/15 za
potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Pivka. Trenutno je
v pripravi razpisna dokumentacija, v poletnih mesecih bomo
izvedli javno naročilo za dobavo, zaključek projekta pa je
načrtovan za sredino prihodnjega leta.
REŠEVALNO VOZILO
Občina je v preteklem mesecu objavila javni razpis za dobavo
novega reševalnega vozila za Zdravstveni dom Postojna.
Razpis je v fazi izbire izvajalca. Denar za nabavo vozila
smo skupaj z Občino Postojna uspeli pridobiti na razpisu
Ministrstva za zdravje, lastno udeležbo pri nabavi pa bo
zagotovil Zdravstveni dom Postojna.
NOV KOMBI OŠ PIVKA
Poleti bomo za potrebe OŠ Pivka nabavili nov kombi. Starega
bo prejelo Prostovoljno gasilsko društvo Pivka in ga bo
nadgradilo v vozilo GVM-1.

PROJEKT CULTURECOVERY
V izdelavi so interaktivne table, ki bodo predstavljale
nesnovno kulturno dediščino Pivškega in bodo umeščene pri
Zgonarjevih v Stari Sušici. Organizirali bomo izobraževanje
za uporabo kreativnih industrij v promociji. Pripravili bomo
tudi knjižico s predstavitvijo kamnoseške dediščine Kala.
PROJEKT NATURE&WILDLIFE
V juliju na javnem razpisu izbrani izvajalci postavljajo
interpretativna igrala, narejena iz naravnih materialov.
Igrala bomo postavili pri Krpanovem domu in na stadionu v
Pivki, pri šoli v Palčju, na igrišču v Trnju ter pri Ekomuzeju
Pivških presihajočih jezer. Pripravljali bomo tudi materiale za
spletno aplikacijo, ki bo domačinom in obiskovalcem služila
za usmerjanje ter doživljanje in spoznavanje narave v našem
parku.
PROJEKT CARNIVORA DINARICA

Poleti bomo intenzivno pripravljali vsebino postavitve
razstave v središču za usmerjanje in ozaveščanje o pomenu
velikih zveri v Krpanovem domu ter zasnove za ureditev
kotičkov o velikih zvereh in sobivanju na osnovnih šolah v
Pivki in Košani. Kotička bomo uredili jeseni.

MERLIN CV
V okviru programa Interreg SLO-IT bo Občina Pivka v
skupnem projektu slovenskih in italijanskih partnerjev Merlin
CV do leta 2021 povezala gradove in vile v Občini Pivka z
drugimi gastronomskimi točkami po tematski kolesarski poti,
izvedla izobraževanja lokalnih ponudnikov in organizirala v
območju čezmejne turistične regije potujoči tematski festival
in gostujočo razstavo ter druge doživljajske dogodke. Trenutno
potekajo aktivnosti na zasnovah vsebin gradov skozi čas.

EKO ŠOTORIŠČE
V parku Srednje gozdarske in lesarske šole (SGLŠ) pri Hostlu
Proteus bomo postavili interpretativno promocijsko točko,
na kateri bomo promovirali krajinski park z Ekomuzejem
za obiskovalce hostla Proteus. V okviru projekta bo partner
v projektu, SGLŠ, uredil ekošotorišče z opremo, prilagojeno
gibalno oviranim osebam.
ŠIRITEV IOC NEVERKE

V letu 2018 je Občina Pivka odkupila cca. 3 ha novih zemljišč za
potrebe širitve IOC Neverke. Na tem delu bo najprej zgrajena
dovozna cesta in vsa potrebna komunalna infrastruktura,
nato pa bodo zemljišča na voljo zasebnim investitorjem, ki
so za nove kapacitete že izkazali izjemen interes. Pričetek del
je predviden že v letošnjem letu, večinoma pa se bodo dela
izvajala v letu 2020.
PODJETNIŠKI INKUBATOR
V IOC Neverke bomo še v letošnjem letu pričeli z deli za
izgradnjo novega podjetniškega inkubatorja za proizvodne
dejavnosti, skupne površine 1.000 m². V inkubatorju bodo
lahko mlada in novo nastala podjetja, z lastnimi stroji kot
npr. računalniško krmiljeni CNC obdelovalni stroji ipd.,
enostavno pričela z izvajanjem dejavnosti, ne da bi morala
na začetku svoje poslovne poti investirati v nakup zemljišč in
gradnjo poslovnih hal.
UREDITEV PRETOVORNE INFRASTRUKTURE PRI
RAMPI
Za potrebe pretovora materialov in surovin s cestnega na
železniški promet bo v sklopu projekta širitve IOC Neverke
urejena tudi pretovorna infrastruktura, ki se nahaja v
neposredni bližini obstoječe industrijske cone. S tem se bo
izjemno moteči pretovor, ki sedaj poteka na železniški postaji
v Pivki, v celoti preselil na območje IOC Neverke. Posledično
se bo zmanjšal tovorni promet proti Pivki, kar bo vplivalo na
zvišanje prometne varnosti v cestnem prometu.

Prispevki iz občinske hiše

Verjetno že konec avgusta bomo začeli z nizom delavnic v
pivških vaseh, v Pivki in v občinah naše regije. Namenjene
bodo splošni javnosti, nekatere pa bodo posebej kmetovalcem,
lovcem, načrtovalcem prostora in drugim deležnikom. Zavod
za gozdove Slovenije, partner v projektu, bo na javnem razpisu
izbrano vzorčno kmetijo opremil z visokimi ograjami in
drugimi sredstvi za preventivo pred mogočimi napadi velikih
zveri.

INTERAKTIVNI TURIZEM ZA VSE
Projekt je namenjen opremljanju Ekomuzeja krajinskega parka
in omogočanju večje dostopnosti Ekomuzeja ter značilnosti
in lepot parka osebam s posebnimi potrebami. Do konca leta
bomo pridobili zvočno opremljeno maketo območja parka, tri
petminutne filme in nekaj videoklipov, načrt vodenja oseb s
posebnimi potrebami po ekomuzeju, nabavili pa bomo tudi
očala za prikaz virtualne resničnosti in še nekaj druge opreme
za ljudi z okvarami sluha in vida.
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KOLESARSKE POTI

Projektirali bomo celovito ureditev komunalne infrastrukture
in zunanjih površin: obnovo obstoječega vodovoda, izgradnjo
kanalizacije za odvod komunalne odpadne in meteorne vode,
obnovo ceste ob trasi načrtovane kanalizacije in vodovoda,
ureditev pločnikov (na območjih, kjer ni strnjenega naselja),
izvedba zemeljskih vodov nizkonapetostnega omrežja in
javne razsvetljave ter izvedbo zemeljske napeljave optičnega
omrežja.
DOM ZA STAREJŠE OBČANE

Pripravljamo projektno dokumentacijo za ureditev občinskih
kolesarskih poti na območju občine Pivka.
TOPLOTNI OVOJ KRPANOVEGA DOMA
V sklopu čezmejnega Interreg projekta SEAP to SECAP bo v
letošnjem letu na Krpanovem domu izveden nov toplotnoizolacijski ovoj oz. fasada objekta, s čimer bodo v objektu
doseženi neprimerno boljši delovni pogoji. Obenem se bo
znatno znižala potreba po toplotni energiji za ogrevanje,
Krpanov dom pa bo s tem končno pridobil urejen in
sodoben izgled.
OBVOZNICA
Direkcija RS za infrastrukturo bo v naslednjih mesecih začela
z odkupi zemljišč za izgradnjo obvoznice Pivka.
PROJEKTA KANALIZACIJA KLENIK, TRNJE

Prispevki iz občinske hiše

Podpisali smo pogodbo s projektnim podjetjem VGB
Maribor za izdelavo projektne dokumentacije (DGD, PZI) za
zgraditev komunalne infrastrukture v naseljih Klenik in Trnje.

10

Intenzivno potekajo priprave za zgraditev doma na Bedinku
v Pivki. Investitor Orpea d.o.o. bo zgradil tudi del dostopne
ceste s pločnikom in vso komunalno infrastrukturo za širše
območje Bedinka. Od omenjene ceste bo namreč zgrajen
priključek na parkirišče ob domu za starejše. Predvideno je, da
bo investitor pridobil gradbeno dovoljenje za vse navedeno, to
pa je tudi pogoj za začetek operativnih del jeseni 2019.
INFRASTRUKTURA DRSKOVČE
Konec aprila 2019 smo začeli graditi infrastrukturo v tej vasi.
Dela, ki obsegajo izgradnjo vodovoda s pitnikom ob igrišču,
izgradnjo nizkonapetostnega voda elektro instalacij, izvedbo
gradbenih del za javno razsvetljavo in osvetlitev igrišča ter
izvedbo razširitve ceste od objekta Drskovče št. 4 pa do igrišča,
v bližini katerega zasebni investitor zaključuje z graditvijo
kampa, so bila operativno zaključena do polovice junija 2019.
Cesto smo uredili v makadamski izvedbi v širini petih metrov.
Uredili smo tudi vse brežine na območju razširitve ceste. Dela
je izvajalo podjetje Besim Hajdari s.p. iz Postojne. Nadzor
pri izvedbi del pa je opravljalo podjetje PROGRAD Andrej
Žnidaršič s.p iz Nadanjega sela.

UREJANJE POLJSKIH POTI PO NEURJIH
poljske poti v Narinu, Veliki Pristavi, Novi Sušici, Stari Sušici,
Gornji Košani, Pivki, Petelinjah, Zagorju in na Suhorju.
Vrednost opravljenih del je 25.500 €. Drugo večje neurje
z obilnimi padavinami se je zopet zgrnilo na del območja
Občine Pivka v zadnjih dneh meseca maja 2019. Ponovno so
poškodovane poljske poti v Gornji Košani in na Stari Sušici.
Nujna sanacijska dela na poškodovanih poljskih poteh se že
izvajajo.

Prvo večje neurje z obilnimi padavinami je prve dni februarja
2019 zajelo del območja občine Pivka. Občina Pivka je s
sredstvi iz občinskega proračuna poskrbela, da se je saniralo

Vse uporabnike poljskih poti naprošamo za strpnost in
razumevanje. Predlagamo pa, da s svojimi dejanji na
kmetijskih površinah ne poslabšujejo stanja na terenu;
omogočiti je namreč treba odtekanje in ustrezno odvajanje
padavinske vode, kar je zelo odvisno od posamezne situacije
na terenu.
Občina Pivka

OBČINSKI SVETNIKI NA 5. SEJI
Občinski svet je na 5. redni seji 30. maja potrdil zaključni
račun občinskega proračuna za lansko leto.
Načrtovani prihodki so v letu 2018 znašali 10,6 milijona evrov,
realizirani pa so bili v višini 8,3 milijona evrov oziroma 77,76
odstotno. Odhodki so bili načrtovani v višini 11,4 milijona
evrov, realizirani 77,91 odstotno, v znesku 8,9 milijona evrov.
Presežek odhodkov nad prihodki je znašal nekaj več kot 593
tisoč evrov, s poračunom ostanka sredstev v višini 93 tisoč
evrov iz preteklih let pa se v leto 2019 prenese 131 tisoč
evrov. Največja odstopanja med načrtovanimi in realiziranimi
prihodki so bila pri sredstvih, ki smo jih pričakovali iz
državnega proračuna za sofinanciranje naložb, zlasti pri
graditvi vodovodnega sistema in Interregovih projektih.
Načrtovali smo 3,6 milijonov evrov transfernih prihodkov,
dobili pa smo 2,06 milijona evrov. V skladu s tem so bili
nižji tudi odhodki, vendar se projekti nadaljujejo še letos.
Občinski svet je potrdil Pravilnik o spremembi Pravilnika
o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v Občini
Pivka, s katerim je določil, da znaša višina sofinanciranja
75% stroškov odvoza azbestne kritine do količine največ
5 t na vlagatelja. Pravilnik je podlaga za sofinanciranje dela
stroškov odlaganja azbestnih odpadkov fizičnim osebam in je
bil sprejet z namenom vzpodbude občanom, da se odločijo
za zamenjavo dotrajane azbestne kritine (ostalih izdelkov iz
azbesta – cevi, izolacijski materiali - je v gospodinjstvu manj)
z okolju in zdravju prijaznejšimi materiali. Občinski svet je
soglašal, da se iz proračuna Občine Pivka namenijo sredstva za
subvencijo uporabnine športne dvorane Skala v višini 95%,
za treninge in tekme mlajših kategorij športnikov iz klubov

in društev občine Pivka. Občinski svet je potrdil predlagano
spremembo sklepa o določitvi cen koncesioniranih storitev
pogrebne in pokopališke dejavnosti, predlog Pravilnika
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju
finančnih spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v
občini Pivka za obdobje 2016 - 2020 ter sklepa o soglasju
k sistemizaciji za Vrtec Košana in Vrtec Pivka. V Košani
bodo v prihodnjem šolskem letu trije oddelki, in sicer dva
kombinirana oddelka in en homogeni oddelek drugega
starostnega obdobja, v Pivki pa deset oddelkov, od tega štirje
prvega starostnega obdobja, pet drugega starostnega obdobja
ter en kombinirani oddelek. Občinski svetniki so ob koncu
seje izpostavili številne pobude in vprašanja, na katera bo
občinska uprava pripravila odgovore do naslednje seje.
Občina Pivka

JANA GRŽINIČ JE NOVA PODŽUPANJA OBČINE PIVKA

ZAČASNA SPREMEMBA POSLOVANJA
KRAJEVNEGA URADA
Obveščamo vas, da Krajevni urad Pivka v času poletnih dopustov od 1. 7.
2019 do 21. 8. 2019 ne bo posloval.
Vse storitve so v času uradnih ur na voljo na sedežu Upravne enote Postojna
(Ljubljanska cesta 4, Postojna), in sicer:

- ponedeljek in torek od 8. do 12. ure ter od 13. do 15. ure
- sreda od 7.30 do 12. ure ter od 13. do 17. ure
- petek od 8. do 13. ure.
Informacije možne tudi na telefonski številki: 05/7280 600.
Upravna enota Postojna

POLETNI URNIK V
LEKARNI PIVKA
Obveščamo vas, da bo lekarna Pivka
od ponedeljka, 1.7.2019 pa do petka,
30.8.2019, odprta po poletnem urniku, in
sicer

od ponedeljka do petka
od 8.00 ure do 15.30 ure.

Prispevki iz občinske hiše

Župan Občine Pivka, Robert Smrdelj, je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in Statuta
Občine Pivka s sklepom o imenovanju za podžupanjo Občine Pivka 1.julija imenoval Jano
Gržinič. Podžupanja, ki je v skladu z zakonom tudi svetnica občinskega sveta, bo funkcijo
opravljala nepoklicno. Podžupanja bo županu pomagala pri njegovem delu, ter opravlja
posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere jo bo župan pooblastil. Podžupanja bo v
imenu župana lahko tudi sodelovala v delovnih telesih občinskega sveta ter po dogovoru z
županom opravljala protokolarne obveznosti. Decembra 2018 je bil za podžupana občine
že imenovan svetnik občinskega sveta Boris Rebec. Le ta župana nadomešča tudi v primeru
predčasnega prenehanja mandata.
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velja za pospešitev obvoznice
Pivka ( predvsem druge faze )
in obvoznice naselij Rakitnik,
Matenja vas in Prestranek, kjer
se namesto cenovno ugodnih
in učinkovitih rešitev išče neko
novo traso avtoceste čez Pivško
dolino, ki bi se po »Marentičevi varianti« priključevala na
AC pri Hruševju, nekaj sto metrov bolj severno od variante
Razdrto, ki je bila že leta 2011 v času prejšnjega postojnskega
župana Jerneja Verbiča pripoznana kot neprimerna.
V teh razmerah je naša država pred mesecem dni praznovala
svojo obletnico. VSO oz. Združenje za vrednote slovenske
osamosvojitve, ki ga vodi nekdanji minister za obrambo Aleš
Hojs, je v sodelovanju z občinskimi in območnimi odbori
VSO širom po Sloveniji pripravilo vrsto prireditev in svečanih
obeležitev praznika. Niti ene od teh se ni udeležil PV Marjan
Šarec ! V Pivki je bil na prireditvi, ki je bila 14. 6. v Krpanovem
domu, gost Igor Pirkovič, novinar, pesnik, publicist, predvsem
pa domoljub. Tisti novinar, ki so ga pred dobrim letom dni
kazensko premestili zaradi intervjuja s hrvaškim pevcem
Markom Perkovićem - Thompsonom. Pred dnevi je sodišče
odločilo, da je bila prepoved njegovega koncerta pred dobrim
letom dni, pod katero se je podpisala takratna načelnica UE
Maribor in sedanja ministrica Ksenija Klampfer, nezakonita.
Ni odstopila, ni prevzela odgovornosti, Pirkoviču se nihče ni
opravičil. Predsednik Vlade Šarec pa ji je čestital za takratni
pogum!
Quo vadis, Slovenija?
Želim vam lepe poletne in dopustniške dni.

ZA VARNO ŽIVLJENJE NA NAŠEM OBMOČJU

Iz poslanskih klopi
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Robert Pavšič, poslanec

Poletje je tu. Z njim so prišli vroči in daljši dnevi ter tudi način se lahko aktivnosti na
različna neurja, ki smo se jim tokrat izognili (vsaj do takrat, osrednjem vadišču izvajajo.
ko je nastajalo to besedilo). In ravno slednje nas opominja, Občina Postojna je pripravila
da smo daleč od tega, da bi imeli vse pod nadzorom. Sploh poseben zakon o zaščiti vodnega
pa ne narave. Imamo to srečo, da so nam okoliščine namenile vira, ki ga bo v obravnavo vložila
krasno okolico, ki nam vsem omogoča zdravo življenje. ČLOVEK.
kar vlada. Glede na tovrstno
SKUPNOST.
Pri tem je najbolj pomembno, da imamo dostop do čiste in
podporo je torej jasno, da se vsi
neoporečne pitne vode. V zadnjih nekaj mesecih smo tudi to DRŽAVA.
skupaj zavedamo pomembnosti
tematiko, neposredno povezano z našimi kraji, obravnavali in kritičnosti tega vprašanja.
v državnem zboru. Na odboru za obrambo smo pozorno Vzporedno bo Ministrstvo
PAVŠIČ
prisluhnili tudi predstavnikom nevladnih organizacij, ki si ROBERT
za okolje sprejelo
tudi državni prostorski načrt ter uredbo
prizadevajo, da bi naša voda ostala zdrava. Pri tem imam v»Poštenost
o vodovarstvenem
območju,
kilastnosti,
bosta natančneje
uredila
in delavnost sta
slovenski
ki ju dandanes
vidimo
mislih predvsem vojaške aktivnosti na Počku, ki je vir vode zale malo.
vse potrebno
varno življenje
tem namenom
področju. lahko
Sicer topadržaZ zdravimza
razumom,
vnemo inna
čistim
naredimo takšno,
da bomo nanjo
ponosni
vsi: naši
otroci, mi in
občini Pivka in Postojna, torej za več kot 20.000 ljudi. Sprejelivo spet
se zaključuje
neko obdobje,
prihajajo
pa tako
imenovane
naši starši.«
smo sklep, da bo Ministrstvo za obrambo redno opravljajo parlamentarne počitnice. Daleč od tega, da se v hramu
nadzor vode, v izbiro izvajalca monitoringa vključilo tudi demokracije ne bo nič dogajalo. Pripravljali se bodo novi
nevladne organizacije in kar je najbolj pomembno, da bodo ukrepi in predlogi, ki jih bomo obravnavali jeseni. Je pa to tudi
nevladniki lahko vplivali tudi na vzorčenje. Na tak način čas počitka za vse delovne ljudi in predvsem otroke. Upam, da
bodo država in tudi vsi prebivalci lahko prišli do zanesljivih je šlo šolsko leto mirno skozi, da je bilo zaključeno uspešno, in
ter verodostojnih podatkov o resničnem stanju našega okolja. da bodo poletni dnevi brezskrbni.
Najprej je potrebno izpostaviti in poudariti, da sem ponosen Zato vam v času do naslednjega Pivškega lista želim obilico
na naše vojakinje in vojake, ki profesionalno opravljajo svoje lepega vremena, druženja s prijetnimi ljudmi in predvsem
delo. Samostojna Slovenija je namreč lahko takšna, kot je danes zdravja. Vse ostalo bo že prišlo.
tudi zaradi njihovega poslanstva, dela in požrtvovalnosti.
Tudi zato je potrebno odgovorno urediti, kako in na kakšen Vse dobro.

Naročnik oglasa: Lista Marjana Šarca, Bistriška cesta 10a, 1241 Kamnik

Zadnji moj prispevek za Pivški list je bil zaznamovan z volitvami
v evropski parlament. Volitve so za nami, skupna lista SDS &
SLS je dosegla najboljši rezultat med vsemi. Hvala vsem, tudi
v mojem imenu, ki ste glasovali za listo SDS & SLS. Še posebej
pa hvala vsem, ki ste preferenčni glas namenili naši primorski
kandidatki Patriciji Šulin. Kljub temu, da je v občinah Pivka
in Postojna na tej listi prejela največ preferenčnih glasov, se ji
žal ni uspelo ponovno uvrstiti v evropski parlament. Evropska
unija je prestala enega od pomembnih preizkusov. Sredinska
politika je tudi tokrat zmagala, bodo pa v prihodnje potrebne
spremembe. Najmočnejše države, kjer smer določata Nemčija
in Francija, bodo morale v prihodnje v večji meri prisluhniti
ostalim članicam. Žal je Slovenija v času sedanje vlade na
evropskem parketu postala nepomembna. Politika »dvojnih
obrazov« oz. eno govorjenje v Bruslju, drugo v Ljubljani, se
žal ne obnese. V Sloveniji se v zadnjih dveh mesecih, kar se
tiče Šarčevega upravljanja države, ni zgodilo praktično nič
pomembnega. Njegov minister iz kvote Socialnih demokratov
Jernej Pikalo je predlagal še bolj neustaven zakon glede
financiranja javnih programov v šolah, po katerem bi se
položaj le-teh še poslabšal ; Italija pričakovano zaostruje
politiko glede nezakonitega prehajanja zahodne meje, na kar
Poklukarja in Šarca v SDS neuspešno opozarjamo že dobrega
pol leta; ministrica, pristojna za promet, Alenka Bratušek bi
želela postati novodobni Franc Jožef s sanjarjenjem o hitri
železnici Dunaj-Ljubljana-Trst, ne zmore pa učinkovito rešiti
naših prometnih težav. Avstrijci bodo kmalu na polovici
Karavanškega predora, mi pa še izvajalca nismo izbrali. In
pri tem ministrica žuga upravi DARS-a, ki je svoj del naloge
opravila profesionalno, ne pa Državni revizijski komisiji, ki je
odločitev odpravila zaradi nepomembnih formalnosti. Enako

Zvone Černač, poslanec

QUO VADIS, SLOVENIJA? (Kam greš Slovenija?)

Foto: arhiv Centra zdravja

Predstavitev obrti
CENTER ZDRAVJA

Danes vam, dragim bralcem Pivškega lista, predstavljamo
»Center zdravja, kozmetika in kirurgija« iz Pivke, ki ga vodi
Ana Žužek Barle. Za začetek pa se najprej vrnimo malo v
zgodovino k njegovi ustanoviteljici.
Ustanoviteljica Majda Žužek se začetkov leta 1981, ko je
v spodnji etaži hiše, kjer se Center nahaja še sedaj, kjer je
pridobila dovoljenje za opravljanje kozmetične dejavnosti,
spominja takole:

NAŠE DELOVANJE DANES Vodenje centra je v letu 2016
prevzela hčerka Ana Žužek Barle. Z novimi idejami in
željami po spremembah je s prenovo nastal sodoben Center
zdravja, ki združuje medicinski in kozmetični del. Podjetje je
družinsko. Ves kader je medicinsko in kozmetično izobražen,
kar omogoča strokovne individualne obravnave. Ponudba:
nega obraza in telesa, kirurgija, pedikura, manikura, ličenje,
masaže, depilacija. Majda Žužek, mag. regiol. in etike,
kozmetičarka, med. sestra, je specializirana za nego obraza s
specializiranimi programskimi negami. Ana Žužek Barle, mag.
dietetike, dipl. m. s., je strokovnjakinja na področju hujšanja
in oblikovanja telesa ter prehranskega svetovanja. Program
Body fit vključuje številne sodobne aparaturne tehnike, s

Smo prvi in edini zasebni medicinski center na našem
področju. Poleg operativne dejavnosti (znamenja, tvorbe,
korekcija brazgotin, estetska kirurgija) nudijo tudi storitve
strokovnega medicinskega posveta in drugo zdravniško
mnenje.
S celostnim, holističnim pristopom smo v teh letih pomagali
številnim strankam iz vse Slovenije pa tudi iz tujine, ki za svoj
problem nikjer drugje niso našli celostne rešitve. Naše vodilo
je namreč v tem, da je človek na prvem mestu. Delo temelji
na poštenosti, strokovnosti, etičnosti in vedno v dobrobit
stranke.
Torej se naša zgodba nadaljuje z vizijo nadgradnje na
medicinskem in kozmetičnem področju dejavnosti, tako kot
se nadaljuje življenje. Spoštovani bralec in bralka te zgodbe,
vabim te, da v nadaljevanju spremljaš naše delo in če nas
potrebuješ, bomo zelo veseli tvoje odločitve za naše storitve
ali brezplačen strokovni nasvet.
CENTER ZDRAVJA, kozmetika in kirurgija,
Snežniška 34, Pivka
Ana Žužek Barle, direktorica
Kontakti: 040 674 314
web: www.center-zdravja.com
e-naslov: info@center-zdravja.com
Urnik: Pon – pet: 8. – 18. ure (po predhodnem naročilu)
sobota: 8. -12. ure
FB: Center zdravja, kozmetika in kirurgija
Silvo Čelhar

Gospodarstvo in kmetijstvo

»Kot mlada medicinska sestra sem v ambulanti zelo pogosto
srečala ljudi, zlasti mlade s problemi aken, suhe, občutljive
kože, ki jih medicina ne rešuje v celoti. Odločila sem se za
študij kozmetike v Ljubljani. V naših krajih ni bilo nobene
kozmetičarke. Bila sem navdušena nad znanjem, kmalu pa
sem spoznala, da se bo potrebno permanentno izobraževati.
Družina me je podpirala. Zlasti moj mož Stane mi je pri
tem pomagal in tukaj mu izražam svojo veliko hvaležnost.
Redno sem obiskovala strokovne seminarje, ki so imeli visoko
kotizacijo, izvajali so jih namreč večinoma tuji predavatelji. V
tem času sem opravljala le nege obraza. Ob tem je salon rastel
tako v znanju in novih pristopih. Dejstvo je, da je le z dobrim
strokovnim znanjem mogoče pošteno reševati težave, ki jih
prinaša današnji čas. Nov pristop negovanja mi je omogočila
bio - orto kozmetična linija Orthocosmetica. Salon je tako
prerastel v Ortokozmetični center.

katerimi omogočimo dovršeno korekcijo telesa ob podpori
individualnih jedilnikov. Mateja Žužek, kozmetičarka in med.
sestra, je specializirana za kozmetično in medicinsko pedikuro
s specialnim znanjem obravnave in nege diabetičnega stopala
ter masaže in manikure. Estetska in funkcionalna kirurgija
je vsekakor nadgradnja dejavnosti. V čast nam je, da se je
našemu strokovnemu timu pridružil zelo izkušeni kirurg dr.
Nikolaj Kinkela, ki izhaja iz Pivke.
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NAGRADNA IGRA
No, da boste tudi vi, dragi bralci, center zdravja spoznali še pobližje, so
za bralce Pivškega lista pripravili nagradno igro z bogatimi nagradami.
Sodelujete lahko tako, da pošljete pravilen odgovor na nagradno
vprašanje, ki je :

»Na katerem naslovu v Pivki se nahaja
Center zdravja, kozmetika in kirurgija?«
Vprašanje gotovo ni pretežko, potegujete se pa za bogate nagrade, in
sicer:

1. 1 x tretma MIKRODERMOABRAZIJE OBRAZA
(diamantni pilling – nekirurški lifting)
2. 1 x depilacija nog z naravnim voskom
3. 1 x kozmetična pedikura z lakiranjem
Odgovore na vprašanje nam pošljite ali po elektronski pošti na
naslov: pivski.list@pivka.si
Med pravilnimi odgovori bomo izžrebali tri nagrajence.
Za prevzem oziroma koriščenje nagrade vas vljudno prosimo, da izrežete kupon z objavo
imen nagrajencev iz Pivškega lista, ter se s kuponom in enim osebnim dokumentom
oglasite pri njih, ali jih pokličite glede koriščenja nagrade.

Gospodarstvo in kmetijstvo

NOVA pivkap.si s koristnimi nasveti
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Si zlahka zamislite tisti občutek, ko
zadiši po okusnem nedeljskem kosilu?
Lahko prikličete v misli razpoloženje,
ko ste v družbi s prijatelji pripravljali
praznovanje in zanetili žar? Obeta se
dan poln lepih želja in pričakovanj.
Podjetje Pivka perutninarstvo d. d.
vabi k ogledu nove spletne strani, ki
daje ideje za zdrave kulinarične užitke
in nas vabi, da skupaj ustvarjamo
nove spomine.
Na mize družin
prinaša lahkotne okuse druženja ter
zagotovljeno varnost.
Potrošniki zaupajo Pivkini kakovosti
že 60 let in dobro poznajo piščančje
meso ter barjene izdelke Pivka in Njami
lokalnega porekla in višje kakovosti.
Znano je, da se najboljši okusi začnejo
z najboljšo izbiro. Ker je želja aktivnih
potrošnikov, da so obroki tudi hitro
pripravljeni, Pivka perutninarstvo nudi
vse več »ready to eat« izdelkov, pa tudi
že pripravljenega mesa in izdelkov,
ki pa morajo biti prav tako vrhunske
kakovosti.
Čas nam prihranijo s
pestro ponudbo različnih piščančjih
dobrot za sproščena poletna druženja s

www.pivkap.si
prijatelji ob žaru, z narezanimi salamami za okusne sendviče in popotno malico
ter ponudbo piščančjega mesa, »pripravljenega za peko« za romantične večerje v
dvoje ali za veselje v družinskem krogu, ko prijetno zadiši iz domače pečice. Na novi
spletni strani Pivke najdemo namige za njihovo enostavno in varno pripravo, kar je
dodatna vrednost ponudbe. Kulinarični triki nas na sodobno zasnovani strani kar
vabijo k raziskovanju. Koristno jih je prebrati in glasno povedati. Skupaj lahko tudi
s pomočjo nove spletne strani organiziramo nepozabno doživetje ter razvajamo
in nasmejemo vse, ki jih postrežemo. Spletna stran je timski projekt, v katerem je
sodelovala širša ekipa marketinga in informatike. Za podporo pri digitalni strategiji
ter izvedbo je poskrbela agencija Optiweb. Prvič je stopila na plano v slovenskem
jeziku, nadgrajevali pa jo bodo tudi v tujih jezikovnih različicah. Rastla bo ob boku
vseh njihovih aktivnosti na trgu z novo razvitimi izdelki in idejami za njihovo
pripravo. Zato ni dovolj, da jo obiščite le enkrat.
Pivka perutninarstvo d. d.

Opozarjamo na nedovoljene odvzeme vode iz hidrantov,
ki so v poletnih dneh pogosto zaznana kršitev.
Hidranti so namenjeni zagotavljanju požarne varnosti ter
oskrbe s pitno vodo.
Odvzem vode brez dovoljenja je neodgovorno ravnanje,
ki ni dovoljeno in se kaznuje.
Pozivamo, da kršitve prijavite na telefonsko številko

05 700 07 80 ali info@kovodpostojna.si

oziroma neposredno Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu Postojna na

05 726 55 69 ali inspektorat@postojna.si.

MOŽNOSTI IN NAVODILA ZA ZAČASNO TOČENJE VODE IZ
VODOVODNEGA OMREŽJA
Poleti nenehno pozivamo k varčnemu ravnanju z vodo,
predvsem pa opozarjamo na kršitve – nedovoljene odvzeme
vode iz hidrantov, ki se v tem obdobju vsako leto močno
povečajo.
Hidranti so namreč namenjeni zagotavljanju požarne varnosti
in vzdrževanju vodovodnega sistema, njihova nenadzirana
uporaba pa lahko povzroči tudi težave pri oskrbi prebivalcev
s pitno vodo. Odvzem vode brez predhodnega dovoljenja
oziroma soglasja se kaznuje, početje pa je prijavljeno
pristojnim organom.
V kolikor občani Postojne in Pivke vendarle potrebujete
dodatno vodo (npr. za zalivanje, za živino, za razna dela…), je
to možno urediti na naslednji način …

Stranka se zglasi na sedežu podjetja Kovod Postojna (Jeršice
3) in prevzame hidrantni nastavek – vodomer, ki ga po
začasnem točenju vode iz vodovodnega sistema vrne
nazaj. Ob prevzemu in vračilu se popiše stanji vodomera, ki
sta osnova za obračun porabljene vode. Obračun se izvede
za storitve glede na vrsto rabe pitne vode. Točenje stranka
izvaja praviloma v lastni režiji in s svojimi cevmi, lahko pa se
dogovori z gasilci. Pred točenjem je pomembno, da uporabnik
pokliče v nadzorni center v Malne (041 310 083). Če se izvaja
oskrba s pitno vodo preko cistern, je potrebno izpolnjevati
priporočila NIJZ. Strošek najema in uporabe hidrantnega
nastavka se obračuna po ceniku in trenutno za gospodinjstva
znaša 4,50 € / teden.

Gospodarstvo in kmetijstvo
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ALI DOMA PRAVILNO LOČUJETE ODPADKE?
V PRIHODNJE JE LAHKO RAVNO VAŠA POSODA
ZAJETA V TERENSKO ANALIZO VSEBINE!
V podjetju Publikus d.o.o. smo skupaj z Medobčinskim
inšpektoratom izvedli KONTROLO PRAVILNOSTI
LOČEVANJA ODPADKOV. V tokratnem pregledu smo
zajeli enodružinske hiše in blokovska naselja. Pregledali smo
vsebino vseh posod: črne, rumene in rjave.
V občini Pivka smo pregledali posode na zbirnih mestih
enega blokovskega naselja ter sedmih enodružinskih hiš
na Vilharjevi ulici. Pri pregledu smo izdali 4 opozorila

za nepravilno ločevanje ter 7 pohval in zahval za zgledno
ločevanje odpadkov. V občini Postojna je bilo pregledanih
devet zbirnih mest pri večstanovanjskih stavbah (Rožna
ulica, Volaričeva ulica, Kolodvorska cesta, Stjenkova ulica,
Kidričevo naselje) ter devet zbirnih mest pri enodružinskih
hišah v že omenjenih ulicah. Občanom smo izdali 10 opozoril
za slabo ločevanje ter 8 pohval za urejeno ločevanje odpadkov.
V spodnjih slikah prikazujemo ponavljajoče se napake pri
ločevanju odpadkov.

ČRNA POSODA ZA MEŠANE KOMUNALNE ODPADKE

Gospodarstvo in kmetijstvo

Le 30 % vsebine predstavljajo odpadki, ki sodijo v to posodo (higienski material, pometnine, kosti, lasje, dlaka, iztrebki malih
živali, natron vreče, zamaščene folije živil,…), preostala vsebina so odpadki, ki sem ne sodijo.
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ANALIZA ČRNE POSODE – vsebino posode zaposleni
spraznijo na ponjavo ter ročno sortirajo na posamezne
frakcije.

Tekstil in oblačila v črni posodi zavzemajo nepotreben prostor,
slednje je potrebno oddati v posebne zabojnike na ekoloških
otokih.

Les in lesena embalaža ne sodita v črno posodo, brezplačno ju
lahko oddate v zbirni center.

Papirna in kartonska embalaža ne sodita v črno posodo.
odložite ju lahko v najbližji ekološki otok.

KRUH V ČRNI POSODI!
Vsakršen komentar je seveda odveč.

Tovrsten prizor smo doživeli na območju Postojne, nekdo je
polovico črne posode zapolnil z elektronsko opremo. tovrstne
odpadke lahko brezplačno oddate v zbirni center ali naročite
njihov odvoz preko kupona za odvoz kosovnih odpadkov.

POSODA ZA BIOLOŠKO RAZGRADLJIVE ODPADKE

Vsebina se razlikuje od stavbe do stavbe. Ponekod še vedno opažamo odlaganje embalaže v rjavo posodo.

PRAVILNO

NEPRAVILNO, EMBALAŽA V RJAVI POSODI

POSODA ZA ODPADNO EMBALAŽO

Povečini vsebino rumenih posod predstavlja odpadna embalaža. Težavno je predvsem odlaganje voluminozne embalaže, saj
občani slednje ne stisnejo oz. sploščijo in s tem zavzame precej prostora.

Velike kartonaste škatle je potrebno pred odlaganjem raztrgati
oz. sploščiti, da zavzamejo čim manjši prostor.

Nekaj splošnih napotkov glede pravilnega ločevanja in
oddajanja odpadkov:
• mešano odpadno embalažo odlagajte v tipske črne posode
z rumenim pokrovom v razsutem stanju ali v kakršnih koli
vrečkah,
• večje kose plastične embalaže pred odlaganjem v ustrezno
posodo izpraznite in razrežite na manjše kose,
• večje kartonaste škatle sploščite in s tem zmanjšajte
prostornino ter jih odložite v moder zabojnik na najbližjem
ekološkem otoku,

• biološko razgradljive kuhinjske odpadke odlagajte v
tipske rjave posode v biorazgradljivih ali papirnatih
vrečkah oziroma v razsutem stanju,
• večje količine zelenega vrtnega odpada oddajte v zbirni
center,
• kosovni odpadki, nevarni odpadki, avtomobilske gume in
gradbeni ter izolacijski materiali ne sodijo v tipske posode
na zbirnem mestu in vam za njihovo oskrbo nudimo drugo
storitev v okviru javne službe (npr. oddaja v zbirni center,
naročilo enkratnega odvoza proti plačilu, brezplačen odvoz
kosovnih odpadkov na podlagi izpolnjenega kupona …).
Vse o ločenem zbiranju odpadkov si lahko preberete tudi
na naši spletni strani www.publikus.si.
Publikus d.o.o., dodatne informacije in pojasnila:
05/7204-962 ali oc.postojna@publikus.si

Gospodarstvo in kmetijstvo

S podobnimi kontrolami bomo v prihodnje nadaljevali.
Upamo, da bomo z nadzorom pripomogli k dvigu zavesti
o nujnosti ločenega zbiranja odpadkov na izvoru in s tem
preusmerjanja koristnih odpadkov v ponovno uporabo,
recikliranje ali energijo. Čaka nas še kar nekaj dela.

Vsebina odpadkov v rumeni posodi, med njimi večina
embalaže. na žalost tudi biološki odpadki, ki sodijo v rjavo
posodo. veliki kartoni zavzemajo prostor, predhodno jih je
potrebno raztrgati na manjše dele.
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POROČILO O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB,
OBČINA PIVKA - pomembnejši
podatki iz letnih poročil za leto 2018PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG
SAMOSTOJNIH
OBČINA PIVKA - pomembnejši podatki iz letnih poročil za leto 2018

Število
zaposlenih

Število družb

OBČINA PIVKA - pomembnejši podatki iz letnih poročil za leto 2018
Povprečna plača
na zaposlenega

(na podlagi
delovnih ur)

123

Število
zaposlenih

1.452 EUR
Število
družb

1.240
+ 134

+ 72 EUR

123

1.240

Prihodki

Prihodki na
tujem trgu

Odhodki

244 mio EUR

116 mio EUR

235 mio EUR

+ 15 %

+ 18 %

Neto dodana
vrednost
na zaposlenega

Neto dodana
vrednost

48 mio EUR
+ 18 %

+ 72 EUR

+ 14 %

Prihodki
8 mio EUR
+5%

1.452 EUR
+ 134

Neto čisti
dobiček

38.484

Povprečna plača
na zaposlenega

(na podlagi
delovnih ur)

+ 35 %
244 mio EUR

Prihodki na
tujem trgu

Odhodki

116 mio EUR

235 mio EUR

+ 15 %

+ 18 %

V občini je 190 samostojnih podjetnikov zaposlovalo 137 delavcev ali 7 več kot v letu 2017.
Ustvarili so neto podjetnikov dohodek v znesku 1,4 mio EUR, 3 % več kot v letu 2017.

+ 14 %

Vir: AJPES, podatki iz letnih poročil poslovnih subjektov za leto 2018

Neto dodana
vrednost
na zaposlenega

Neto dodana
vrednost

48 mio EUR

Neto čisti
dobiček

38.484

+ 18 %

8 mio EUR
+5%

+ 35 %

V občini je 190 samostojnih podjetnikov zaposlovalo 137 delavcev ali 7 več kot v letu 2017.
Ustvarili so neto podjetnikov dohodek v znesku 1,4 mio EUR, 3 % več kot v letu 2017.

Gospodarstvo in kmetijstvo

V občini je 190
samostojnih
podjetnikov
zaposlovalo
137
delavcev
ali 72018
več kot v letu 2017.
Vir:
AJPES, podatki
iz letnih poročil
poslovnih
subjektov
za leto
Ustvarili so neto podjetnikov dohodek v znesku 1,4 mio EUR, 3 % več kot v letu 2017.
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Vir: AJPES, podatki iz letnih poročil poslovnih subjektov za leto 2018

Občina Pivka v sodelovanju z RRA Zeleni kras, d.o.o. ponuja svojim občanom vrsto podpornih storitev
za pospeševanje razvoja podjetništva. Vabljeni, da se na RRA obrnete za:
• brezplačno svetovanje glede oblikovanja ali izvedbe vaše podjetniške ideje, pomoč pri vzpostavitvi
poslovanja, iskanju potrebnih finančnih virov (povratnih in nepovratnih) in podobno;
• pripravo poslovnih načrtov in/ali vlog na nacionalne javne razpise, pri čemer Občina Pivka
subvencionira 70 % cene in zgolj 30 % plača prijavitelj.
Za več informacij o razpisih in za pripravo vloge se obrnite na
RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna ulica 1, Pivka.
e-mail: info@rra-zk.si
telefon: 05 721 22 48 ali 05 721 22 33

SOFINANCIRANJE OBRESTI PODJETNIŠKIH KREDITOV NA
OBMOČJU PRIMORSKO-NOTRANJSKE REGIJE 2019
RRA Zeleni kras, d.o.o. tudi v letu 2019 v sodelovanju z
občinami Primorsko-notranjske regije objavlja javni razpis za
Sofinanciranje obresti podjetniških kreditov za leto 2019 na
območju Primorsko-notranjske regije.

podjetja, ki so registrirana v skladu z veljavnim Zakonom o
socialnem podjetništvu in prihajajo iz: Občine Bloke, Občine
Cerknica, Občine Ilirska Bistrica, Občine Loška dolina,
Občine Pivka in Občine Postojna.

Višina sredstev

Razpisna dokumentacija

Skupna višina odobrenih sredstev za posamezen kredit ne
sme znašati manj kot 100 EUR in ne več kot 1600 EUR
oz. 75% vseh plačanih obresti za posamezno vlogo. Vsak
upravičenec lahko odda največ 3 vloge. Upravičeni stroški
do sofinanciranja po razpisu so nastale in plačane obresti od
1.10.2018 do 30.9.2019.
Rok za oddajo vloge je 18.10.2019.

Povabilo, vloga in priloge so objavljene na spletni strani RRA
Zeleni kras, d.o.o.

Dodatne informacije dobite na:

- elektronskem naslovu: ziva@rra-zk.si
- telefonski številki: 05/721 22 40 (Živa Ložar)
- sedežu RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka.

Upravičenci

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, samostojni
podjetniki in fizične osebe z registrirano dopolnilno
dejavnostjo po zakonu o gospodarskih družbah ter socialna

GZS REGIONALNA ZBORNICA POSTOJNA NAGRADILA NAJBOLJŠE
INOVATORJE V REGIJI

Najboljše 3 regionalne inovacije
(Tajfun Liv, Kovinoplastika Lož, in
zavoda Oron) pa so se uvrstile tudi
na nacionalni izbor, ki bo potekal
25. septembra na Brdu pri Kranju.
Nagrajence je nagovorila mag. Sonja
Šmuc, generalna direktorica GZS.
Vir: GZS Regionalna zbornica Postojna

Gospodarstvo in kmetijstvo

Letošnji dan inovativnosti s podelitvijo
najboljših inovacij v Primorskonotranjski regiji v organizaciji GZS
Regionalne zbornice Postojna, RRA
Zeleni kras, d.o.o. ter SPOT svetovanje
Primorsko-notranjska regija, je potekal
v obliki gospodarskega foruma z
okroglo mizo na katerem so gostje
in udeleženci razpravljali o pomenu
inovativnosti, spodbujanju in reševanju
ovir s pomočjo »Design thinkinga«
ter o priložnostih za ustvarjanje novih
delovnih mest. GZS Regionalna
zbornica Postojna je letos podelila 1
zlato, 2 bronasti, 5 priznanj za prispevek
na področju inovativnosti ter tudi 2
posebni priznanji in sicer: podjetju
Izoterm Plami, d.o.o. za dolgoletno
sodelovanje v izborih za najboljše
inovacije GZS Regionalne zbornice
Postojna ter g. Vladimirju Vinšku za
dolgoletno sodelovanje v komisiji za
inovacije pri GZS Regionalni zbornici
Postojna.
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V Parku vojaške zgodovine so v maju s posebno slovesnostjo
obeležili vpis v razvid muzejev, ki sta se je udeležila tudi
predsednik Vlade Republike Slovenije g. Marjan Šarec in
minister za kulturo mag. Zoran Poznič. Razvid muzejev
je javna listina, v katero se vpisujejo muzeji, ki izpolnjujejo
vse pogoje za hranjenje dediščine in njeno varstvo ter
javnosti omogočajo dostopnost do zbirk. Z vpisom v razvid
muzejev Park vojaške zgodovine sicer ni pridobil neposredne
finačne podpore, a mu je tovrstno priznanje odprlo dodatne
priložnosti, tako pri kandidiranju na razpisih kot pri
povezovanju z drugimi muzejskimi institucijami doma in v
tujini, ter ga tudi formalno uvrstilo v družbo slovenskih in
svetovnih muzejev.
Vpis Parka vojaške zgodovine v razvid muzejev predstavlja eno
od prelomnic v razvoju projekta, ki je skozi leta z vsakim novim
muzejskim mejnikom – prihodom podmornice, helikopterja,
letalske zbirke, nemške vojaške lokomotive, simulatorja
letenja z letalom MiG-21 in ostalih dragocenih dopolnitev
muzejske ponudbe ter celovito ureditvijo kompleksa –
postopoma preraščal začrtane okvirje izpred petnajstih let in
postal največji muzejski kompleks v Sloveniji z več kot 50.000
obiskovalci na letni ravni. Na slovesnosti ob najnovejšem
razvojnem mejniku v zgodbi Parka vojaške zgodovine sta
častna gosta prireditve ter slavnostna govornika predsednik
Vlade Republike Slovenije g. Marjan Šarec in minister za
kulturo mag. Zoran Poznič direktorju Parka mag. Janku
Boštjančiču slovesno predala sklep o vpisu v razvid muzejev.
Predsednik vlade je ob tem Park vojaške zgodovine označil
kot »izjemnega pomena za celotno državo, zlasti tudi za mlade
generacije, ki danes marsičesa ne vedo in se niti ne zavedajo,

kaj vse so pretekle generacije imele, znale in ustvarile«. Ob
tej priložnosti je čestital direktorju in vsem odgovornim za
vztrajnost in pogum pri zagonu tako pomembnega projekta.
Navdušenje nad Parkom vojaške zgodovine je izrazil tudi
minister za kulturo mag. Poznič. Vpis v razvid muzejev je
opredelil kot velik korak k njegovi institucionalizaciji in Parku
ponudil vso pomoč ter podporo pri razvoju novih idej in
predstavljanju naše zgodovine, kulture ter vsega, kar nas dela
narod. Direktor Parka mag. Janko Boštjančič je ob slovesnem
prejemu pomembnega sklepa dejal: »Večkrat se sliši in bere,
da je Park vojaške zgodovine zgodba o uspehu. Še bolj kot to
je zgodba o pogumu, saj so bile, če pogledamo nazaj, možnosti
za uspeh tega projekta majhne. Gre za pogum tako cele ekipe
sodelavcev kot tudi lokalne skupnosti, ki je v tej razvojni oviri
prepoznala razvojno priložnost.« Vsem zaslužnim je čestital
tudi župan Občine Pivka Robert Smrdelj in kot pomemben
element te zgodbe o uspehu poudaril tudi zgledno sodelovanje
lokalne skupnosti, Ministrstva za kulturo ter Ministrstva za
obrambo in Slovenske vojske.

Foto: Simon Avsec

PARK VOJAŠKE ZGODOVINE VPISAN V RAZVID MUZEJEV
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V Parku vojaške zgodovine so tudi letos zadnji dnevi maja
minili v znamenju škripanja tankovskih gosenic in hrumenja
oklepnih vozil, ki so naznanjala pestro dogajanje letošnjega
Tankovskega vikenda. Krono bogatega programa z nizom
raznovrstnih dogodkov je tudi tokrat predstavljal dinamičen
prikaz muzejskih oklepnikov iz voznega dela zbirke Parka
vojaške zgodovine in Vojaškega muzeja Slovenske vojske.
Ljubitelji vojaške zgodovine in oklepne tehnike so imeli
edinstveno priložnost ogleda predstavitvenih voženj
dragocenih primerkov vojaške tehnične dediščine, v sklopu
katerih so se lahko v živo prepričali o izjemni moči in
mobilnosti muzejskih vozil. Po predstavitvenem poligonu
se je zapeljalo več oklepnikov, med katerimi sta se med
drugim prvič v okviru Tankovskega vikenda predstavila tudi
tank M-55S in izvlečno oklepno vozilo TZI. Obiskovalci so
lahko prisostvovali celo prikazu zmogljivosti dveh oklepnih
veteranov iz II. svetovne vojne, ameriškega M36 Jackson in
sovjetskega T-34. Dinamične predstavitve je z atraktivnim
scenarijem zaključil še nastop tanka M-84, ki še danes
predstavlja udarno moč Slovenske vojske. Sobotne obiskovalce
je poleg tega kot ena izmed dragocenih dopolnitev letošnjega
programa Tankovskega vikenda razveselil tudi prelet letal
Slovenske vojske Pilatus PC-9M. Ljubitelji tehnike in
tehnične dediščine so si lahko ogledali mednarodno razstavo
starodobnih vozil Zastava, pripravljeno v sodelovanju z

Zastava klubom Slovenije. Obiskovalce pa je pritegnil tudi
program članov Društva za taktične igre, ki so pripravili prikaz
njihove uprizoritvene in airsoft dejavnosti. Za poznavalce
vojaške tehnične dediščine je bilo oba dneva organiziranih več
strokovnih vodenj skozi različne zbirke in razstave, za najmlajše
je v otroškem kotičku potekala delavnica izdelave maket,
zbiralci pa so si lahko ogledali še sejem militarij. Tankovski
vikend je kot osrednji dogodek spomladansko-letne sezone
kljub negotovi vremenski napovedi tudi letos v Park vojaške
zgodovine privabil številčno množico obiskovalcev, prijetnega
razpoloženja pa ni skazilo niti slabo vreme z dežjem.

Foto: Valter Leban
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TANKOVSKI VIKEND

Park vojaške zgodovine

NA OBISKU MEDNARODNA DELEGACIJA VOJAŠKIH ATAŠEJEV
Park vojaške zgodovine je v začetku
junija v okviru diplomatskega obiska
v Sloveniji obiskala mednarodna
delegacija vojaških atašejev v spremstvu
domačih gostiteljev z Ministrstva za
obrambo Republike Slovenije. Visokega
srečanja najvišjih vojaških diplomatskih
predstavnikov v osrednjem vojaškem
muzejskem kompleksu pri nas so se
udeležili vojaški atašeji iz 19 držav,
in sicer iz Francije, Avstrije, Nemčije,
Madžarske, Poljske, Švice, Slovaške,
Nizozemske,
Španije,
Anglije,
Romunije, Srbije, Rusije, Ukrajine,
Azerbajdžana, Turčije, Irana, Brazilije
in ZDA.
V Parku vojaške zgodovine sta
delegacijo sprejela direktor Parka mag.
Janko Boštjančič in župan Občine
Pivka Robert Smrdelj, ki sta visokim
gostom najprej predstavila razvojno
pot samega projekta v njegov današnji

obseg, muzejsko ponudbo ter načrte in vizijo za nadaljnji razvoj Parka, po uvodnem
sprejemu pa so se podali še na ogled muzejskih zbirk in razstav. Pomembne goste sta
še posebej navdušila podmornica P-913 Zeta, ki so si jo z zanimanjem ogledali tudi
v njeni notranjosti, in simulator letenja z letalom MiG-21 kot dragocen doprinos
k muzejski doživljajski ponudbi. Ogled so zaokrožili v depojskem kompleksu treh
nacionalnih muzejev – Muzeja novejše zgodovine Slovenije, Tehniškega muzeja
Slovenije in Narodnega muzeja Slovenije, kjer so se seznanili tudi z zbirkami in
delovanjem depojskega objekta. Svoje vtise ob obisku so strnili z vpisom v knjigo
častnih gostov, v kateri so Parku vojaške zgodovine izrazili vse pohvale za uspešno
delo na področju predstavljanja in promocije vojaškozgodovinske in tehnične
dediščine.

ODPRTA NOVA RAZSTAVA “ZGODBA NAŠEGA SOSEDA”

Park vojaške zgodovine

Turizem in narava

Slavnostni govornik na prireditvi je bil minister za obrambo
g. Karl Erjavec, ki je uvodoma vodstvu muzeja čestital za
vpis v razvid muzejev in sploh za izjemno uspešno razvojno
zgodbo, ki jo Park predstavlja v slovenskem prostoru. Poudaril
je, da je Park vojaške zgodovine ena izmed največjih, najbolj
obiskanih in zelo reprezentativnih muzejskih ustanov v
Republiki Sloveniji, in izrazil zadovoljstvo nad zglednim
sodelovanjem Parka in Slovenske vojske. V zvezi z razstavo
o življenju in delu Franca Želeta je minister dejal, da nas
nagovarja z več sporočili: »Gotovo s tem, da je pomembno
ohranjati spomin na naše prednike, naše rojake ter na njihovo
pogumno soočanje z življenjem, ki je zanimivo tudi z vidika
naše vojaške zgodovine, obenem pa ta dogodek prinaša tudi
sporočilo o tem, da nam je Slovencem pomorstvo blizu in da

smo pomorska država.« Svečanosti so se poleg sorodnikov
Franca Želeta ter domačinov udeležili tudi mnogi visoki
gostje: podpredsednik Državnega zbora Republike Slovenije
g. Branko Simonovič, veleposlanica Republike Madžarske v
Sloveniji ga. Edit Szilágyiné Bátorfi in madžarski vojaški ataše
polkovnik Jozsef Gulyas, namestnik načelnice Generalštaba
Slovenske vojske g. Robert Glavaš in drugi.

Foto: Simon Avsec

V Parku vojaške zgodovine v Pivki je bila v petek, 14. junija,
na predvečer Poletne muzejske noči odprta razstava o Francu
Želetu (1896–1971), pivškem rojaku, sicer pa mornariškem
podčastniku avstro-ogrske mornarice, ki je junija 1918
preživel brodolom bojne ladje Szent István. Ta dogodek ga
je močno zaznamoval za vse življenje in ima tudi v okviru
razstave osrednje mesto. Tudi po koncu vojne njegovo življenje
ni bilo enostavno in enolično – preizkusil se je kot podjetnik,
emigriral v Brazilijo, se podal v Argentino, od tam pa na
kitolovko na Južni Georgiji, kjer je v dveh letih zaslužil dovolj,
da se je vrnil domov in družini omogočil dostojno življenje.
Direktor Parka vojaške zgodovine Janko Boštjančič je v
nagovoru obiskovalcem izpostavil, da gre za razburljivo
življenjsko zgodbo, kakršnih pri nas ni bilo malo v burnem
dvajsetem stoletju. Posebnost te zgodbe je v tem, da jo je njen
akter Franc Žele skrbno popisal v obliki spominov. Le-te je
njegova vnukinja Flory Banovac Žele pred desetimi leti izdala
v knjižni obliki.
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V PARKU VOJAŠKE ZGODOVINE GOSTILI SLOVESNOST OB DNEVU
LOGISTIČNE BRIGADE
Logistične brigade odvija ravno v Parku vojaške zgodovine.
Uspehi Parka so po njegovih besedah rezultat zglednega
sodelovanja lokalne skupnosti in Ministrstva za obrambo
Republike Slovenije oz. Slovenske vojske, pri čemer gredo
pomembne zasluge tudi pripadnikom Logistične brigade,
ki so s prevozi, dostavami eksponatov ter na različne druge
načine pomagali soustvarjati to zgodbo. Za pomoč in podporo
skozi leta se je posebej zahvalil tudi pripadnikom 45. centra
goseničnih bojnih vozil iz pivške Vojašnice Stanislava Požarja.
Udeleženci dogodka so se po slovesnosti podali na ogled
muzejskih zbirk in razstav, kjer so si z zanimanjem ogledali
razstavljene eksponate. Dogodek so zaokrožili s prijateljskim
druženjem v sproščenem vzdušju, ki ga je še popestrilo
raznovrstno dogajanje s spusti po vrvi za najmlajše in
nastopom akrobatske skupine Dunking Devils kot osrednjima
dogodkoma zabavnega programa.

Foto: Valter Leban

V Parku vojaške zgodovine so v soboto, 29. junija 2019,
gostili slovesnost ob dnevu Logistične brigade in oklepnomehaniziranih enot Slovenske vojske, s katero so njeni
pripadniki obeležili 17 let delovanja specializirane enote
za logistično podporo Slovenske vojske. V muzejskem
kompleksu so se ob tej priložnosti zbrali najvišji predstavniki
Slovenske vojske in poveljstva Logistične brigade skupaj s
častniki, podčastniki, vojaki in ostalimi zaposlenimi iz vseh
operativnih enot Logistične brigade ter njihovimi družinskimi
člani in povabljenimi gosti. Več kot 1200 udeležencev srečanja
sta na slovesni proslavi v Parku vojaške zgodovine nagovorila
namestnik poveljnika sil Slovenske vojske brigadir Franc
Koračin in poveljnik Logistične brigade polkovnik Franc
Kalič. Zbrane je ob pričetku slovesnosti pozdravil tudi direktor
Parka vojaške zgodovine mag. Janko Boštjančič. V uvodnem
nagovoru je vsem zbranim izrekel prisrčno dobrodošlico
ter izrazil veselje in ponos, da se letošnji dogodek ob dnevu

Turizem in narava

POLETJE NA PIVŠKEM V ZNAMENJU VODENIH OGLEDOV
LOKALNIH TURISTIČNIH TOČK
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Zavod za turizem Pivka je kot krovna organizacija za spodbujanje
razvoja turizma in celostne turistične ponudbe na Pivškem
v sodelovanju z lokalnimi turističnimi ponudniki pripravil
pester nabor turističnih vsebin, ki bodo zaznamovale letošnje
poletno dogajanje na Pivškem in pomembno doprinesle k
zadovoljstvu sezonskih obiskovalcev. V najnovejšem lokalnem
turističnem produktu se zrcali raznolika okoliška ponudba,
v sklopu katere lokalni ponudniki z izvedbo pohodniških
izletov, kolesarskih tur, vodenih obiskov lokalnih kmetij in
osrednjih turističnih točk v regiji obiskovalcem zagotavljajo
kar najbolj pozitivno izkušnjo med njihovim bivanjem.
Skupna prizadevanja lokalnih ponudnikov bodo na vrhuncu
sezone med 15. julijem in 18. avgustom prvič zaživela tudi v
obliki tedenskega razporeda aktivnosti in vodenih ogledov, s
katerim bodo lahko obiskovalci učinkoviteje načrtovali svoj
program in odkrili več zanimivih točk na Pivškem. Ljubitelji
narave in aktivnega preživljanja prostega časa se bodo lahko
podali na voden pohod do priljubljenih pohodniških točk –
Primoža, Vremščice, Sv. Trojice in Snežnika, se sprehodili do
Petelinjskega jezera, se podali na opazovanje medveda v naravo
ali pa Pivško raziskovali s kolesom na vodenih kolesarskih

turah. Ljubitelji muzejev in kulture si bodo lahko v sklopu
vodenih obiskov ogledali tudi osrednje turistične točke – Park
vojaške zgodovine, Ekomuzej Pivških presihajočih jezer ali
Hišo kulture v Pivki, organiziranih pa bo tudi več ogledov
domačij in okoliških vasi. Vodeni ogledi in aktivnosti iz
ponudbe bodo nagovarjali zlasti tuje goste, ki v poletni sezoni
predstavljajo glavnino obiskovalcev na Pivškem. Zasnova in
izvedba tovrstnih paketov sta plod zglednega sodelovanja z
lokalnimi ponudniki z namenom krepitve lokalne turistične
ponudbe in podaljševanja njihovega postanka na Pivškem.

Park vojaške zgodovine
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NAŠA REGIJA GOSTITELJ
MEDNARODNE POLETNE UNIVERZE
V naši regiji smo gostili partnerje iz projekta Trajnostni
turizem v zavarovanih območjih (Implementation of
sustainable tourism development principles in national park /
protected area regions) iz Estonije, Latvije in Portugalske.
Slovenijo v projektu zastopajo LAS med Snežnikom in
Nanosom z zavarovanima območjema KP Pivška presihajoča
jezera in Planinsko polje ter LAS Dolina Soče s Triglavskim
narodnim parkom. Tokrat je tako imenovano poletno
univerzo (Summer University - Contribution of stakeholders in
protected areas for sustainable tourism) organiziral LAS med
Snežnikom in Nanosom. Udeležencem poletne univerze smo
predstavili podjetnike, projekte in nevladne organizacije, ki
prispevajo k trajnostnemu razvoju turizma na našem območju.
Poletno univerzo je s svojim nagovorom odprl postojnski
župan Igor Marentič, goste je pozdravila tudi predsednica

LAS Cvetka Krnel, vodja RDO Zeleni kras Dejan Iskra pa
je predstavil primere trajnostnega turizma v regiji. V okviru
obiska so partnerji obiskali Planinsko jamo, ruševine gradu
Haasberg Jezerski hram – muzej Cerkniškega jezera, Ljobo
Jenče v Dolenji vasi, Ekomuzej Pivških presihajočih jezer,
Park vojaške zgodovine Pivka, ekološko kmetijo Andrejevi iz
Narina, kmetijo Petrovi, Šobčevo domačijo, Mašun, kmetijo
Bubec, Premski grad, Štefetovo in Smrekarjevo domačijo ter
lokalni trgovini Lokalc in Guštarna v Postojni.
Gostje so bili kljub zelo hladnim in deževnim vremenom nad
obiskom navdušeni, zagotovo nas bodo še obiskali. Skupne
aktivnosti projekta v letošnjem
letu se bodo nadaljevale
avgusta v Estoniji in septembra
na portugalski Madeiri.

UNIKATNA INTERPRETATIVNA IGRALA IZ NARAVNIH
MATERIALOV
V okviru čezmejnega projekta NATURE&WILDLIFE so
v juliju, na javnem razpisu izbrani izvajalci, postavljali
interpretativna igrala, narejena iz naravnih materialov. Igrala
so postavili pri Krpanovem domu in na stadionu v Pivki, pri
šoli v Palčju, na igrišču v Trnju ter pri Ekomuzeju Pivških
presihajočih jezer v Slovenski vasi.
Igrala so zamišljena kot sklop naravnih interpretativnih
igral iz naravnih materialov, ki podajajo delčke zgodbe
o Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera in s svojo
edinstvenostjo vabijo otroke k igri.

Turizem in narava

Na stadionu so postavljena igrala na temo velikih zveri in ptic.
Kombinirano igralo je sestavljeno iz dveh pokončnih stebrov,
ki sta med seboj povezana in tako spominjata na drevo z
vejami, tu je obešena gugalnica, okoli stebrov in na stebru pa
so silhuete medveda, volka in risa. Gnezdo je sestavljeno iz
šestih nosilnih stebrov in mrežo za plezanje.
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vrvnim mostom in z risom v drevesni krošnji in igralo reka
Pivka, ki je sestavljeno iz podesta ter modre plezalne mreže ter
nas spominja na reko Pivko, z dodatnimi plezalnimi lesenimi
elementi na vsaki strani brega.
V Palčju imamo igralo na temo ravnotežja, zgrajeno iz štirih
stebrov, povezanih v kvadratni profil, na vseh štirih vogalih
pritrjeno v tla z vzmetmi, znotraj kvadrata pa so še štirje
pohodni stebri. Drugo igralo je sestavljeno iz treh stebrov z
vgrajenimi prečnimi stebri pod različnimi koti.
V Trnju so se obnovila stara igrala, postavilo pa se je eno novo
igralo – Sv. Trojica, ki je igralo na temo ravnotežja, tudi tukaj
se bodo lahko otroci urili v spretnosti in lovljenju ravnotežja.
V Slovenski vasi pri ekomuzeju je postavljeno igralo iz štirih
stebrov ter plezalno mrežo.

Pri Krpanovem domu je največji sklop igral. Volk v gozdu
je igralo iz različnih dimenzij pokončnih stebrov, pod
določenim kotom lahko vidimo, da se tu pravzaprav sprehaja
volk. Tu imamo tudi brlog z medvedom, ki je povezan z

Vsa igrala bodo po končani postavitvi pregledana s strani
usposobljenega strokovnjaka in bodo pridobila oceno varnosti
za igrišča na vseh lokacijah.
Erika Kovačič

POLETNI POHOD MED PIVŠKIMI PRESIHAJOČIMI JEZERI
Po mokri pomladi je Turistično društvo Pivka v nedeljo, 9. junija, organiziralo poletni pohod med prečudovitimi pivškimi
jezeri, ki so sicer v tem obdobju redko tako izdatno napolnjena.
Pohodniki, ki so se udeležili pohoda, so bili navdušeni nad vremenom, vzdušjem, predvsem pa izjemnimi prizori, ki nam jih
ponuja narava … To čudovitost kažejo tudi fotografije …

Foto: TD Pivka

Turizem in narava
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SODELOVANJE Z LOKALNIM PREBIVALSTVOM ZA OHRANITEV
POPULACIJE RISA
Današnjo številčnost risov v Sloveniji
ocenjujemo na slabih 20 odraslih
osebkov, stanje številčnosti pa je
kritično tudi na Hrvaškem in Italiji.
Glavni vzroki za upad in slabo stanje
je parjenje v sorodstvu, naši risi so
praktično bratje in sestre. Edini ukrep,
ki lahko prepreči izumrtje risa, je čim
prejšnja doselitev novih osebkov iz
druge populacije za »osvežitev« krvi.

Drugi, prav tako pomemben ukrep
za ohranitev risa pa je sodelovanje
z lokalnimi skupnostmi. Z redno in
predvsem odprto komunikacijo o ciljih
in aktivnostih projekta si želimo z
lokalnimi prebivalci graditi partnerstva,
ki bodo pripomogla k reševanju
populacije risa. Vzpostavitev lokalnih
posvetovalnih skupin (krajše: LPS),
kjer so zastopani intresi vseh lokalnih
deležnikov, je ena od začetnih in
ključnih aktivnosti za dosego tega cilja.
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Ris Goru v obori še pred izpustom v gozdove Loškega Potoka

skupnost pomembnih temah: (i) sodelovanje s šolami, (ii) sodelovanje in razvoj
turizma povezanega s prisotnostjo risa, (iii) kmetijstvo in risi ter (iv) delovanje
lokalnih posvetovalnih skupin. Dobili smo ogromno predlogov za izvedbo
projektnih aktivnosti, ki bodo prilagojene potrebam lokalnega okolja.
Na območju Dinaridov preko telemetrične ovratnice spremljamo kar tri rise, zato
smo za drugo srečanje po predstavitvah in diskusiji med pogostitvijo, udeležence
peljali na teren, v bližnje gozdove lovišča Pivka za prikaz spremljanja risov ter
prepoznavanje velikih zveri in ostalih živali v gozdu.
Zavedamo se, da so tovrstne aktivnosti pomemben korak pri doseganju
razumevanja in dolgoročne podpore družbe reševanju in ohranitvi populacije risa
pri nas.
Eva Šabec

Na območju Notranjske smo v februarju
vzpostavili LPS, ki vključuje deležnike z
območja občin Postojna, Pivka in Ilirska
Bistrica. Obe srečanji smo izvedli v
občini Pivka, prvo v Krpanovem domu
v februarju, drugo pa v juniju v lovskem
domu Pivka nad vasjo Trnje.
Udeležba je bila pohvalna in predvsem
raznolika. LPS sedaj predstavljajo
lokalni lovci, kmetijski svetovalci,
gozdarji,
učitelji,
predstavniki
turističnih delavcev, naravovarstva
in zainteresiranih občanov vseh treh
občin. Na srečanjih smo se z udeleženci
posvetovali o vseh za projekt in lokalno

Foto: Urša Marinko
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Posvetovalne skupine delujejo kot
forum, na katerem lokalno prebivalstvo
informiramo, se z njimi posvetujemo
in tesno sodelujemo. Tako sproti
razrešujemo potencialne konflikte in
gradimo zaupanje do projekta in tudi
med deležniki. Do zdaj smo vzpostavili
tri LPS, se priklučili že vzpostavljenemu
projektnemu svetu LIFE Stržen in z
vsemi skupaj izvedli osem srečanj (dve
na vsako).

Foto: Aleš Pičulin

To pa je tudi eden izmed glavnih ukrepov
tega sedemletnega mednarodnega
projekta Rešitev risa v Dinaridih in JV
Alpah pred izumrtjem – LIFE Lynx.

Posvet lokalnih prebivalcev / deležnikov po temah

20. junija je Zavod za gozdove Slovenije
v okviru projekta LIFE DINALP BEAR
v Krpanovem domu v Pivki organiziral
delavnico na temo pastirskih psov
in njihove uporabe za preprečevanje
škod po velikih zvereh. Seminarski del
delavnice je bil namenjen seznanitvi
aktivnosti, ki jih Zavod izvaja na terenu
in sodelovanju z izkušenimi vzreditelji
pastirskih psov. Ti so predstavili svoje
izkušnje z delovnimi linijami različnih
pasem pastirskih psov in predstavili
njihovo uporabnost pri varovanju živali
na pašnikih. V projektu sodelujoča
kinologa sta nato predstavila izzive dela
s pastirskimi psi in osnove socializacije,
ki jo mora razumeti vsak lastnik psa.
Ob koncu seminarskega dela je bila
predstavljena tudi aktualna zakonodaja
s področja pastirskih psov.
Po predavanjih je približno 25
udeležencev
delavnice
obiskalo
družinsko kmetijo Sedmak iz Juršč, na
kateri za varovanje svojih pašnih živali
uporabljajo različne pasme pastirskih
psov in so pri tem zelo uspešni, saj
škode po velikih zvereh ne beležijo več

Foto: Vesna Oražem

O DELU S PASTIRSKIMI PSI Z VZREDITELJI

kot 15 let. Ob ogledu dela psov na pašniku smo skupaj s predstavniki Agencije
Republike Slovenije za okolje, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Občine Pivka, Kluba kraških ovčarjev Slovenije in številnimi rejci pašnih živali
ter zainteresiranimi lokalnimi prebivalci povzeli ključne točke dela s pastirskimi
psi in diskutirali o izzivih uporabe pastirskih psov v prihodnje. Glavno sporočilo
delavnice je to, da so pastirski psi ena od možnosti, kako lahko zaščitimo svojo
čredo pašnih živali pred velikimi zvermi. To, da pastirski psi svojo vlogo ohranjajo
že tisočletja, je dovolj zgovoren podatek, da jim lahko zaupamo, da bodo s pravilnim
pristopom in vestno vzgojo tudi nam pomagali pri varovanju našega premoženja.
Tomaž Berce, Vesna Oražem

GOSTILI SMO PREDSTAVNIKE
BIOSFERNIH OBMOČIJ SLOVENIJE
Triglavski narodni park (TNP) je za
deležnike biosfernih območij Slovenije
(poleg biosfernega območja Julijske
Alpe še območji Kozjansko in Obsotelje
ter Kras) 17. junija v okviru projekta
LIFE Naturaviva organiziral strokovno
ekskurzijo na Pivško.

Carnivora Dinarica ter zasnovo bodočega središča za velike zveri v Pivki, ki ga
pripravljamo v okviru omenjenega projekta. John Duwe pa je na delavnici predstavil
tako delovanje ameriških parkov kot tamkajšnje upravljanje in problematiko velikih
zveri. Predstavil je tudi projekt BioPenPals (več o tem na https://www.nps.gov/
rlc/craterlake/biopenpals.htm) oziroma mobilno aplikacijo iNaturalist, s katero
prispevamo h globalni obveščenosti o biodiverziteti in povabil tako učence kot
učiteljice k sodelovanju. Vabljeni tudi vi!

Krajinski park Pivška presihajoča jezera

Turizem in narava

V tem okviru smo gostili tudi Charlotte
Taft, predstavnico ambasade ZDA,
in njihovega gosta, nadzornika iz
Narodnega parka Kratersko jezero
Johna Duweja. John se je najprej srečal
s polnim razredom sedmošolcev in
osmošolcev iz osnovnih šol Košana
in Pivka in verjamemo, da je v svoji
opravi
ameriškega
nadzornika
(rangerja) naredil dober vtis na mlado
poslušalstvo. Predaval je o »svojem«
parku in o delovanju narodnih parkov
v ZDA s poudarkom na upravljanju
velikih zveri.Udeleženkam srečanja
biosfernih območij je Dragica Jaksetič
z Občine Pivka predstavila projekt
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INVAZIVNE TUJERODNE VRSTE SE VSE POGOSTEJE POJAVLJAJO V
NAŠEM OKOLJU
Naravno okolje se spreminja. Poleg podnebnih sprememb,
človeškega poseganja in posledic vremenskih pojavov je
v današnjem času vedno pogostejša in obširnejša težava
prisotnost invazivnih tujerodnih vrst.
Tujerodne vrste so tiste rastline, živali, glive oz.
mikroorganizmi, ki jih je človek (namerno ali nenamerno)
z območja njihove naravne razširjenosti zanesel drugam.
Medtem, ko je bila večina tujerodnih žuželk in gliv k nam
nenamerno zanesenih s transportom blaga (skrite v blagu,
v embalaži, prisotnost škodljivcev drugih rastlin in živali),
smo največ tujerodnih rastlin ljudje prinesli namerno, da bi
jih kot okrasne rastline gojili na vrtovih. Nekatere tujerodne
rastline so se s pomočjo vetra ali ptic postopoma začele širiti
v okolico človeških domov, na območja rečnih bregov, polj
in gozdov. Ker takšne vrste onemogočajo rast domorodnih
rastlinskih vrst ter povzročajo gospodarsko škodo, pravimo,
da so invazivne.
Primer invazivne tujerodne rastlinske vrste, ki je bila pri
nas dokaj hitro opažena in dokumentirana, je pelinolistna
žvrklja, bolj znana po imenu ambrozija. Omemba prvotno
severnoameriške rastline pri nas sega v čas 2. svetovne vojne,
medtem ko se je v vzhodnih delih Evrope pojavila še prej.
Ambrozija je enoletna rastlina, katere listi spominjajo na
liste navadnega pelina. Navadno postanemo nanjo pozorni
šele v poznem poletju, ko njena zelena socvetja bujno
cvetijo in oddajajo veliko količino peloda. Raste na cestnih
robovih, v bližini naselij, ker pa se postopno širi na polja,
pa njeno širjenje povzroča gospodarsko škodo. Ambrozija
močno vpliva na zdravje ljudi, saj njen pelod pri nekaterih
ljudeh izzove alergijske reakcije. Prav zaradi velikega vpliva
na zdravje ljudi je ambrozija pri nas ena najbolj poznanih
invazivnih tujerodnih rastlin.

Pred leti smo menili, da so gozdovi manj ogroženi zaradi
tujerodnih vrst, vendar se to v zadnjih letih hitro spreminja.
Nekatere invazivne rastline lahko tudi v gozdovih oblikujejo
goste sestoje, ki zasedajo prostor in preprečujejo presevanje
svetlobe do gozdnih tal. Posledično druge zelnate rastline in
mlada drevesa ne morejo vzkliti, zato je pomlajevanje gozdov
počasnejše. K zmanjšani vitalnosti gozdov so v veliki meri
prispevale vremenske ujme (npr. žled). Tako so gozdni sestoji
ranljivejši, drevesa pa manj odporna. Primer zmanjšane
odpornosti drevesnih vrst je pred desetletjem opažena
bolezen jesenov ožig, ki je posledica okužbe z invazivno
tujerodno glivo. Ta prizadene drevesa velikega in poljskega
jesena. Posledice okužbe so rjavenje listov, sušenje poganjkov
in odmiranje drevesne skorje, okuženo drevo pa v nekaj
letih propade. Obolelo drevo brez težav opazimo, saj je poleg
olistanih vej v krošnji vsako leto več suhih in odmrlih vej.
Zaradi naštetih vplivov na naravno okolje je izrednega
pomena, da preprečimo vnos invazivnih vrst oz. da njihovo
prisotnost v naravnem okolju odkrijemo v zgodnjih fazah
širjenja. Takrat je pogosto še mogoče preprečiti, da bi se
oblikovale trajne in obsežne populacije, ki bi povzročale
škodo. V ta namen smo v projektu LIFE ARTEMIS
oblikovali sistem zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja
na tujerodne vrste v gozdovih. Ključno orodje je spletna in
mobilna aplikacija Invazivke (www.invazivke.si), preko
katere lahko vsak registriran uporabnik sporoča podatke o
opaženih tujerodnih vrstah. V okviru projekta smo izdelali
tudi priročnik za prepoznavanje teh vrst, ki je prosto dostopen
na spletni strani www.tujerodne-vrste.info. V letošnjem letu
uporabnike aplikacije še posebej spodbujamo k sporočanju
podatkov o jesenovem ožigu.

Turizem in narava

V Sloveniji je prisotnih več kot tisoč tujerodnih vrst, od katerih
pa jih je približno desetina invazivnih. Ker so invazivne
vrste izjemno uspešne v prilagajanju novemu okolju, je zelo
pomembno, da jih čim prej opazimo in, v kolikor je mogoče,
omejimo njihovo širjenje. Ko se razširijo, jih iz okolja pogosto
ni več mogoče odstraniti. Največjo okoljsko škodo invazivne
tujerodne vrste povzročajo na ekstenzivnih travnikih ter v
obrečnih in nižinskih gozdovih.
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Primer invazivne tujerodne vrste, ki se je v našem okolju
izjemno razširila, je enoletna suholetnica. Ta je kot »slepi
potnik« prišla k nam iz Severne Amerike. Na prvi pogled
nekoliko spominja na ivanjščico, le da so belo-rumena
socvetja veliko manjša. Čeprav je v Sloveniji prisotna že okoli
180 let, njeno hitro širjenje in invazivnost zaznavamo šele
zadnjih 20 let. Širi se predvsem na ruderalnih površinah ter
na ekstenzivnih suhih travnikih, na katerih lahko v nekaj letih
postane prevladujoča vrsta. Premalo se zavedamo, da so takšni
travniki izgubljeni tudi za kmetijstvo. Enoletna suholetnica je
namreč slaba krmna rastlina. Na pašnikih se jo živina izogiba,
slaba pa je tudi krma, v kateri je veliko suholetnic.

Škodo zaradi jesenovega ožiga vidimo že z razdalje, saj ima drevo veje
s posušenimi listi, počrnele poganjke in številne gole veje.

Enoletna suholetnica je ena izmed najbolj razširjenih invazivnih
tujerodnih vrst pri nas, ki zaradi slabe krmne vrednosti poslabša
kvaliteto sena.

Ambrozija se pogosto širi na njive in s tem zmanjšuje kmetijsko
pridelavo.

Do danes je ambrozija edina rastlina pri nas,
ki je opredeljena kot škodljiv organizem. Zato
jo morajo lastniki zemljišč, na katerih raste, v
skladu z Odredbo o ukrepih za zatiranje rastlin
iz rodu Ambrosia tudi odstranjevati. Kot
ukrep navzkrižne skladnosti (za zagotavljanje
subvencij) pa so kmetje na kmetijskih
zemljiščih dolžni izvajati tudi ukrepe za
preprečevanje širjenja poleg ambrozije še
enoletne suholetnice, orjaške in kanadske zlate
rozge ter deljenolistne rudbekije.

Projekt LIFE ARTEMIS izvaja
Gozdarski inštitut Slovenije s
partnerji Zavodom RS za varstvo
narave, Zavodom Symbiosis, so. p.,
ter Zavodom za gozdove Slovenije.
Sofinancirajo ga Evropska komisija,
Ministrstvo za okolje in prostor,
Mestna občina Ljubljana ter Javna
agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, traja pa od julija
2016 do oktobra 2020.

Doroteja Fon, Zavod RS za varstvo narave, Jana Kus Veenvliet, Zavod Symbiosis

DUŠICA KUNAVER JE UČENCEM PIVŠKIH ŠOL
PRIBLIŽALA NESNOVNO KULTURNO DEDIŠČINO
pripovedovala ljudske pripovedke in zgodbe, ob koncu pa
smo zapeli tudi nekaj ljudskih pesmi in tako izročilo naših
prednikov približali otrokom.

Turizem in narava

V okviru projekta Culturecovery, ki je namenjen ohranjanju
in varovanju nesnovne kulturne dediščine Srednje Evrope,
smo skupaj s projektnimi partnerji iz šestih evropskih držav
oblikovali delovni zvezek in igralne karte za otroke, ki
predstavljajo nesnovno kulturno dediščino devetih evropskih
ekomuzejev, med njimi tudi Ekomuzej Pivških presihajočih
jezer. Delovni zvezek in igralne karte smo podarili učencem
in šolam. Vsebine smo oblikovali tako, da otroke spodbujajo
k aktivnemu učenju, saj morajo odgovore poiskati pri
svojih starših, starih starših ali sovaščanih. Ker smo želeli
učenje o nesnovni kulturni dediščini popestriti s primeri iz
vsakdanjega življenja, smo k sodelovanju povabili profesorico,
zbirateljica ljudskega izročila in etnološkega gradiva ter
avtorico knjig, Dušico Kunaver. V sodelovanju z Osnovno
šola Pivka, Podružnico Šmihel in Osnovno šola Košana smo
organizirali delavnice, na katerih je Dušica Kunaver učencem
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PIVŠKI SHOD S KMEČKIMI IGRAMI
29. julija, ko pivški zavetnik, sveti Peter praznuje svoj god, je
Turistično društvo Pivka pripravilo praznovanje, priljubljen
Pivški shod s kmečkimi igrami. Na tekmovanje v zanimivih
kmečkih igrah se je prijavilo pet ekip (ekipa Pivka, ekipa
Trnje, ekipa Čezsoča, ekipa BBKU in ekipa Pivski čeperji).
Navdušeno nad dogajanjem in trudom mladih tekmovalcev
je bilo tudi občinstvo. Predvsem se je bilo skozi igre lepo
spomniti nekaterih trenutkov iz preteklosti, ko je življenje
vendarle potekalo bolj skromno, umirjeno in marsikdaj tudi
bolj pristno in veselo. Tekmovanje res ni imelo prvotnega
namena, vseeno pa so bili rezultati tekmovanja na koncu
takšni:

1. mesto je zasedla ekipa Čezsoča,
2. mesto je zasedla ekipa Trnje,
3. mesto je zasedla ekipa Pivski čeperji.
Prireditev so obogatili ponudniki na stojnicah s svojimi izdelki
in pridelki ter hrano in pijačo. Vzdušje, ki je bilo po besedah
obiskovalcev enkratno, pa je spremljala glasba ansambla
Primorski fantje. Turistično društvo se ob tem zahvaljuje
Občini Pivka ter ostalim: Rešta bar Pivka, Karso zaposlitveni
center d.o.o., V&J prevozi s.p., Park vojaške zgodovine Pivka,
Kino Pivka, Tadeja Pecman Penko, Leandra Cergonja in
Dejan Jež.

Turizem in narava

Turistično društvo Pivka
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TUDI UMETNIKOM JE MAR ZA NAŠE OKOLJE!

Turizem in narava

Skupina umetnikov iz Hiše kulture v Pivki, ki redno prireja
razstave in delavnice, je tokrat poudarek namenila okolju.
Del njihovega projekta je tudi Čistilna naprava Živa v Pivki,
umetniki so pozornost z razstavo, ki je bila na ogled do konca
junija, tokrat izkazali odpadni vodi.
“ZA!ŽIVA je nova izvedba večletnega projekta PIVKA
45°40`49.63``N 14°11`46.98``E, ki poteka od leta 2015, in
se ukvarja z globalnimi družbenimi problemi v lokalnem
okolju. Osrednja tema letošnje izvedbe je problem varovanja
voda v okviru globalne problematike onesnaževanja planeta.
Udeleženci so problem preučevali v lokalnem okolju na
kraškem svetu, ki je še posebej občutljiv za onesnaževanje,
saj ima skromne samočistilne sposobnosti. Razmišljali so o
strategijah varovanja vodnih virov in zmanjševanja porabe
vode, ki jih lahko izvaja posameznik in tako prispeva k reševanju
problema. V okviru spoznavanja problema so obiskali Čistilno
napravo Živa podjetja Kovod Postojna, kjer so se seznanili
s postopki biološkega čiščenja odpadnih voda. Tematiko so
na likovni ravni obravnavali skozi uporabo transparentnih
barv (prozornost vode) in rastriranja (poroznost kraškega
sveta). Na tej osnovi so zasnovali dve grafični predlogi in ju
palimsestno odtisnili v dveh različnih barvah na podlago iz
recikliranega papirja. Nastalo je 12 grafik v tehniki sitotiska
na papir, ki so odtisnjene v 12-ih izvodih in zložene v grafične
mape iz lepenke. Vsa nastala dela so predstavljena na razstavi
v prostorih Hiše kulture, ob zaključku razstave pa izide tudi
spremna publikacija z izborom najboljših risb/skic, ki so
nastale v procesu snovanja grafik. Projekt je sofinanciralo
Ministrstvo za kulturo RS in Občina Pivka.”

Vir: Hiša kulture Pivka

31

DELOVANJE LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE LAS MED SNEŽNIKOM IN NANOSOM
Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom se je
po 12 letih delovanja v občinski stavbi v maju preselilo na novo
lokacijo – na Jurčičevo 1 v Ilirski Bistrici. S preselitvijo je društvo
in Lokalna akcijska skupina med Snežnikom in Nanosom
pridobilo dve lepi in prostorni pisarni, kjer bodo zaposleni
lažje in kvalitetnejše opravljali svoje delo. Da bi nove poslovne
prostore bolj približali prebivalcem in svojim članom, smo imeli
konec junija dan odprih vrat na novi lokaciji (Jurčičeva 1, Ilirska
Bistrica).
V maju je društvo za potrebe izvajanja projektov LAS zaposlilo
novo delovno moč, ki prihaja iz Postojne. Andreja Premrl bo
poleg izvajanja projektov poskrbela tudi za povezavo med člani
v občinah Postojna in Pivka, zato ste vabljeni k sodelovanju
in predstavitvi vaših projektnih idej tudi preko tega kontakta.
Sicer pa je v zadnjih mesecih potekalo veliko aktivnosti, ker je
LAS med Snežnikom in Nanosom partner kar v štirih projektih
sodelovanja med LAS-i.
V soboto, 25. 5. 2019, je potekala strokovna ekskurzija, na kateri
smo si ogledali primer dobre prakse naših hrvaških sosedov,
in sicer LAG Terra Liburna in Flag Vela Vrata. Strokovno
ekskurzijo smo pričeli z ogledom Hodnikovega mlina in studia
TV Galeja v Ilirski Bistrici. Nadaljevali smo v sončni Opatiji,
kjer smo se vkrcali na ladjo in si z morske strani ogledali kaštel
Frankopanov, Omišalj, del Krka ter Kraljevico. Pod vodstvom
Las Terra Liburna in Flag Vela Vrata smo v mestu Lovran
obiskali galerijo GUC (Kuća lovranskega guca). V zadnjem delu
ekskurzije smo v Opatiji obiskali še na novo odprt ameriški
botanični vrt.
Učenci kmetijskega krožka OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad,
ki poteka v okviru projekta sodelovanja LAS Z roko v roki
do kakovostne prehrane, so se dne 16. maja v Izoli udeležili
regijskega tekmovanja Zlata kuhalnica in dosegli zlato
priznanje.

Turizem in narava

V okviru Poletne akademije (13. 5. -17. 5. 2019) smo gostili
40 predstavnikov 9 LAS-ov, iz Estonije, Latvije, Portugalske
in Slovenije. Cilj akademije je vzpostavitev sodelovanja in
priprava skupnih projektov LAS na temo trajnostnega turizma v
zaščitenih območjih. Skupaj smo si ogledali nekatera zaščitena
območja na področju LAS.
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Dne 23. 5. 2019 je v okviru projekta Z roko v roki do kakovostne
prehrane, ki je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja, potekal ogled dobre prakse šolskih vrtov.
Skupaj s predstavniki sodelujočih LAS-ov in občin smo si
ogledali šolske vrtove in kmetijske krožke, ki potekajo na: OŠ
Miroslava Vilharja Postojna, SGLŠ Postojna, OŠ Pivka ter na
OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica. Ponudniki iz LAS med
Snežnikom in Nanosom so sodelovali na ekološki tržnici v

Tolminu na dnevu biosfernega območja, ki je potekal dne
11. 5. 2019 pod okriljem projekta sodelovanja "Približajmo
UNESCOVA biosferna območja prebivalcem." Ponudniki so
bili s prodajo ekoloških izdelkov in pridelkov zelo zadovoljni,
zato se nameravamo naslednje leto spet udeležiti.
V petek, 10. 5. 2019, je v okviru projekta sodelovanja LAS
"Približajmo UNESCOVA biosferna območja prebivalcem"
potekala strokovna ekskurzija v biosferno območje Obsotelje in
Kozjansko. Ekskurzija je bila namenjena ponudnikom našega
biosfernega območja Krasa in porečja reke Reke. Zato se je
ekskurzije udeležilo 21 udeležencev iz LAS med Snežnikom in
Nanosom ter 19 udeležencev iz LAS Krasa in Brkinov.
V okviru projekta LAS med Snežnikom in Nanosom "Obeležitev
200 letnice rojstva Miroslava Vilharja" je bila dne 10. in 12.
maja izvedena spevoigra Miroslava Vilharja, Jamska Ivanka. V
petek 10. maja je bila uprizorjena v Kulturnem domu Postojna,
v nedeljo 12. maja pa v Krpanovem domu v Pivki. Izvedba v
nabito polnih dvoranah je bila vrhunska, vsakič je požela stoječe
ovacije.
6. maja je bila otvoritev fotografske razstave »Čas, ki ga več ni« v
Gimnaziji Ilirska Bistrica, in sicer v okviru projekta Vir – izvir,
so bile s fotografsko razstavo predstavljene tradicionalne obrti,
mlini, žage in vode med Snežnikom in Nanosom. Nastopila je
tudi ženska pevska skupina Kalina.
V torek, 16. 4. 2019, je v Rokodelskem centru DUO Škofja Loka
potekala razstava rokodelskih izdelkov regije Postojne, Pivke
in Ilirske Bistrice. Na ogled so postavili kreativnost, znanje in
domišljijo rokodelcev in oblikovalcev, ki ustvarjajo v objemu
dveh večjih gora, kraških jam, presihajočih jezer in burje.
Udeležili so se je ustvarjalci iz našega LAS, ki so sodelovali tudi
v projektu Zgodbe rok in krajev.
Strokovna ekskurzija, namenjena ponudnikom, je v okviru
projekta LAS sodelovanje Z roko v roki do kakovostne prehrane
potekala na Dolenjskem in Kočevskem v soboto, 6. 4. 2019.
Udeležilo se je je 46 udeležencev iz LAS med Snežnikom in
Nanosom in iz LAS Notranjska.
Več o ekskurziji na: http://www.las-snezniknanos.si/novice/187
Še nekaj besed o ostalih operacijah SLR. Dne 19. 2. 2019 smo
prejeli odločbe s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja še za 5 operacij 3. poziva. Skupaj je tako potrjenih
vseh 10 projektov 3. poziva v skupni vrednosti sofinanciranja
344.272,39 €. Še vedno pa poteka ocenjevanje in izbor operacij
iz četrtega javnega poziva za sofinanciranje iz evropskega
regionalnega sklada.
Več o dogodkih je objavljeno na spletni strani:
www.las-snezniknanos.si

SPREHAJANJE PSOV NA JAVNIH POVRŠINAH
Parki in zelenice ter rekreacijske površine
so po Odloku o urejanju, vzdrževanju
in čiščenju javnih zelenih površin na
območju Občine Pivka (Uradni list
RS, št. 112/09, v nadaljevanju Odlok)
javne zelene površine, ki jih občani, pa
tudi drugi mimoidoči uporabljajo pod
enakimi pogoji. Pse se lahko vodi le na
povodcih, njihovi lastniki pa morajo
njihove iztrebke sproti odstranjevati.
Psov ni dovoljeno voditi na otroška
igrišča in zelenice v bližini vzgojnovarstvenih in šolskih ustanov ter na
površine, ki so posebej označene, kot
npr. stadion Martina Krpana.
Z namenom izboljšanja stanja v Pivki
so bili na sprehajalnih poteh nameščeni
zabojniki za pasje iztrebke. Lastnikom
psov se zahvaljujemo za njihovo
uporabo.

Četudi so na tem področju vzpostavljena zakonska določila in delujejo inšpekcijske
službe, je bistvenega pomena na tem mestu ozaveščenost, odgovornost in odnos ter
početje občanov. Naprošamo vse sprehajalce psov, da se na javnih površinah, ki
so namenjene številnim uporabnikom, še naprej vedejo v skladu s pravili ter so
zgled tudi vsem ostalim!

ODPADKI SODIJO V USTREZNE ZABOJNIKE
Ob vseh prizadevanjih, ki jih izvaja tako vodstvo občine kot
ustrezne službe, zadolžene za odpadke, še vedno nekateri
posamezniki svoje odpadke oziroma odsluženi material
neodgovorno odlagajo tam, kamor le-ti ne sodijo. V juliju smo
na počivališču pri Plani, ob glavni cesti, ki povezuje Postojno
in Pivko, zaznali ne ravno zgleden primer odloženih smeti ob
smetnjaku.

Občina Pivka

Opomin na
neodgovorno r
avnanje…

Kosovni in gradbeni odpadki v tem primeru ne sodijo v ta
koš za smeti, oziroma so tem odpadkov namenjena ustrezna
mesta odlaganja. Takšno početje je v prvi vrsti nesprejemljivo
z vidika onesnaževanja okolja in lastne odgovornosti, prav
tako gre za kršitev in nenazadnje slab vtis v okolju, ki se ga
sicer preostali občani trudijo vzdrževati in vestno skrbijo
za lep izgled. Takšni prizori zagotovo niso dober vtis niti za
številne turiste, ki se dnevno množično peljejo tu mimo.

Turizem in narava

Prav je, da takšna početja kritično ovrednotimo in ne
ostanemo ravnodušni, zato podobna nepravilna ravnanja
z odpadki prijavite, oziroma s tem seznanite pristojni
Medobčinski inšpektorat.
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TURIZEM, KI

ZDRUŽUJE

Turizem in narava

RAZŠIRJENA TURISTIČNA PONUDBA V NAŠO
REGIJO PRIVABLJA VEDNO VEČ OBISKOVALCEV
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V sredini julija je RRA Zeleni kras gostil domače in tuje
partnerje v okviru mednarodnega projekta InnoXenia,
program Interreg ADRION. Gre za projekt, v katerem
sodeluje devet partnerjev iz petih jadransko-jonskih držav,
med njimi kot slovenski predstavnik tudi RRA Zeleni kras.
Ker se mora turizem na tem območju soočiti s spremembami
v povpraševanju in turističnem vedenju, novimi nastajajočimi
trgi in socialno-ekonomskimi krizami, je cilj projekta usmerjen
v izboljšanje inovacijske sposobnosti turističnega sektorja, ki
se močno opira na inovativne izdelke, procese in storitve, ki
jih lahko dopolnjujejo naravne in kulturne ponudbe. Obenem
je namen vzpostaviti tudi delujoči transnacionalni sistem
za inovacije v turizmu na Jadransko-jonskem območju. Na
področju regijskega turizma so se v prvem polletju izvedle
številne aktivnosti, ki utrjujejo in nadgrajujejo ponudbo in
obisk naših krajev. RDO Postojnska jama-Zeleni kras je okrepil
svoje delo na agencijski dejavnosti in organizaciji potovanj,
organizaciji in izvedbi izobraževanj in delavnic (izobraževanje
za lokalne turistične vodnike, izobraževanja za turistične
ponudnike, delavnica za gostince), razvoju produktov (Krasni
svet čudes, Via Dinarica, Kolesarska pot Medvedova dežela),
promocijskih aktivnosti (posodobitve promocijskih gradiv in
programov, organizacija različnih študijskih tur, namenjenih
posameznim ciljnim skupinam) … V kratkem bodo kot
novosti v ponudbi tudi Butične Skrivne večerje na Zelenem
krasu ter turistični programi pohodništva, kolesarstva in
doživetja narave, ki predstavljajo vse bolj priljubljen način
preživljanja prostega časa. Pristna in avtohtona ponudba
pa vselej prepriča obiskovalca željnega novih doživetij, tako
kulinaričnih kot tudi čutnih in doživljajskih. Zgovorni so ob
tem tudi podatki, zbrani v prvih petih mesecih tega leta, ki
letos že nakazujejo rast prihodov in nočitev v destinaciji Zeleni
kras (Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka,
Postojna). V primerjavi z lanskim letom je obisk turistov, zajet
v prvem letošnjem polletju, že za četrtino višji (20 - 25%),
kar dokazuje to, da je Primorsko-notranjska regija privlačna
tako za obiskovalce kot tudi lokalne ponudnike, ki bogatijo
turistično ponudbo in v njej vidijo svoje poslovne priložnosti.
Med gosti še vedno prednjačijo tujci, in sicer je le-teh skoraj
devetdeset odstotkov (85 – 89%), med občinami pa je največ
nočitev (74%) in prihodov (81%) zabeleženih v Postojni.
Izstopa podatek, da Cerknica gosti največ domačih (46%)
gostov. Glede na podatke vzdušje, predvsem pa tudi opazno
povečanje turistov v teh poletnih mesecih, veseli dejstvo, da je
turizem Zelenega krasa vendarle pomemben del vseslovenske
turistične ponudbe, ki se jo RRA Zeleni kras trudi razvijati,

usmerjati in nadgrajevati. V lanskem letu so zato tudi pristopili
v tako imenovano Zeleno shemo slovenskega turizma,
katere poudarek je spodbujanje trajnostnega delovanja in
združevanja ter promocija lokalnega značaja, predvsem pa
ohranjanje lepot in okolja, v katerem se nahajamo. Združitev
številnih lokalnih deležnikov različnih področij je bila pri tem
dodana vrednost, kar nakazuje skupno pot in prizadevanja,
da je turizem del našega vsakdana in smo s tem družbeno
in okoljsko odgovorna ter prijazna destinacija. Pri tem si
RRA Zeleni kras prizadeva, da lokalno prebivalstvo sprejme,
razume in se vključuje v dejavnosti, ki gradijo možnosti in
našo turistično ponudbo. Usmerjene in dobro načrtovane
turistične dejavnosti so namreč ključne za to, da se ob prihodu
obiskovalcev dobro počutijo tudi domačini. Pomembno je
zaznati potrebe naših občanov in se le-tem približati, zato so
jih v preteklem mesecu v okviru Zelene sheme turizma v naši
regiji pozvali k izražanju mnenj in predlogov. Večina vprašanih
pozna in podpira razvoj destinacije Zeleni kras ter potrjuje,
da turizem pozitivno vpliva na lokalno identiteto, kulturo
in dediščino naše destinacije. Prav tako domačini pozitivno
ocenjujejo prispevek, ki ga ima turizem pri razvoju lokalnega
gospodarstva in kakovosti življenja. Strinjajo se, da pozitivni
učinki turizma v naši regiji odtehtajo negativne, pri tem tudi
možnosti povečanega prometa in skrbi za osenaženost okolja
zaradi turizma ne pripisujejo negativnega stališča. Glede na
odgovore pa je vendarle zaznati, da domači prebivalci še vedno
ne čutijo tiste prave pripadnosti in koristi, ki bi jih lahko imeli
od turizma in turistov. Izpostavljajo svojo slabšo vključenost
in vpliv pri načrtovanju in razvoju domačega turizma. Razlog
slednjega so lahko tudi zmotna prepričanja, da je turizem
zgolj poistovetenje s ponudbo storitev in izdelkov, s katerimi
se ustvarja profit, ne zavedajoč se preostalih povezav in
možnosti, ki jih imamo zaradi turizma in vplivamo nanj.
Integriranost turizma v lokalno skupnosti je prav gotovo
dalj časa trajajoč proces, sploh glede na dejstvo, da je trend
vključevanja in približevanja turizma lokalnemu prebivalstvu
aktualen šele zadnja leta. Turizem ni več ena izmed panog,
namen katerega so zgolj finančne koristi, temveč se le-ta
usmerja v trajnostni razvoj, povezuje z lokalnimi deležniki
ter opira na podporo domačinov. Zgodbe, kjer deležniki
nastopajo združeno, so namreč prijetnejše, uspešnejše in
trajnejše. Za spodbude, informiranost, razvoj, komunikacijo
in nenazadnje tudi za ozaveščanje in izobraževanje lokalnega
prebivalstva o vsebinah in priložnostih, vezanih na turizem, si
bo RRA Zeleni kras še naprej aktivno prizadeval, sploh glede
na vse zastavljene projekte, produkte in dejavnosti.

V okviru partnerskega obiska je potekal tudi medijski dogodek. Vodilni partner, Regija Zahodna Grčija, Konstantinos Tzamaloukas je ob tej
priložnosti izrekel uvodni nagovor, sicer pa je zbranim novinarjem informacije o turistični sezoni, aktivnostih in zanimivostih podal Dejan Iskra,
vodja RDO Postojnska jama-Zeleni kras.
RRA Zeleni kras

MINISTRICA NA OBISKU
Ministrica dr. Aleksandra Pivec si je v sredini julija na Pivškem
ogledala kmetijo Sedmak na Jurščah in njihove pašnike z
drobnico. Ta se pase ana okoli 30 hektarjih pašnikov, ki so
obdani z električnim pastirjem, poleg tega pa za varovanje
drobnice že od nekdaj pri njih skrbijo tudi psi .
Zaradi lastnih potreb so razvili svojo linijo psov in postali
tudi vzreditelji. A psi niso rešitev, so le preventiva, pravijo.
Kmetija je vključena v projekt Life DinAlp Bear, s katerim
skušajo preprečevati škodo na drobnici. Pse, ki jih vzredijo
odkupujejo tudi drugi rejci drobnice.

Vir: MOK

STROKOVNE PODLAGE ZA SEGMENT PODZEMNE VODE NA
OBMOČJU OSVAD POSTOJNA
Ministrstvo za obrambo je v petek, 17. maja, v Vojašnici
barona Andreja Čehovina v Postojni pripravilo javno
predstavitev posebne strokovne podlage, ki jo je za segment
podzemne vode na območju OSVAD Postojna na podlagi
predhodno izvedenega javnega naročila izdelal Geološki
zavod Slovenije. Strokovno revizijo posebnih strokovnih
podlag je opravil Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in
okolje. Direktor GeoZS dr. Miloš Bavec in vodja projekta na
GeoZS dr. Jure Krivic sta pojasnila, da je strokovne podlage za
segment podzemnih voda za OSVAD Postojna Geološki zavod
Slovenije izdelal skupaj s podizvajalcema idrijsko Geologijo
in ljubljanskim javnim podjetjem Vodovod-Kanalizacija, kot
zunanja izvajalca pa sta sodelovala Institut Jožef Stefan in
češko podjetje ALS Czech Republic.

obravnavanih primerov pomembnejši vplivi na vodne vire
niso pričakovani. Preseganje mejnih vrednosti v pitni vodi bi
se lahko odražalo le ob najslabšem scenariju, in sicer razlitju
velike količine goriva ali uporabe večje količine razstreliv na
majhnem območju v zelo kratkem obdobju. Ob doslednem
zagotavljanju predpisanih zaščitnih ukrepov na zavodu
ocenjujejo, da je tveganje za onesnaženje vodnega telesa
podzemne vode pri gradnji in obratovanju teh objektov ter
izvajanju predvidenih dejavnosti na obravnavanem območju,
sprejemljivo. Ne glede na rezultate, so prisotni izrazili
nezaupljivost, predvsem z vidika, da gre na našem območju
za teren kraškega značaja, ki je nepredvidljiv in lahko naše
nenadzorovano in nepredvidljivo početje na površju kaj
kmalu odnese v podtalnico ter ogrozi kakovost pitne vode.

Kot sta pojasnila predstavnika GeoZS, vrednosti osnovnih
fizikalno-kemijskih parametrov in indikativnih parametrov
v podzemni vodi na opazovalnih mestih, ki predstavljajo
potencialno vplivno območje vadišča Poček in strelišča Bač,
ne kažejo vpliva vojaške dejavnosti na stanje podzemne vode.
Dr. Krivic je povedal, da so z matematičnim modeliranjem
preverili potencialni vpliv načrtovanih ureditev in dejavnosti
na območju DPN na podzemno vodo. Rezultati matematičnih
modelov prenosa morebitnih onesnaževal v podzemni vodi do
vodnih virov Malenščica in Vipava kažejo, da v veliki večini

Vir: MORS, STA

Turizem in narava
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DO SREDINE SEPTEMBRA JE V JAVNI OBRAVNAVI
OSNUTEK UREDBE O VODOVARSTVENIH OBMOČJIH
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je konec junija v
javno obravnavo podalo Osnutek Uredbe o vodovarstvenih
območjih za občine Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica,
Loška dolina, Pivka in Postojna. Pripombe in predloge
lahko posredujete do ponedeljka, 16. septembra 2019, na
e-naslov: gp.mop@gov.si.
Uredba določa območja za varstvo podzemne vode v
vodonosnikih vodnih teles podzemnih voda. V uredbi je
obravnavanih 39 zajetij (zajeti izviri ali črpalne vrtine), ki
so vključeni v sistem javne oskrbe prebivalcev s pitno vodo
v navedenih občinah, oziroma so javni oskrbi s pitno vodo
namenjeni v bodoče. Uredba določa notranja vodovarstvena
območja z različnimi stopnjami varovanja. Z najstrožjim
vodovarstvenim režimom na najožjem območju se varuje

dovolj široko območje okoli zajetij, s čimer se zagotavlja
sprejemljivo tveganje za onesnaževanje s patogenimi
mikrobiološkimi organizmi in drugimi onesnaževali. Na
ožjih vodovarstvenih območjih se glede na hidrološke
razmere in dinamiko podzemne vode zagotavlja dovolj dolg
zadrževalni čas in dovolj veliko razredčenje onesnaževal ter
s tem sprejemljivo tveganje za onesnaženje vode v zajetju
z onesnaževali, ki počasi razpadejo. Širše vodovarstveno
območje pa predstavlja celotno napajalno območje zajetja, kjer
je zagotovljeno dolgoročno varstvo zdravstvene ustreznosti
pitne vode.
Osnutek uredbe je objavljen na spletni strani Ministrstva za
okolje in prostor.
Vir: MOP

‘VODA, NJENA ČAROBNOST IN NAŠA ODGOVORNOST’
Po izjemnem odzivu in zelo uspešnem fotografskem
natečaju, ki ga je podjetje Kovod Postojna, d.o.o.
prvič organiziralo v letu 2014, so se v podjetju,
tokrat v spomladanskem obdobju, znova odločili za
povabilo k sodelovanju vsem, ki radi ujamete kakega
izmed prizorov naše okolice.
Predvsem voda kot nepogrešljivi del našega vsakdana
ima v naravi pa tudi v našem življenju posebno
vlogo. Gre za dobrino, ki pomeni življenje in obstoj,
ustvarja naše življenjsko okolje in pojave okoli nas.

Turizem in narava

Vsak izmed avtorjev je skozi svoj fotografski objektiv
ujel svojevrstne lepote tega obdobja. Vse prejete
fotografije so organizatorje natečaja navdušile, saj
so avtorji s svojimi kreativnimi idejami, estetskim
občutkom, predvsem pa z ljubeznijo do prizorov, ki
nam jih ponuja narava in življenjsko okolje, ustvarili
res čudovite prizore. Potrditev, da je fotografski
natečaj, sploh z izpostavljeno tematiko vode, med
uporabniki zaželen, je odziv avtorjev ter splošne
javnosti, ki se je odzvala na objavljene in prejete
fotografije.
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Na fotografskem natečaju Voda, njena čarobnost
in naša odgovornost je sodelovalo 20 avtorjev iz
občin Postojna in Pivka, ki so javnosti dovolili
vpogled v svojih 44 fotografij.

1. MESTO (Helena Ferjančič)

2. MESTO (Luka Fabčič)

Za najlepšo fotografijo na natečaju je bila izbrana
fotografija z naslovom »Skriti biser« avtorice Helene
Ferjančič. Drugouvrščen je bil avtor fotografije
»Večerni mir ob vodi«, Luka Fabčič, tretjeurvrščeni
avtor Gašper Šlajnar pa je navdušil s svojo fotografijo
»Ohranimo dotik«. Ostali finalisti so še Urška Letič,
Anita Boštjančič, Barbara Debevec, Katarina
Fatur, Jana Versolato, Irena Barbarič in Maruša
Žnidaršič.
DKH

3. MESTO (Gašper Šlajnar)

UTRINKI Z VRTCA
OBISK GASILSKO REŠEVALNEGA CENTRA V POSTOJNI
Otroci skupin “Sončki” in “Klobučki” smo se odpravili
na “strokovni izlet” v Postojno, kjer smo si pod vodstvom
Metkinega ata Boruta, ki je gasilec, ter njegovega sodelavca
Roka ogledali Gasilsko reševalni center. Najprej smo si
ogledali prostor z računalniki.
Vsak od njih ima svojo nalogo. Pot nas je vodila do garaže,
kjer smo si ogledali njihov vozni park. Različne vrste
tovornjakov, čoln za reševanje, lestev … Koliko zanimivih
stvari ... Premagovali smo ovire na poligonu, saj smo imeli
cilj, da rešimo opico v hiši. Bili smo uspešni. Spoznali smo, da
je delo gasilcev zahtevno in nemalokrat zelo nevarno. Tudi mi
smo danes spoznali, kako je, kadar ob intervencijah dežuje. Pa
čeprav le za kratek čas.

NAČRT MESTA PIVKE Z OKOLICO
V skupini Čebelice smo se v mesecu maju veliko pogovarjali
o našem kraju. Ugotovili smo, da radi živimo tukaj in smo
ponosni na naravne danosti, ki nas obdajajo. Kljub slabemu
vremenu smo opravili veliko sprehodov po Pivki in tako je
prišla ideja o izdelavi načrta mesta Pivke z okolico.
Kar nekaj dni smo pridno risali ceste, iskali slike po časopisih in
spletnih straneh, risali svoje domove, bližnje hribe, železniško
progo, gnezdo s štorkljo, presihajoča jezera, reko Pivko … Ob
tem smo se zabavali in se veliko naučili drug od drugega.

IZLET V KEKČEVO DEŽELO
Končno smo ga dočakali! Izlet v Kekčevo deželo. Dobro
razpoloženi in opremljeni z okusnimi malicami v nahrbtnikih
smo se v zgodnjih jutranjih urah z avtobusom odpeljali v
Kranjsko Goro. Tam sta nas pričakala vodička Tanja in šofer
Bedančevega avtobusa. Odpeljala sta nas v skrit kotiček
v objemu zasneženih gora, kjer živijo Kekec, teta Pehta,
hudobni Bedanc, prijazna Mojca in Brincelj. Pot nas je vodila
mimo številnih pasti do Bedančeve koče. Potem smo odšli še
v Kranjsko Goro k Lačnemu Kekcu na kosilo, se malo poigrali
na zunanjih igralih in se polni novih vtisov srečno vrnili v
Pivko.

OBISK ŠTEFETOVE KMETIJE V
PETELINJAH

Z gospodarjem smo se dogovorili za obisk njihove kmetije. Pot
nas je vodila do Petelinj. S seboj smo prinesli posušen kruh,
katerega smo ponudili kravam za sladico. Razkazali so nam
kmetijo, delovne stroje, vozila, pobirali smo jabolka v zaboje.
Zanimivo nam je bilo, ko smo izvedeli, da ima vsaka krava
svoje ime. Pobližje smo si ogledali njihove zobe in jezik …
Tudi teličke smo hranili s senom. Pogostili so nas z jogurtom
in pokušali smo njihov sir.

Izobraževanje
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GUMBKOVA PRAVLJIČNA TORBICA
Ob sodelovanju staršev so otroci prebirali vsak svojo
izbrano knjigo in ob njeni vsebini skupaj s starši ustvarili
izdelek. Vse izdelke smo po zaključenem pripovedovanju
pravljice razstavili pred igralnico v garderobi. Rodila se
je ideja, da nam ata Nejc Žitko priskoči na pomoč in nam
pomaga izdelati hiško oz. knjigobežnico. Tako bi si imeli
otroci možnost izposoditi tiste pravljice, ki so bile izbrane
za Gumbkovo pravljično torbico. Skrbeli bi za knjige,
jih vedno pospravili na svoje mesto, čez čas bi naredili
zamenjavo in prinesli druge. Otroci so dobili uporabno
nagrado. Dobili smo hiško - svojo knjigobežnico. Hvala,
ata Nejc. Knjigobežnica nas bo spremljala še naprej
v novem vrtčevskem letu in krepila naše jezikovne
sposobnosti in spretnosti. Hvala vsem staršem za
sodelovanje.

POPOTOVANJE V PIVKO

Izobraževanje

V juniju smo otroci iz Pivke, ki obiskujemo v vrtcu skupino
»Sončki«, in drugošolci obiskali Pokrajinski muzej v Kopru.
Tam smo v okviru projekta SKUM pripravili razstavo svojih
glinenih izdelkov. Z nami je sodelovalo več predstavnikov
PeF UP iz Kopra. V samo pomoč, da je dan potekal zanimivo,
pa sta priskočili Urša Toman, priznana kiparka, in Samanta
Kobal, gledališka pedagoginja. Popotovanje smo pričeli v
zgodnjih urah. A to otrok ni motilo, saj se zelo radi vozijo z
avtobusom. Vožnja je bila še posebej zanimiva, ker je bila v
družbi z nami Urša. Opazovali smo naravo, objekte, dogajanje
na cesti; pred Koprom pa je deček vzkliknil: »Morje!« In takrat
je veselje postalo nepopisno … Po dolgi poti se je prilegel
zajtrk. Ni lepšega, kot ga pojesti v naravi, na kamniti klopi
ob opazovanju morja in ladij. Kaj kmalu je prišel čas za obisk
Pokrajinskega muzeja. Sprejela nas je Brigita Jenko, muzejska
svetovalka. Napovedala nam je potek druženja. Nato so vrtčevi
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otroci dobili možnost, da spoznajo lapidarij. Koliko zanimivih
in raznolikih skulptur se je skrivalo v njem. In mednje so
otroci s pomočjo Urše »inštalirali« svoje izdelke. Po postavitvi
se jim je pridružila Samanta. Naredili smo »vlakec«, ki nas je
na igriv način popeljal skozi postavitev izdelkov. Vsak otrok je
predstavil svoj kip, umetnica pa je iz otrok izvabljala različne
glasove in besede. Po končanem »ustvarjanju« smo si ogledali
še notranjost muzeja. Najprej stalno arheološko razstavo »Od
amfore do žare«. Zatem so otroci izvedeli, kako so včasih živeli
ljudje. Imeli so možnost spoznati mozaik na tleh in ga otipati.
Obisk muzeja smo zaključili s sestavljanjem velikih kock
v celoto. Za konec pa - kar smo najbolj pričakovali - igrala
na plaži. Vožnja proti Pivki je potekala bolj umirjeno, saj so
bili otroci utrujeni in bogatejši za umetniško izkušnjo. Hvala
vsem, ki so nam polepšali ta dan.

VODNA ZABAVA
V skupini Čebelice smo skozi vse leto
pridno zbirali zlate kamenčke in tik
pred odhodom na počitnice napolnili že
peti kozarec. Tokrat smo si za nagrado
izbrali vodno zabavo.
V petek smo v vrtec namesto igrač
prinesli kopalke, brisače, kreme za
sončenje in vodne pripomočke ter se
prepustili vodnim užitkom. Manjkala
ni niti glasba po izboru naših otrok
in na koncu obvezen sladoled. Bilo je
nepozabno!
Vrtec Pivka

PRI ŽIRAFICAH DIŠI
Da smo Žirafe pridni jedci, vedo že skoraj vsi. Večkrat
dokažemo, da bomo kmalu postali tudi pravi kuharji. Odločili
smo se, da si pripravimo sadni napitek. Najprej smo sadje
oprali, ga narezali in se preizkusili tudi v mešanju. Z Vanjo in
Laro smo si pripravili samopostrežno »mizico pogrni se«, kjer
smo si sami izbirali in točili napitke. Pa tudi postregli smo si
sami. Nekaj dni kasneje smo kuhali še čaj.

ČELADO NA GLAVO IN URNO NA
KOLO …

Čelado na glavo in urno na kolo … so rekli v skupini
» pikapolonice« in si dva sončna dneva rezervirali za
kolesarjenje.
Poglejte, kako nam je šlo!

Vrtec Košana

Vrtec Košana

»PIKAPOLONICE« NA PLANINSKEM POHODU
Pa smo ga pričakali – lepo vreme in pravi
planinski pohod. Vzeli smo svoje nahrbtnike z
malico in pijačo, počakali avtobus in se odpeljali
v Postojno. Pridružila sta se nam tudi planinska
vodnika Planinskega društva Postojna, Valentina
in Sandi, ki sta poskrbela, da smo varno prišli do
vrha in nazaj.Pot nas je peljala mimo železnice
in avtoceste ( tam smo na vso moč mahali
tovornjakom, ki so peljali mimo) ter skozi tunel,
v katerem smo lahko slišali odmev. Skozi gozd in
po strmem pobočju smo se povzpeli do »zvona
želja« - vsi smo pozvonili, vsak s svojo željo. Pri
koči Mladiki smo si vzeli čas za malico, počitek
in čudovit razgled. Pot bi bila lažja, če nam ne bi
ponagajal škrat. Na pot nam je namreč postavil
ogromne skale, ki smo jih poskušali umakniti. Ni
nam uspelo, bile so pretežke.
Vrtec Košana

Spet sem nazaj. Tokratna jezikovna težava nas Slovencev se
kaže v napačni rabi povratnega svojilnega zaimka SVOJ. Raba
le-tega sploh ni lahka, zato prijazno ponujam nekaj primerov.
Morda pa nam lahko ob kakšnem dvomu pomagajo.

prijela mojo (SVOJO) najljubšo knjigo, ki jo prebiram, kadar
imam čas.

Včeraj sem šla v kino in tam srečala mojega (SVOJEGA)
nečaka, ki je bil v družbi z njegovo (S SVOJO) prijateljico.
Pogovarjali smo se o filmih, ki so bili na sporedu. Vsak izmed
nas je povedal mnenje o njegovem (SVOJEM) najljubšem
filmu, nato smo se razšli. Ko sem prišla domov, sem v roke

Uredimo svoje domove! (uredimo samo SVOJ dom)

Uredimo naše domove! (domove nas vseh)

Izobraževanje

JEZIKOVNI KOTIČEK

Ali lahko vi preverite vaše (SVOJE) napake? Jaz SVOJE bom.
Irena Margon
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OSNOVNA ŠOLA PIVKA
POSAMIČNO PODROČNO ATLETSKO TEKMOVANJE
V POSTOJNI

V petek, 24. maja, je v Postojni potekalo posamično
področno tekmovanje v atletiki. Na tekmovanju smo imeli
tudi predstavnike iz Pivke, in sicer učence pivške in košanske
osnovne šole. Učenci so na tekmovanju dosegli odlične
rezultate

Foto: OŠ Košana

OSNOVNA ŠOLA PIVKA je osvojila 12 medalj, od tega jih
je bilo pet z najvišjim sijajem. Učenka Larissa se bo udeležila
tudi državnega prvenstva v metu žvižgača.
OSNOVNA ŠOLA KOŠANA je osvojila 4 medalje (bron,
dvakrat srebro in eno zlato) in nekaj zelo dobrih uvrstitev.
Čestitke vsem športnikom!

7. MEDNARODNI ŠPORTNO-KULTURNI TEDEN MLADIH V PIVKI

Izobraževanje

V tednu med 13. in 17. majem 2019 se je na Osnovni šoli Pivka
odvijal že 7. mednarodni športno-kulturni teden mladih, ki
se ga je udeležilo preko 60 otrok in učiteljev ter učiteljic iz
treh držav – Nemčije (Durach), Italije (Cembra) in Slovenije
(Pivka). Kljub stotinam kilometrov oddaljenosti in kulturnim
razlikam mlade iz teh občin povezuje pobratenost z občino
Durach ter želja po prijateljstvu, sodelovanju in prijaznosti.
Italijanska občina Faver se je pobratila z Durachom že leta
1986. Občina Pivka pa je, potem ko je že več let sodelovala
z Bavarci, sklenila partnerstvo leta 2000. Prebivalci občine
Durach so povezani še s francoskim mestom St. Michel od leta
1981. Žal pa se Francozi tudi letos tega dogodka niso mogli
udeležiti.
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Učenci iz teh občin so se prvič srečali v Durachu leta 2005, ko
je šola v Durachu praznovala 17-letnico sodelovanja s šolo v
St. Michelu in 20-letnico sodelovanja s šolo v Cembri. Takrat
so ugotovili, da lahko skupaj veliko prispevajo k prijateljstvu
med narodi, zato so se leta 2012 spet srečali, in to na 1.
mednarodnem športno-kulturnem tednu mladih. Od takrat
dalje se je zvrstilo že 6 srečanj, letošnje se je po petih letih spet
odvijalo v Pivki. Dogajanje v tem tednu je bilo zelo pestro.
V ponedeljek so v kegljaški dvorani Krpanovega doma v
Pivki stekla prva poznanstva med učenci treh držav. Torkov
dan smo pričeli s proslavo, kjer se je Osnovna šola Pivka z
raznimi glasbenimi in plesnimi točkami ter s power point
predstavitvami naše šole, občine in države predstavila svojim
gostom. Sledile so predstavitve šol iz Duracha in Cembre.
Popoldne smo se z avtobusi odpeljali še proti slovenski Obali
in si ogledali primorska mesta – Portorož, Piran in Koper.
V sredo smo se podali do Parka vojaške zgodovine, kjer smo
lahko občudovali vojaške razstavne eksponate. Zbirke in
predstavitev v Parku vojaške zgodovine so izredno pritegnili
pozornost obiskovalcev iz Duracha in Cembre. Velika večina se
je po vodenem ogledu tako odločila še za spust v podmornico.
Popoldne so bile za učence pripravljene različne delavnice: v
glasbeni delavnici so se naučili igranja na cajon, razvijali so
svoje likovne spretnosti v dveh likovnih delavnicah, pri tehniki

so spoznali enega od slovenskih simbolov ter tako ustvarili
lesene nageljne, izdelovali pa so tudi čisto svoje naravne
kozmetične izdelke (balzam za ustnice, zobno pasto, dišavno
kroglo za kopel ter deodorant). V četrtek je sledil prekrasen
pohod do Ekomuzeja Pivških presihajočih jezer v Slovenski
vasi in nato še do Petelinjskega jezera, kjer smo lahko uživali
v prečudoviti naravi. Popoldne so sledile različne športne
dejavnosti, kjer so se učenci v mešanih mednarodnih ekipah
preizkusili v plesu, odbojki, košarki ter hokeju. Dan smo
zaključili z večerno poslovilno zabavo. Še prehitro je prišel
tudi petek, dan, ko so se morali novi prijatelji posloviti ter si
po skupni posaditvi drevesa prijateljstva žalostnih obrazov
pomahati v pozdrav. Tako je bil sklenjen že 7. mednarodni
športno-kulturni teden mladih – teden, ko se učenci srečajo
z resnično rabo tujega jezika, ko pridobijo ogromno novih
izkušenj in nenazadnje teden, ko se stkejo nova prijateljstva,
ki ne poznajo meja in kulturnih razlik. Zahvala gre vsem
staršem, ki so na svoje domove sprejeli tuje učence, članom
društva Most – gospe Jani Gržinič, gospe Aniti Boštjančič
in turistični kmetiji Pri Andrejevih v Narinu –, ki so nam
dobrovoljno priskočili na pomoč in prav tako gostili učence iz
Duracha in Cembre. Posebna zahvala gre tudi občini Pivka, ki
je prispevala del sredstev, s katerimi smo lahko pokrili nekaj
stroškov, ki so nastali pri izvedbi tega projekta.
Osnovna šola Pivka

NA OBISKU PRIJATELJI IZ TUJINE
Na Osnovni šoli Pivka smo v tednu od 5.
do 10. maja izpeljali izmenjavo učencev
projekta Erasmus Our own virtual
European Job Market, v katerem z našo
šolo sodelujejo učenci in učitelji iz
Nemčije, Velike Britanije, Italije, Grčije
in Bolgarije. Glavna tema izmenjave je
bila ozaveščanje učencev o varni rabi
interneta, kako nam lahko nepravilno
objavljanje osebnih podatkov škoduje
pri iskanju zaposlitve v prihodnosti. V
dopoldanskih delavnicah na šoli so tako
prepoznavali medvrstniško nasilje na
spletu, se opolnomočili z znanjem, kako
preprečiti takšno nasilje, kako ravnati,
če so vpleteni ter se seznanili z on line
bontonom in spletno etiko. Popoldne

smo skupaj z našimi učenci, ki so gostili tuje vrstnike, spoznavali našo regijo in
širšo Slovenijo.

GOSTOVANJE MLADINSKEGA PEVSKEGA ZBORA NA ČEŠKEM
Mladinski zbor naše šole se je mudil v češkem mestu Brno.
Pevci so na Češko odpotovali na povabilo pevskega zbora
Petrklič, ki deluje na osnovni šoli Krasneho in društva Češko
– slovenskega prijateljstva, ki ima sedež v Brnu.
Na poti proti Brnu so se ustavili na Dunaju in si ogledali zelo
zanimiv interaktivni muzej Hiša glasbe, kjer so najbolj uživali
v dirigiranju virtualnemu orkestru.

ter skladba češkega skladatelja Petra Ebna. Ob koncu so vsi
pevci skupaj zapeli znano pesem Hellelujah kanadskega pevca
Leonarda Cohena. Pevci naše šole so bili nad gostovanjem
na Češkem navdušeni in upajo, da bodo podobno pevsko
doživetje lahko še kdaj ponovili.

V soboto so si dopoldne ogledali brnski grad Špilberk ter grad
Veveri nad Brnskim jezerom. Popoldne so pevci nastopili na
festivalu Petrklič, ki ga že osemnajst let organizira osnovna
šola Krasneho. Zapeli so pet pesmi ob spremljavi harmonike
in kitare in poželi bučen aplavz poslušalcev. V nedeljo so se
v dopoldanskem času odpravili na ogled zgodovinskega jedra
Brna in labirinta pod brnsko tržnico, popoldne pa so gostovali
na Umetniški šoli v kraju Kurim. Na koncertu so nastopili tudi
otroški, mladinski in učiteljski zbor češke šole. V prvem delu
je naš zbor poslušalcem predstavil nekaj znanih slovenskih
pesmi, drugi del pa so sestavljale slovenske in angleške skladbe

SLOVENSKI OTROŠKI ZBOR 2019

Izobraževanje

S slavnostnim koncertom v dvorani Marjana Kozine v
Slovenski filharmoniji se je v nedeljo, 30. junija 2019, zaključil
Slovenski otroški zbor 2019. To je projektni zbor, ki se vsako
leto konec junija zbere v Zavodu sv. Stanislava v Ljubljani.
Izbrani mladi pevci iz vse Slovenije in zamejstva teden
dni prepevajo in se družijo ob najrazličnejših aktivnostih.
Druženje zaključijo z dvema koncertoma. Umetniški vodja in
dirigent zbora je Damjan Močnik. Letos mu je pri zahtevnem
delu pomagala dirigentka Nadja Janežič. Da je petje v naših
krajih res kvalitetno, priča tudi dejstvo, da je bilo med sto
pevci, ki so letos opravili avdicijo za SOZ, kar šestnajst
učencev iz naše občine. Zborovske izkušnje in pevsko znanje,
ki so ga pridobili, bodo v naslednjem šolskem letu zagotovo
pripomogli k še lepšemu in boljšemu prepevanju naših
pevskih zborov.
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VALETA GENERACIJE 2004
V četrtek, 13. 6. 2019, se je 63 devetošolcev OŠ Pivka na
valeti v dvorani Skala poslovilo od osnovnošolskega življenja
in učiteljev, ki so jih vseh devet let bogatili z znanjem in
izkušnjami. Prispeli so namreč na prvo pomembnejše križišče
življenja in jeseni jih bodo poti vodile v različne srednje šole
na vse strani.
V programu, ki so ga devetošolci pripravili z razredničarkami,
so se učenci zazrli v preteklost in se spomnili svojih prvih
korakov ob prestopu šolskega praga, obudili so spomine
na skupna potepanja in zabavne dogodivščine, s katerimi so
začinili osnovnošolski čas. Vsi trije deveti razredi so svojo
sled pustili tudi na krajših filmih, ki so jih predstavili
star-šem in učiteljem, program pa so obogatili še s petjem in
plesom. Številčna generacija je dokazala, da se z delavnostjo,
trudom in vztrajnostjo marsikaj doseže, saj ni manjkalo
žlahtnih priznanj, ki so jih v osrednjem delu prireditve
najzaslužnejšim učencem podelili ravnateljica Alenka
Tomšič, mentorji interesnih dejavnosti in knjižničarka.

Osnovna šola Pivka

S PREDPOČITNIŠKO PRIREDITVIJO SONCU NAPROTI
Na OŠ Pivka so učenke in učenci z učiteljicami in učitelji
prikorakali do konca še enega šolskega leta. V petek, 14. junija
2019, so v športni dvorani Skala delček vsega, kar jih je letos
povezovalo, na predpočitniški šolski prireditvi delili z drugimi.
Prireditev je bila preplet razposajene pesmi, besed in plesnih
korakov učencev od 1. do 9. razreda. Člani in članice
glasbenega krožka šole, otroškega in mladinskega pevskega
zbora ter instrumentalni sestavi učencev so večer bogatili z
ubranim petjem in z glasbenimi vložki. Učenci posameznih
razredov so z recitacijami in deklamacijami širino vsega, kar
znajo, ujeli v besede, plesne skupine pa so navdušile s skrbno
pripravljenimi koreografijami. Ker po šolskih poteh učenci ne
korakajo sami, jih je s pesmijo v počitniške dni pospremil tudi
učiteljski pevski zbor. Konec šolskega leta sovpada z dnevom
državnosti, zato je bil obeležen tudi ta dan, ki nas opominja,
da morajo biti misli vseh nas usmerjene tudi v domovino, saj
nam ta nudi zavetje in svobodo pri doseganju tistega, kar si
najbolj želimo.

Druženje smo zaključili z dobrimi željami, ki naj nas vodijo po
počitniških poteh – naj te prinesejo nove podvige, razigranost,
čas za počitek in na obraze smehljaj, jeseni pa naj nas srečno
pripeljejo nazaj.
Osnovna šola Pivka

Izobraževanje

JUHU, POČITNICE SO TU
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V počitniško razigranem vzdušju smo v sredo, 12. junija,
na zaključno prireditev povabili starše, stare starše, bratce,
sestrice, prijatelje ter gospo ravnateljico. Prireditev smo
pričeli z obeležitvijo dneva državnosti, petjem himne ter z
mislimi tretješolk in četrtošolcev, namenjenih naši domovini.
Napovedovalci Hana, Jure in Nika so veselo in razigrano
napovedali začetek počitnic. Celotna prireditev je bila
počitniško obarvana s plesom, deklamacijami, petjem pesmi
o ribicah, morju in miru. Dramsko igrico Gusar Berto so s
plesom in gusarsko himno odlično zaigrali učenci in učenke
1. in 2. razreda. Zaključni del prireditve so z modno revijo
na humorističen način predstavili učenke 3.in 4. razreda s
sošolcem. Z letošnjim šolskim letom zaključujejo šolanje na
podružnici Zala, Laura, Jaka in Tajda, ki so se od nas poslovili
s plesno točko. Vsem skupaj želimo prijetne počitnice.

Podružnična šola Šmihel

OSNOVNA ŠOLA KOŠANA
DRŽAVNO TEKMOVANJE
V RAFTINGU
V sredini maja je na jezeru Klivnik pri Ilirski Bistrici potekalo
državno prvenstvo v raftingu. Zaradi bližine in atraktivnega
tekmovanja se je kar 18 učencev naše šole odločilo, da se
pomeri v njem. Tekmovanje so zaradi varnosti organizirali na
jezeru, kjer so se morali učenci z raftom peljati okrog dveh boj
in se vrniti do cilja. Na raftu je prostora za 6 učencev, poleg pa
je bil vedno tudi vodnik, ki je usmerjal raft.
Naredili smo tri ekipe, dve moški in eno žensko, ki so
tekmovale v starejših kategorijah.
Čeprav se je večina učencev prvič srečala s tem športom, so se
dobro spoprijemali z izzivom. Lepo je bilo gledati, kako so se
med seboj spodbujali in ustvarili odlično navijaško vzdušje.
Na koncu sta naši fantovski ekipi dosegli 4. in 8. mesto, ekipa
deklet pa je osvojila pokal za 3. mesto.

KONGRES MLADIH RAZISKOVALCEV
V petek, 24. maja, so naši učenci sodelovali na Kongresu mladih
raziskovalcev v okviru Mreže šol Parka Škocjanske jame. Tokrat
je kongres potekal v čudovitem okolju gradu Prem. Naša šola
se je predstavila s kar tremi prispevki. Najmlajši učenci od 1.
do 5. razreda so pod mentorstvom Mojce Žnidaršič opazovali
rastline, poudarek je bil na zdravilnih rastlinah.
Učenci 6. razreda so se pod mentorstvom Antonije Tomšič
lotili izdelave herbarija. Najstarejši učenci, tisti, ki so
vključeni v izbirni predmet računalniška omrežja, pa so
pod mentorstvom Katje Čekada s pomočjo informacijske
tehnologije popisali nekaj sadnih dreves v našem šolskem
vrtu. V uvodnem delu kongresa se nam je predstavil zanimiv
umetnik, gospod Andrej Fon, ki nam je zaigral na makedonske
dude, nato pa še na izviren, doma izdelan instrument. Skupaj
smo iz plastičnih slamic izdelali piščalke, ki zvenijo skoraj kot
dude. Na kongresu so z zanimivimi prispevki na temo biotske

pestrosti in ogljičnega odtisa sodelovale tudi druge šole, ki so
vključene v Mrežo šol Parka Škocjanske jame.

VALETA 2019
Izobraževanje

V petek, 7. 6. 2019, so se naši devetošolci slovesno pozdravili
od osnovne šole. Na valeti so najprej pozdravili prisotne, se
predstavili in prikazali nekaj utrinkov svojih šolskih dni. Z
nekaj spodbudnimi in modrimi besedami sta jih pozdravili
ravnateljica Neva in razredničarka Anita.
Učitelji so svečano podelili vsa priznanja s tekmovanj,
bralne značke in še kakšno posebno priznanje in pohvalo.
Najuspešnejših pet učencev je prejelo v dar knjigo s posvetilom.
Seveda pa učenci niso pozabili tudi na vse zaposlene, napisali
so jim pesmice in poklonili prelep cvet. Še posebej so se
zahvalili ravnateljici in skrbni ter prizadevni razredničarki.
Pa še staršem so posvetili poseben trenutek z objemom in
zahvalo.
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PODROČNO TEKMOVANJE V AKVATLONU
16. maja so se štirje učenci naše šole pomerili na področnem
tekmovanju v akvatlonu v Logatcu. Akvatlon je športna
disciplina, ki združuje plavanje in tek. Gre za prvo tovrstno
tekmovanje, ki daje priložnost učencem osnovnih šol
notranjsko-kraške regije, da se spoznajo in pomerijo v
akvatlonu ter se uvrstijo na državno prvenstvo. Zaradi slabih
vremenskih razmer je bilo tekmovanje malce okrnjeno glede
števila udeležencev.
Učenci, ki so se udeležili tekmovanja, so: Tajda Dolgan, ki je
osvojila srebrno medaljo pri mlajših učenkah, učenec Miha
Morelj, ki je osvojil srebrno medaljo v kategoriji mlajši učenci,
pri starejših učencih pa je srebrno medaljo osvojil Gašper
Zucconi, učenec devetega razreda Tjaž Dolgan pa zlato
medaljo. Vsem učencem čestitamo!

ODMEVNA STOJNICA NAŠE ŠOLE NA PARADI UČENJA V POSTOJNI

Letos se je naša šola prvič udeležila kulturno-izobraževalnega
dogodka, Parade učenja, ki ga je organizirala Ljudska univerza
Postojna v sodelovanju z Občino Postojna. Letošnji slogan
»Naj znanje raste« je na prizorišče pritegnil kar 40 različnih
ustanov, društev in drugih izobraževalnih, ustvarjalnih ter
kulturnih organizacij. Prav vsi smo prispevali kamenček
v pisanem mozaiku priložnosti za vseživljenjsko učenje.

Dogajanje na stojnicah je spremljal pester glasbeni in plesni
program. Na stojnici OŠ Košana smo prikazali utrinke
medgeneracijskega sodelovanja z Marjanom Česnikom,
Roberto Noemi ter skupino Urbanščice. Predstavili smo šolski
ekološki vrt, predvsem kompostiranje, delo v sadovnjaku ter
šolski kokošnjak. Naš vrt je prijeten kotiček, kjer se učenci
radi družijo, igrajo, učijo in delajo. V letošnjem letu je šola
izdala dve knjižici: Domača čistila in kozmetika ter Domači
pripravki in nasveti za zdravje. Obe odražata trajnostno
naravnanost šole, zato smo se odločili, da jih predstavimo na
stojnici na poseben način. Iz vsake smo namreč vzeli nekaj
receptov ter po njih pripravili: veganski kruhec, mehčalce,
različne negovalne in zdravilne kreme, zeliščni napitek za
ledvice in semenske bombice. Predstavitev smo zaokrožili s
ponudbo sadik jagod z našega vrta, jajci in semeni različnih
buč. Za piko na i so šolske kuharice dodale odlično jagodno
pecivo. Stojnica je kljub slabemu vremenu pritegnila precej
obiskovalcev, saj je bila naša predstavitev res pestra, zanimiva,
pa tudi zdrava in sladka. Če nas niste utegnili obiskati letos, pa
pridite naslednje leto, zagotovo boste našli kaj zase!

Izobraževanje

TEK TROJK V LJUBLJANI
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11. maja smo izvedli športni dan za učence od 6. do 9. razreda.
Odšli smo v Ljubljano, kjer je nekaj učencev odšlo na pohod
po Ljubljani z vzponom na grad, 22 učencev naše šole pa se
je udeležilo že 63. tradicionalne prireditve »Pot ob žici«, ki
vsako leto organizira tudi tekmovanje v teku trojk za učence
osnovnih šol. Za nekaj učencev je bilo to prvo srečanje s
3 kilometrsko progo. Dobro so opravili svojo nalogo. Po
napornih 3 kilometrih so se na cilju odpočili in okrepčali s
sadjem ter odžejali z vodo. Trojka deklet (Neli M., Lana B.
in Tajda D.) je dosegla 17. mesto izmed 185 dekliških trojk, s
časom 16 minut in 32 sekund. Trojka učencev (Tjaž d., Aleš D.
in Anže F.) je dosegla 19. mesto s časom 14 minut 17 sekund
izmed 164 fantovskih trojk. Takoj za njimi so se uvrstili trojka
Miha M., Urban Z. in Ian Č., ki so dosegli 20. mesto in čas 14
minut in 18 sekund. Čestitke tako za res dobre uvrstitve kot
tudi za uspešen prihod v cilj vseh 22 učencev!
Osnovna šola Košana

TEK PODNEBNE SOLIDARNOSTI
Delovno soboto, ki so jo 11. 5. 2019
imeli učenci od 1. – 5. razreda, bi
lahko poimenovali: športna sobota /
sproščujoče urice / dan za solidarnost
… Učenci so se odpravili na pohod
do Nove Sušice, namenjen je bil
razgibavanju in ogrevanju mišic ter
sproščenemu prijateljskemu pogovoru,
predvsem pa so z njim pokazali, da
jim ni vseeno do tistih, ki trpijo zaradi
podnebnih sprememb. V učilnici
smo si nato pogledali nekaj zgovornih
fotografij življenja na območjih, ki
so najbolj podvržena podnebnim
spremembam
oziroma
njihovim
posledicam. Organizator vseslovenske
akcije »Tek podnebne solidarnosti« je
dobrodelna družba Karitas. Zadnji dve
šolski uri smo se zbrali na igrišču, kjer
so učenci po svojih zmožnostih in željah
tekli ter hodili v znak solidarnosti.

Pokazali so veliko volje, zavzetosti in si na kartončkih pridno nabirali črtice za
vsak krog, ki so ga naredili na igrišču. Četrtošolci in petošolci, ki so pred športnim
dnevom pripravili kartončke, so prešteli vse napisane črte. Potem so izračunali,
da so učenci skupaj s prisotnimi učiteljicami ta dan prehodili in pretekli v znak
podnebne solidarnosti skupaj kar 242,5 km. Vreme je bilo odlično, volja je bila
dobra, namen je bil pravi in ta dan je tudi vztrajnost pri nekaterih dosegla, da nihče
od udeležencev ni jamral o bolečinah v nogah ter tem, da se mu več ne da teči. Kjer
je volja, je tudi pot. (angl. pregovor)
Osnovna šola Košana

ODLIČNJAKI PRI ŽUPANU
Kot vsa leta dosedaj se ob zaključku
šolskega leta zberejo odličnjaki vseh
devetih razredov pri županu Občine
Pivka. Letos jih je bilo kar 16.
Iz Osnovne šole Košana so bili vsa leta
odlični: Manca Želko, Tjaž Dolgan,
Neli Morelj, Lana Biščak in Pia Psener.
Iz Osnovne šole Pivka pa so odličen
uspeh v vseh devetih letih dosegli
Zala Cej, Maja Dekleva, Tiana Hor,
Inja Cerkvenik, Eva Pivk, Neža Penko,
Ana Dekleva, Eva Bergoč, Iza Zafred,
Luka Žele in Andraž Fidel.
Ravnateljici obeh osnovnih šol
sta povedali, da je bila to »močna
generacija«. Osnovnošolci so pa bili
nekoliko zadržani, vse kar je županu
uspelo izvleči iz njih, je bilo, »da bi se
v Pivki moralo več dogajati popoldan«.

Župan jim je na to odgovoril, da bo občina s svojo občinsko upravo naredila največ
kar lahko, vendar je dogajanje v prvi vrsti odvisno od njih samih. Če želijo več
dogajanja, se morajo oni vključiti v samo organizacijo in svoje ideje predložiti
naprej, občina pa jih bo podprla. »Dobra ideja je tista, ki se pove in ne ostane
samo v glavi.« Na koncu srečanja je vsak devetkratni odličnjak prejel »Županovo
petico« ter knjigo Pripoved o življenju in delu Miroslava Vilharja avtorice Brigite
Tornič Milharčič.
Občina Pivka

Izobraževanje
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PRIZNANJA UDELEŽENCEM NATEČAJA NAREDIMO DRUGAČE!
V torek, 11. 6. 2019, je RRA ZELENI
KRAS v okviru regijskega Dne
inovativnosti podelil tudi priznanja
udeležencem natečaja »Naredimo
drugače!« Priznanji sta prejeli:
Osnovna šola Pivka za izdelek Učilo
- igralo: avtorji Miha Poljšak, Jakob
Šabec, Jakob Grželj, Matevž Grželj,
Gjorgij Janev, Klara Perenič pod
mentorstvom Matije Mišiča in Mateje
Mezgec Pirjevec. Učenci so ob pomoči
obeh mentorjev želeli izdelati učilo za
prvošolčke, ki bi ga le-ti uporabljali
z veseljem ob igri in se ob tem tudi
učili. Tako je nastalo učilo – igralo, na
katerem je bilo vključenih več polj za
pridobivanje ročnih spretnosti in novih
znanj, kot so: čevlji z vezalkami, da se
učijo zavezovati; uro s kazalci, da se
učijo prebrati čas; telefon z vrtečimi
številkami in barvnim krogom v
sredini, da se lahko naučijo številk in
prepoznati barve.

Osnovna šola Košana za izdelek Izdelajmo sami: učenci druge in tretje triade
pod vodstvom mentorice Urške Tušar so v okviru naravoslovnega in tehniškega
dneva sami izdelali domača čistila, kozmetiko in pralna sredstva. Izdelali so t. i.
semenske bombe, iz katerih zraste pisan šopek, v kolikor se ga odvrže na zemljo.
Vse recepte so tudi združili v lično knjižico receptov. Župan Občine Pivka Robert
Smrdelj je udeležencem podelil priznanja, tako kot vsako leto pa smo jih tudi tokrat
na RRA Zeleni kras, Center za inovativnost in razvoj nagradili: ena skupina otrok
se bo odpravila na enodnevni izlet "Bloščica in Bloško jezero", druga pa na Grad
Prestranek, kjer se bodo preizkusili v jahanju. Vsem udeležencem iskreno čestitamo!
RRA ZELENI KRAS

VEČGENERACIJSKI CENTER PRIMORSKO – NOTRANJSKE
REGIJE (TOČKA MOČI VGC KRPANOV DOM PIVKA)
V poletnih mesecih smo na VGC Krpanov dom Pivka še
vedno aktivni. Naše delovne vneme niso zaustavile niti
visoke temperature niti želje po ohladitvi. Pripravile smo
novo pošiljko, več kot 60 pisanih hobotnic in meduz za
nedonošenčke v ljubljanski porodnišnici. Njihova prisotnost
bo malim borcem v spodbudo in tolažbo na njihovi poti do
odhoda domov.

VGC-ju. Pri snemanju oddaje v živo so se nam pridružili
tudi otroci iz skupine Miške. Z novinarko so se pogovarjali o
svojih obiskih v VGC-ju, igračah, ki jih zanje pripravimo in še
o marsičem. Svoje gostovanje v oddaji so zaključili s pesmijo.
Obiskovalci torkovih in petkovih srečanj smo spregovorili
o pomenu druženj za vse nas ter o pomembnosti projektov
Hobotnica in Kvačkamo za vrtec, ki sta rdeča nit dejavnosti
v VGC-ju.
Vsi, ki vas prispevek zanima, ga lahko poiščete na spletni
strani radia.

Izobraževanje

Spodbujeni in polni novega elana bomo nadaljevali z našimi
že utečenimi dejavnostmi. Pridružite se nam lahko ob
torkovih in petkovih srečanjih. Čez poletje so naša torkova
srečanja preložena na dopoldanske, hladnejše ure.
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torek od 8.00 – 11.00
petki od 8.30 – 11.30
Projekt Hobotnica v Sloveniji poteka od leta 2017. VGC
Krpanov dom Pivka se mu je priključil kmalu po ustanovitvi.
Naša vztrajnost je opažena tudi s strani skrbnice projekta v
Sloveniji, ki nas je za trud nagradila s škatlo bombažne preje,
da lahko čez poletje nadaljujemo z delom. Zasluge za uspešnost
projekta gredo tudi Občini Pivka. V ta namen smo jim skupaj
s pisno zahvalo s strani Projekta Hobotnica podarile veliko
hobotnico v barvah slovenske zastave. Konec meseca maja
nas je obiskala novinarka Barbara Kampos z Radia Koper z
namenom, da širši javnosti predstavimo dogajanje v našem

Lahko pa se nam pridružite samo pri klepetu in kavi in si
popestrite dan.
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
meil: vgc.ilbistrica@gmail.com
Romana Morano
Strokovna delavka v VGC Točka moči Krpanov dom Pivka

VODKOV ZABAVNI DAN
Težko je ostati ravnodušen ob takšnem vzdušju, sreči,
razigranosti, veselju in radovednosti tako številčne druščine
otrok. Vodkov zabavni dan v Postojni in Pivki je namreč v
sredini junija obiskalo preko 700 vrtčevskih in šolskih otrok.
V podjetju Kovod Postojna, d.o.o. poleg svojih prioritetnih
dejavnosti velik poudarek namenjamo ozaveščanju in
informiranju svojih uporabnikov. V okviru priljubljenega
projekta Vodko, kjer je naš poglavitni cilj izobraževanje
najmlajših, se z otroki in učenci redno srečujemo na delavnicah
in naravoslovno naravnanih učnih urah. V lanskem letu smo
za naše najmlajše prvič pripravili VODKOV ZABAVNI DAN,
ki je bil nekaj svežega, drugačnega in zabavnega. Otroci so bili
nad dogajanjem navdušeni, zato smo dogodek letos ponovili
v še večjem obsegu in ga tudi nadgradili z novimi vsebinami.
Naš dogodek, ki združuje lokalne organizacije, je namenjen
izobraževalnim vsebinam, vsekakor pa tudi druženju in
zabavi, ki se za ta letni čas spodobi. Tako v Postojni kot tudi
v Pivki smo se imeli neznansko lepo. Skupaj smo se naučili
ločevati odpadke, izdelati domačo čistilno napravo, naredili
svoj vulkan, spoznavali krajinski park, imeli Vodkov kviz,
poskrbeli za zdravo prehrano in ustrezno umivanje rok, se
preizkusili v gibalnih in motoričnih vajah, spoznali zanimive
junake v uniformah (smetar, vodovodar, gasilec), ustvarjali
mega sliko, si poslikali obraze, osvežili v vodnem baru, migali
… Največje navdušenje pa je seveda znova pomenil naš mini
vodni park (vodni tunel in roža), ki je prijetno osvežil oba
poletno vroča dneva.

Ob tej priložnosti gre velika zahvala vsem sodelujočim
v programu/vsebinah, ki so s svojo prisotnostjo na
Vodkovem zabavnem dnevu potrdili, da jim je mar za
prenos znanj in izkušenj na otroke, da podpirajo idejo o
ozaveščanju in skrbi za okolje ter vodo. HVALA CENTER
ZA KREPITEV ZDRAVJA, PODJETJE PUBLIKUS, PGD
PIVKA, PGD POSTOJNA, MUZEJ KRASA, EKOMUZEJ,
MLADI ZA PIVKO, PODJETJE KARSO, ANIMATORKE
ZMAJČKOVE TELOVADBE IN SEVEDA KOVODOVCI.
S svojo prisotnostjo sta dogodek podprla in otvorila tudi
oba župana, Igor Marentič in Robert Smrdelj ter direktor
našega podjetja David Penko. Lepo je bilo v tako pisani in
razigrani družbi!

V treh mesecih poslali 73 % manj obvestil o neplačanih prispevkih za socialno varnost
Finančna uprava RS vsak mesec samoiniciativno obvešča uporabnike mobilne aplikacije eDavki o
morebitnih neobračunanih oziroma neplačanih prispevkih za socialno varnost. Vsem zaposlenim
svetujemo, da si na svoje mobilne telefone naložijo brezplačno mobilno aplikacijo eDavki, ki je
dostopna tako na Google Play (Android), kakor tudi na iOS Store (Apple).
Podrobnejša navodila najdete na strani: mobilne aplikacije eDavki. Finančna uprava RS v primeru
nepredložitve obračuna delodajalca takoj pozove k predložitvi obračuna, v primeru neplačila pa
začne postopek davčne izvršbe.

Izobraževanje

MOBILNA APLIKACIJA EDAVKI PRIPOMOGLA
K ZMANJŠANJU NEPLAČEVANJA PRISPEVKOV

Kovod Postojna, d.o.o.
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TUDI MLADI IMAMO SVOJO MOČ!
Občina Pivka je na pobudo mladih uredila vstop na
stadion, primeren za mamice z vozički, invalide ter
otroke, ki se hoje šele učijo. Na košarkarskem igrišču
pa so bile v prejšnjem mesecu postavljene lesene
klopi. V nadaljevanju sledi še ureditev (obnovitev)
igrišča. Že majhne izboljšave včasih veliko pomenijo,
sploh pri uporabi in izgledu!
Mladi v Pivki se srečujemo enkrat mesečno, si
izmenjamo izkušnje, informacije in ideje ter
predloge. Trenutno je v pripravi program za
Mladinski center Pivka, zato se nam pridružite s
predlogi in idejami, to bo vendarle naš kotiček, naš
prostor za druženje, ustvarjanje, snovanje novih
izboljšav.

Petkovi večeri v Kavarni
Vsi mladi (in tisti, ki se
čutite mlade) lepo vabljeni,
da se vsak petek ob 19. uri
udeležite druženja na terasi
letnega vrta Kavarne Pivka.
Naša druženja pogosto vodijo
v zelo uporabne, domiselne in
koristne ideje.

Pomembni datumi za osnovnošolce, srednješolce in študente DA NE POZABIMO…
Pomembni datumi za devetošolce 2019

Kotiček za mlade

do 30. avgusta
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Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta
mesta.

Pomembni datumi za srednješolce 2019 (visokošolski zavod)
od 26. julija do
16. avgusta

Potekal bo vpis na fakultete (sprejetih v prvem
roku).

od 22. do 29.
avgusta

Drugi prijavni rok na fakultete.

24. avgust

Začetek jesenskega roka poklicne in splošne
mature (za vse tiste, ki mature niso opravili
v spomladanskem roku).

od 12. do 24.
septembra

Bodoči študentje bodo prejeli informacijo
o tem, ali so sprejeti na faks (tisti, ki so
maturo opravljali v jesenskem roku).

Pomembni datumi za srednješolce 2019 (višje šole)
do 23. avgusta

Potekal bo vpis na višje šole (sprejetih v prvem
roku).

od 26. avgust do Drugi prijavni rok na višje šole
30. avgust
24. avgust

Začetek jesenskega roka poklicne in splošne
mature (za vse tiste, ki mature niso opravili
v spomladanskem roku).

do 23.
septembra

Bodoči študentje bodo prejeli informacijo
o tem, ali so sprejeti na šolo (tisti, ki so
maturo opravljali v jesenskem roku).

Rok za oddajo prošnje za sprejem in podaljšanje bivanja v
študentskem domu za naslednje študijsko leto je do 16. 8.
2018.
Danijel Kovačič Grmek

REGIJSKO PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI EKIP PRVE
POMOČI, CIVILNE ZAŠČITE IN RDEČEGA KRIŽA
V soboto, 08. 06. 2019, je v samem centru Pivke potekalo
XXV. Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip Prve pomoči,
Civilne zaščite in Rdečega križa. Ocenjevanje je potekalo na
štirih delovnih točkah, kjer so ekipe dobile informacijo o
stanju, vrsti nesreče, ter se na podlagi informacij morale v
realnem času odločiti o stanju poškodb, nudeni pomoči ipd.
Na vsaki točki so imeli na voljo 10 minut časa.
Same ekipe je spremljala tudi močna tehnična podpora
od maskerjev, imitatorjev poškodovancev, spremljevalcev,
do samega tehničnega osebja, pa zdravnikov, reševalcev,
ocenjevalcev … Vrhunsko pripravljena vaja z odličnimi
rezultati vseh vpletenih pa je pokazala še nekaj drugega.
Pokazala je na veliko srčnost, pripravljenost in organiziranost
vseh vpletenih, ki bi brez osebnega angažmaja, želje in volje po
pomoči sočloveku prav gotovo ne bila tako uspešna in dobra.

2) IZVEN KONKURENCE (tri ekipe iz Hrvaške):
10. Ekipa društva Crvenog križa Primorsko - Goranske
županije,
11. Tim za spašavanje iz ruševina - Primorsko-goranske
županije,
12. Ekipa Gradskog društva Crvenog križa Buje.

Rezultati ki so jih dosegli, pa so bili naslednji :
1. mesto: ekipa PGD Cerknica (3367 točk), 6 članska ekipa
2. mesto : ekipa Rdečega križa Sežana (3141 točk), 4
članska ekipa
3. mesto: ekipa RKS OZ Postojna-Pivka in občine Pivka
(3065 točk), 6 članska ekipa

Rezultati so tukaj povsem drugega pomena, ker nenazadnje
gre za preverjanje in ne tekmovanje, je pa vseeno prav, da
ekipe omenimo.
Sodelovalo jih je 12, in sicer :

1) V KONKURENCI:

1. Ekipa PP OZRK občine Cerknica,
2. Ekipa PGD Cerknica iz občine Cerknica,
3. Ekipa PP Rdečega križa občine Sežana,
4. Ekipa PGD Povir iz občine Sežana,
5. Ekipa PP Rdečega križa občine Hrpelje-Kozina,
6. Ekipa PGD Komen iz občine Komen,
7. Ekipa PP Civilne zaščite občine Postojna,
8. Ekipa PP OZRK Postojna-Pivka iz občine Pivka – 1,
9. Ekipa PP OZRK Postojna-Pivka iz občine Pivka – 2.

Na državno preverjanje, ki bo oktobra na Ptuju, se je
neposredno uvrstila ekipa Prostovoljnega gasilskega društva
Cerknica.
Preverjanje so si ogledali tudi poveljnik CZ Republike
Slovenije Srečko Šestan in poveljnik CZ za Notranjsko regijo
Sandi Curk, vodja uprave za obrambo Postojna Iztok Kokošar,
nekateri občinski poveljniki CZ, strokovni delavci na področju
ZiR iz sosednjih občin, člani regijskega štaba CZ, predstavniki
RKS, podžupan in direktorica uprave občine Pivka ter še
veliko število mimoidočih.
Za uspešno izvedbo regijskega preverjanja prve pomoči
se v imenu RKS OZ Postojna – Pivka in Izpostave URSZR
Postojna iskreno zahvaljujemo občini Pivka za sodelovanje
in možnost izvedbe preverjanja na območju občine ter za
prostore obnovljenega Krpanovega doma.
Posebna zahvala gre vsem prostovoljcem; nekateri so spremljali
ekipe, drugi igrali poškodovance na posameznih delovnih
mestih, mnogi pa sodelovali pri organizaciji preverjanja.
Tekst in foto: Silvo Čelhar

Zdravstvo, prva pomoč in prostovoljstvo

Kadar naključni in laični mimoidoči pogleda dogajanje
od blizu in vidi, koliko znanja je tukaj potrebnega, koliko
preudarnih odločitev je potrebno pravzaprav hipno sprejeti
in kako je tem ljudem v roke položeno življenje sočloveka
in mora v takšnih trenutkih ostati najbolj zbran in trezen,
potem nanje gleda s povsem drugačnimi očmi. Predvsem pa z
največjo možno mero občudovanja in spoštovanja.
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OBČINSKI ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE Z NOVIM ČLANOM
Župan Občine Pivka Robert Smrdelj je sredi junija imenoval
novega člana štaba Civilne zaščite občine Pivka. Novi član je
postal dr. Nardo Stegel. Obenem se je župan zahvalil dolgoletni
članici štaba CZ dr. Sladjani Martinovič za njen trud in vloženo
energijo pri dosedanjem delu na področju občinske civilne
zaščite in ji izročil simbolično darilo. Občinski štab sestavljajo
poveljnik Civilne zaščite Jože Morel, namestnik poveljnika
Civilne zaščite Klavdij Čepirlo ter člani štaba Marjan Žmak,
Neva Šemrov, Vlado Korpar, Izo Saračevič, Matjaž Bole, Peter
Kapelj, Tomaž Česnik in komandir Policijske postaje Postojna
Bojan Žolger.

DRUGI ROJSTNI DAN PRO-BONO ZOBNE AMBULANTE
V začetku junija je drugo obletnico delovanja obeležila pro
bono zobna ambulanta, ki jo v Matenji vasi vodi dr. Želimir
Božič.

Zdravstvo, prva pomoč in prostovoljstvo

Na pobudo zobozdravnika in na osnovi zaznanih potreb
občanov, so Občini Postojna in Pivka, Center za socialno delo
Postojna ter Slovenska filantropija 1. junija 2017 organizirali
brezplačno zobno ambulanto. Storitve ambulante so na voljo
občanom Postojne in Pivke, ki so upravičeni do denarne
socialne pomoči ali do varstvenega dodatka oz. pri katerih na
centru za socialno delo ugotavljajo socialno ogroženost zaradi
nizkih mesečnih prihodkov na družinskega člana, da si ne
zmorejo financirati osnovnih zobozdravstvenih storitev. Ti na
centru prejmejo ustrezno potrdilo o upravičenosti ter datum
in uro obravnave v brezplačni zobni ambulanti.
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V dveh letih so bila vrata odprta omenjenim občanom obeh
občin ter prosilcem za mednarodno zaščito in migrantom
z dodeljenim statusom mednarodne zaščite, ki živijo v
Sloveniji. Narejenih je bilo za približno dvajset tisoč evrov
zobozdravstvenih storitev. Kot pravi dr. Božič, pa bi bila
številka večja, če bi lahko razpolagali z več sredstvi, saj je

trenutno edini priliv sredstev za pokrivanje tekočih stroškov
prispevek Občin Pivka in Postojna. Ob tem pa se vsi
organizatorji brezplačne zobne ambulante zahvaljujejo tudi
donatorjem, ki so prispevali slabih 2500 evrov sredstev. Ta so
bila porabljena za stroške zobotehnika in nabavo potrebnega
materiala. Zato še enkrat hvala podjetjem Prodent, 3d Stražišar
d.o.o., Flegis, Denser medicinska elektrotehnika d.o.o., Fotona
Ultra Performance Lasers, Mar-Vik Vikica Klasinc s.p., Sawal,
Novak d.o.o. Prestranek, Oro Met, društvu KŠOPP in Lions
klubu Proteus Postojna.

Vabljeni, da tudi vi in vaše podjetje postanete
donator pro bono zobne ambulante. Za več
informacij se obrnite na pristojni občini. Sredstva
se lahko nakažejo na donatorski račun OO
Rdeči križ Postojna (TRR: 1010 0003 5146 975)
z naznako za Pro bono ambulanto, ali na račun
Slovenske filantropije (SI56 0310 0100 1024 774) z
isto naznako.

KREPITEV ZDRAVJA – POTREBA DANAŠNJIH DNI
V postojnskem zdravstvenem domu so lani odprli nove
prostore Centra za krepitev zdravja, ki Pivčanom in
Postojnčanom prinaša precej novosti, in sicer nove možnosti v
skrbi za zdravje. Organizirali so ekipo različnih strokovnjakinj,
ki vsaka po svoje doprinesejo k preventivi posameznikom,
da bodo bolj zdravo in odgovorno živeli. V okviru centra
ponujajo različne tečaje in izobraževanja ter praktične vaje,
kako se zavzeti za zdrav način življenja. Udeleženci tega
izobraževanja imajo tudi možnost individualnih pogovorov in
obravnav, če se zanje odločijo. Strokovnjakinje se zelo trudijo,
da vsakemu posamezniku nudijo kar največ informacij, da
se bo znal sam zdravo obnašati nadalje v življenju. Sredi
maja sta izobraževanje in praktično izvedbo zaključili dve
skupini šole zdravega hujšanja. Udeleženci so bili uspešni in
pohvaljeni, najbolj pa jim je bilo všeč to, da so dobili znanje
in spodbudo, kako ravnati naprej. Gospa Marija Bergoč
jih je strokovno vodila skozi različne teme, ki so prispevale
k novemu razmišljanju. Zdrav način prehrane s petimi

uravnoteženimi obroki na dan in veliko gibanja prispevata k
zdravju in osebnemu zadovoljstvu. Vodja centra Ana Žužek
Barle je udeležencem poudarila, da se splača delati za zdravje,
saj je to največji dar, ki ga ima človek, zato je spodbujala k
zdravemu načinu življenja, ki naj bo stalnica, saj za lastno
zdravje lahko največ stori človek sam. To sporočilo pa velja
vsakemu izmed nas.
Tekst in foto: Irena Margon

DRUŽENJE OB ROČNIH SPRETNOSTNIH
Zahvala Občini, ki spodbuja naše prostovoljno delo

Potem pa se je zataknilo, zmanjkalo nam je sredstev, želele pa
smo humanitarni projekt obdržati in nadgraditi. Obrnile smo
se na Občino Pivka, kjer sta nam direktorica občinske uprave
Mihaela Smrdel in višja svetovalka za družbene dejavnosti Jana
Knafelc Strle takoj priskočili na pomoč in priskrbeli sredstva
za nadaljevanje projekta. Delamo prostovoljno, naših izdelkov
ne prodajamo, zato nam je takšna pomoč neprecenljiva. Jeseni
smo začele z novim načrtom, izdelovanjem kvačkanih igrač
za vrtce v občini Pivka. Pridružile so se nam nove članice, ki
imajo veselje do ročnih del in poznajo različne tehnike. Naše
število raste, zbere so nas do 15 navdušenk, posebej pa smo
vesele, da se je VGC-je pridružil projekt Sopotniki, ki na
naše delavnice pripelje starejše občane. Ti z nami preživijo
nekaj prijetnih uric, spijejo kavo ali čaj in z nami poklepetajo.
Zasluga za uspeh gre v veliki meri Občini Pivka, zato smo se
ji ob koncu sezone želele zahvaliti na »naš« način. Tik pred
počitnicami praznuje rojstni dan naša država in ker je Občina

Foto: Občina Pivka

Lansko zimo se je v Večgeneracijskem centru v Krpanovem
domu začela dogajati prav posebna zgodba. VGC in Društvo
upokojencev Pivka sta združila moči in najprej v zimskih
počitnicah pripravila delavnico ročnih del za osnovnošolce.
Druženje je bilo tako prijetno, da smo iskale ( bile smo
same ženske) motiv za nadaljnja srečanja. Nekje v medijih
smo zasledile Projekt Hobotnica, kvačkanje terapevtskih
hobotnic za nedonošenčke v inkubatorjih. Zbralo se nas je
pet navdušenk, izbrskale smo navodila, pospravile omare in
se pridružile Projektu Hobotnica. Skvačkale smo 60 hobotnic
in jih poslale v porodnišnici v Ljubljano in Maribor.

državna ustanova, smo skvačkale hobotnico v barvah državne
zastave. V sejni sobi Občine sta nas sprejeli Mihaela Smrdel in
Jana Knafelc Strle. Ob prijetnem klepetu smo se jima zahvalile
za razumevanje in pomoč ter jima izročile simbolični darili.
Obe sta poudarili, da Občina takšne projekte podpira v polni
meri, saj tako vložena sredstva dajo največji možni izkupiček
– zadovoljstvo številnih občanov.
Vesele smo, da smo del zgodbe, ki bo marsikomu olajšala
težak začetek in polepšala nadaljnje dni življenja. Ne poznamo
otrok, ki dobijo naše igrače, vemo pa, da bomo z našo energijo
in dobro voljo, vloženo v neštete zanke, del številnih dobrih in
uspešnih življenjskih zgodb.
Jožica Knafelc

NOV USPEŠEN PROJEKT SKUPINE »BEJŽ ČE VEJDŠ«

težko življenjsko zgodbo, z njihovih obrazov sije sreča. Življenje v hišah je namreč
organizirano po vzorcu družinskega doma. Kot v vsaki družini imajo otroci svoje
zadolžitve, pomagajo pri gospodinjstvu, »mamice« živijo z njimi in zanje, spremljajo
njihov razvoj, prepoznavajo in spodbujajo njihove talente, poskušajo jih celostno
pripraviti na življenje. »Bejž če vejdš« je v osmih dneh preuredila prizidek ene od
hiš, kjer bodo uredili dve novi učilnici. Pri naših projektih se običajno posvečamo
samo streham, tokrat pa smo podirali, zidali, kopali odtoke in seveda postavili tudi
streho. Ko so redovnice opazile, da možje obvladajo različne poklice, so del ekipe
potegnile v svojo hišo, kjer je bilo treba popraviti električno napeljavo, zamenjati tuš
kabine … Dela ni manjkalo, ni pa manjkalo niti veselja otrok in zadovoljstva v naših
srcih, ko smo prispevali svoj delček k lepši prihodnosti sirot v Kazahstanu.
Marjan Škvarč

Zdravstvo, prva pomoč in prostovoljstvo

V začetku junija je skupina »Bejž
če vejdš« s pomočjo občine Pivka
in drugih donatorjev izvedla že
triindvajseto humanitarno akcijo
»STREHA NAD GLAVO«. Tokrat
smo se odpravili v Kazahstan, kjer smo
pomagali postaviti prizidek sirotišnice
v Almaty-ju. Projekt smo pripravljali
skozi vse leto. S prošnjo za pomoč se
je na nas obrnil misijonar pater Miha
Majetič, ki deluje na severu Kazahstana.
Pater Miha pozna naše delo, saj smo
z njim sodelovali že leta 2008. Takrat
je bil misijonar v Vietnamu in nas je
prosil za pomoč pri gradnji bolnišnice
v gobavskem naselju. Tokrat je našo
pomoč potreboval poljski duhovnik
Artur Zaras, ki vodi sirotišnico v
Almaty-ju. Sirotišnico sestavlja pet
hiš, kjer v vsaki živi od 10 do 15 otrok.
Vsako hišo vodita po dve »mamici«.
To so poljske prostovoljke, ki za tri leta
pridejo v Almaty in prevzamejo skrb za
sirote. Eno od hiš pa vodijo redovnice.
Srečanje z otroki je bilo nepozabno.
Kljub temu, da ima vsak od njih svojo
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POHOD CENTRA ZA KREPITEV ZDRAVJA ZA PROJEKTNO UČENJE
MLAJŠIH ODRASLIH
Center za krepitev zdravja ZD Postojna je v torek, 9.7., skupaj
s PUM-O Postojna organiziral pohod na kočo Mladiko.
PUM-O (Projektno učenje mlajših odraslih) je program,
namenjen mlajšim odraslim med 15. in 26. letom starosti. Gre
za mlade z manj priložnosti, ki zaradi različnih razlogov niso
dokončali izobraževanja ali so brezposelni. Mladi so v program
vključeni 10 mesecev in ga obiskujejo vsak dan od ponedeljka
do petka med 8. in 14. uro. Program je pričel delovati letos
v mesecu aprilu. Trenutno je v program vključenih 15
udeležencev. Izvaja ga OE Ljudska univerza Postojna, ki deluje
znotraj Zavoda Znanje Postojna. Program je financiran s
strani Evropske unije - Evropski socialni sklad in Ministrstva
za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti. Skozi
program želijo mlade spodbuditi k aktivnemu vključevanju
v družbeno življenje, raziskati njihove interese in močna
področja ter skozi raznovrstne aktivnosti krepiti samopodobo
in samozavest mladih. Program udeležencem omogoča,
da s pomočjo mentorjev ustvarjalno in dejavno vstopajo v
družbeno življenje, jih spodbuja, da se po zaključku ponovno
vključijo v proces rednega izobraževanja in se usposobijo
za večjo konkurenčnost na trgu dela. Cilj programa je, da
po koncu programa mladi lažje prehajajo na trg dela ali se
odločijo za nadaljevanje izobraževanja. Program je sestavljen
iz individualnega in skupinskega dela ter interesnih dejavnosti,

skozi katere mladi v PUM-O raziskujejo svoje interese ter
krepijo in razvijajo različne kompetence. Eden od namenov
PUM-O je tudi povezovanje in mreženje z lokalnim okoljem.
Tako so tokrat združili moči s Centrom za krepitev zdravja.
Tim Centra za krepitev zdravja je mlade že na začetku pohoda
obdaril s praktičnim darilom: števcem korakov in stekleničko
za vodo. Ob zaključku pohoda so udeleženci zabeležili kar
12.000 korakov! Na vrhu koče Mladike so mladi sodelovali
tudi v športnem kvizu in se ob vprašanjih: »Kaj je doping? Kaj
je fair play ter koliko je dolg krog na stadionu?« tudi marsikaj
novega naučili.
Ana Žužek Barle, vodja CKZ
Peter Vidmar, vodja PUM-O

Zdravstvo, prva pomoč in prostovoljstvo

SKUPAJ LAHKO POMAGAMO
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Ob koncu šolskega leta so bili učenci zelo pridni, saj so zbrali
105 zvezkov, dve mapi, pet kompletov flomastrov, dve torbici
za copate, ene šolske copate, barvice, dvoje tempera barv, 45
svinčnikov, škarje, ravnila, radirke, šilčke in lepila. Za vse
zbrano se iskreno zahvaljujemo. Veseli smo, da so otroci zopet
pokazali svojo darežljivost in pripravljenost deliti s tistimi, ki
so pomoči potrebni.
V mesecu avgustu bo skladišče zaprto, zato prosimo, da nam
v tem mesecu PRED VRATI NE PUŠČATE OBLAČIL IN
DRUGE OPREME. Opažamo, da so pogosto med darovanimi
oblačili in drugo opremo tudi povsem neuporabne in
odslužene stvari. V prihodnje vas naprošamo, naj bodo
darovane stvari čiste in primerne za nadaljnjo uporabo. Na
Karitas lahko le takšne stvari delimo ljudem v stiski. Na tak
način ohranjamo tudi dostojanstvo teh ljudi.
Za zaključek učne pomoči smo se z otroki poveselili na
pikniku, kjer smo se vsi udeleženi imeli prečudovito. Z
začetkom novega šolskega leta bomo poskrbeli za šolarje z
darilnimi boni za šolske potrebščine, z zvezki in z drugimi
šolskimi potrebščinami (šolske torbe, copati, …).

Zahvaljujemo se svojcem pokojnega Staneta Penka,
enako tudi svojcem pokojne Stanislave Smrdelj,
ki so ob njunih pogrebih namesto cvetja in sveč
darovali za Karitas.
Vsem se za darovano iskreno zahvaljujemo.
Župnijska Karitas Pivka

RELIKVIJE BLAŽENEGA ANTONA MARTINA SLOMŠKA V CERKVI NA SVETI TROJICI
Nadškofija Maribor nam je dodelila relikvije blaženega
Antona Martina Slomška, ki bodo nameščene v oltarju v
cerkvi na Sveti Trojici nad Trnjem. Iz trnjske cerkve se bodo
relikvije v procesiji prenesle na Sveto Trojico, in sicer 15. 9.

2019 popoldne. 22. 9. 2019, na Slomškovo nedeljo, ob 15. uri
bodo relikvije nameščene v oltar. Sv. mašo bo daroval g. škof
Jurij Bizjak skupaj z drugimi duhovniki. Na to lepo svečanost
ste vsi lepo vabljeni!
Odbor za Sveto Trojico

SOPOTNIKI AKTIVNO V POLETJE
Poletje je tu in skupaj z njim sproščeni pogovori v našem belem
avtomobilčku. Sopotniki smo skupaj z našimi uporabniki
nakupili in posadili vrtičke in sedaj že počasi žanjemo sadove
naših spomladanskih opravil. Večkrat smo naše uporabnike
zapeljali po opravkih v trgovine in jim pomagali z nakupom
semen, sadik in vrtnih pripomočkov, sedaj pa nam rastline
hvaležno vračajo s pridelki. Poletje oddaja posebno energijo
in pri Sopotnikih opazimo, da naši uporabniki raje opravijo
svoje opravke zgodaj dopoldan, popoldan pa se vsi raje
skrivamo in počivamo v senci.
Dragi starejši!
Sopotniki vas zapeljemo po različnih opravkih iz pivških
vasi v Pivko, kot tudi po opravkih v Postojno. Vozimo na
preglede k specialistom v Bolnišnico Sežana, prav tako na
Goriško in na Obalo. Na zdravniške preglede k specialistu
vas peljemo tudi v Ljubljano, in sicer v mejah Mestne občine
Ljubljana. Drugam Sopotniki Pivka ne vozimo.
Če bi potrebovali prevoz k zdravniku, v trgovino ali imate
kakšen drug opravek in ste starejši od 65 let, nas pokličite na
telefonsko številko 051 657 555 in dogovorite svoj prevoz.
S koordinatorko prevozov se boste dogovorili, od kod ste in
kam bi radi šli. Poklicati je potrebno en teden vnaprej ali
nekaj dni prej, da lahko organiziramo prevoz, nato pa lahko
mirno čakate dan, ko vas pridemo iskat.

starostniki vas sprejmejo s prijaznimi besedami, pogovori,
nasveti, največ pa šteje hvaležnost, da ste mu polepšali in
olajšali samotne trenutke doma. Poleg druženj s starostniki pa
se družimo tudi prostovoljci med seboj. V začetku junija smo
se v Kočevju srečali vsi aktivni prostovoljci Sopotnikov iz cele
Slovenije na nacionalnem srečanju, ob koncu meseca pa se je
srečala še naša pivška ekipa. Podružili smo se ob Petelinjskem
jezeru, predebatirali izzive ter občudovali kraje, kjer smo
doma.
Dragi uporabniki, obveščamo vas, da bomo Sopotniki na
kolektivnem dopustu v času med 29. julijem in 9. avgustom
2019. V tem času v pivški enoti Sopotnikov ne bomo sprejemali
rezervacij, prav tako ne bomo opravljali prevozov. Vrnili se
bomo v ponedeljek, 12. avgusta. V tem času se bomo spočili,
nabirali novo energijo in kovali načrte za aktivno jesen.
Veselimo se novih poti, na katerih bomo z vami Človek
Človeku Sopotnik!

OBČINSKO GASILSKO TEKMOVANJE
V soboto, 25. maja, se je v organizaciji PGD
Košana odvijalo občinsko tekmovanje na nivoju
Gasilske zveze Postojna. V dopoldanskem
času je najprej z nastopi opravila mladina.
Tekmovalo je 17 desetin v štirih kategorijah.
V popoldanskem času je kljub zelo slabemu
vremenu nastopilo 16 ekip v petih kategorijah.
Tekmovanja so se udeležili tudi pionirji in
mladinci PGD Zagorje, mladinci iz PGD Pivka
in člani iz PGD Palčje. Pionirji PGD Zagorje so
osvojili odlično 2. mesto, mladinci PGD Pivka
so tudi osvojili 2. mesto, člani PGD Palčje so
prav tako osvojili 2. mesto v svoji kategoriji.
Tekmovanje so si ogledali tudi podžupan občine
Pivka Boris Rebec, poveljnik CZ za Notranjsko
Sandi Curk ter poveljnik CZ Občine Pivka Jože
Morel.
Vsem ekipam čestitamo za dosežene rezultate!

Zdravstvo, prva pomoč in prostovoljstvo

Ker je v enoti Pivka prevozov vedno več in počasi ter vztrajno
rastemo, potrebujemo dodatnih moči v prostovoljskih
vrstah. Lepo vabljeni, da se nam pridružite in tudi vi naredite
nekaj lepega ter tako pomagate starostnikom v naši občini. Če
nam želite pomagati in vas vožnja avtomobila veseli, če radi
spoznavate nove kraje in ljudi ter radi prisluhnete modrostim
starejših, nas pokličite na telefonsko številko 051 657 555.
Delo prostovoljcev izgleda tako, da po razporedu voženj z
namenskim službenim vozilom odpeljete starejše po opravkih,
ki so na potnem nalogu. Na poti doživite ogromno lepega,

Martina Stegel, koordinatorka enote Sopotniki Pivka
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IZLET VETERANOV GZ POSTOJNA
Konec junija se je 50 gasilskih veteranov iz devetih
Prostovoljnih gasilskih društev, ki so združena v Gasilsko
zvezo Postojna, odpravilo na dolgo pričakovani izlet.
Prva točka izleta je bila obisk Tehniškega muzeja Slovenije v
Bistri. Čas, ki nam je bil na razpolago za ogled, je bil bolj skopo
odmerjen za podrobnejši ogled vseh razstavljenih predmetov.
Po ogledu muzeja smo nadaljevali s potjo do letališča na
Brniku, kjer smo obiskali letališke gasilce.
Ti so nam na kratko predstavili svoje delo na letališču. Žal
je tukaj močno deževalo, zato je bil ogled malo okrnjen.
Na sporedu je bil še ogled Protokolarnega objekta Brdo pri
Kranju. Ogledali smo si del parka in nekaj objektov v njem ter
izvedeli marsikatero zanimivost iz njegove zgodovine. Končni
cilj pa je bil Kokrica pri Kranju, kjer smo pojedli malce bolj
pozno kosilo, se družili in poveselili.
Pohvala in zahvala pa gre predsedniku Komisije za veterane
Alojzu Bedeniku, ki je izpeljal organizacijo in izvedbo tega
izleta.
Veterani Gasilske zveze Postojna

ZADOVOLJNIH 13, USPEŠNIH 10 LET

Zdravstvo, prva pomoč in prostovoljstvo

Društvo Vita Pivka je delovno obeležilo 13-letnico delovanja
in 10-letnico programa POMAGAJMO (sebi in drugim) –
PSD, ki nepretrgoma uspešno deluje in širi zavest sodelovanja,
sprejemanja različnosti in uči, kako optimalno ravnati v
različnih življenjskih situacijah.
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Za zaključene skupine, pare ali posameznike vseh generacij iz
programa PSD izpeljujejo vsebine, za katere se zainteresirani
odločijo. In izbira je res pestra: medsebojni odnosi, vzgoja,
komunikacija, reševanje sporov, sprejemanje različnosti,
sodelovanje, starost in staranje, bolezen, umiranje, smrt,
postavljanje in uresničevanje ciljev, organizacija osebnega/
družinskega proračuna, pomoč pri organiziranju socialne
mreže, psihološka in psihosocialna pomoč. Socialne in
komunikacijske veščine se prepletajo z ostalimi temami, ki
so: preventivno in samozaščitno vedenje na področju splošne,
cestno-prometne in požarne varnosti, ravnanje v primeru
požara, potresa, poplave, nevihte, udara strele, nesreče,
evakuacija. Učijo upravljanja s stresom vključno z vajami za
sproščanje in boljše počutje ter improvizacije pri »pomoči
sebi in drugim« v različnih kriznih razmerah. Velik pomen
posvečajo ekološki osveščenosti ter primernemu odnosu do
narave in živali.
Redno sodelujejo z vojašnicama v Pivki in Postojni. Tako so se
tudi letos z eno ekipo PSD in s sodelavci in prijatelji iz Kluba
vodnikov reševalnih psov Postojna udeležili dneva odprtih
vrat vojašnice barona Andreja Čehovina Postojna.
Avtorica in vodja programa PSD Lili Primc je v zvezi s tem
povedala: »Zelo nas veseli, da ljudje na takšnih prikazih radi
pristopijo in zavzeto obnavljajo svoje znanje oživljanja, oskrbe

poškodb in opeklin, postavljajo vprašanja in povedo kakšno
svojo izkušnjo ne le s področja nudenja pomoči, pač pa tudi v
povezavi z različnimi življenjskimi preizkušnjami. Zadnja leta
poleg tovrstnih sodelovanj posameznikom, parom in družinam,
veliko pomagamo tako v psihološkem kot tudi psihosocialnem
smislu v povezavi z vsebinami programa PSD, kar vse smo
združili pod naziv »inštrukcije in svetovanja za življenje«, saj
našim uporabnikom skušamo pomagati tako, da ugotovijo, kaj
je zanje v dani situaciji najboljše. Svojih izkušenj in znanja ne
vsiljujemo, le povemo in skušamo prikazati več zornih kotov,
vsak zase pa se odloči, kako naprej, kako bo ravnal v konkretnih
razmerah. Ponosni smo na svoje delo, saj pohvale, zahvale in
priporočila drugim, povedo veliko o našem poslanstvu.«
Na Društvu Vita Pivka so hvaležni vsem, ki podpirajo in
cenijo njihovo delo. Vse to jim daje dodatno motivacijo za
širjenje znanj »za življenje«.

Društvo Vita Pivka

POHOD V POČASTITEV 150 – LETNICE PIVŠKEGA TABORA
NA KALCU

zapeli. Del raziskovanja kulturne dediščine je bil tudi pohod
in obeležitev 150-letnice tabora na Kalcu s ciljem pohoda
na pokopališču Sv. Barbare v Knežaku na grobu Miroslava
Vilharja. Pri na novo postavljenem nagrobnem spomeniku
se je zbralo še nekaj obiskovalcev iz Knežaka in skupaj smo
se poklonili spominu na pomembnega narodnega buditelja
in pesnika. Sledil je kratek kulturni program z nagovori,
pevskim nastopom ženske pevske skupine Jezerke iz Zagorja
in recitacijo Vilharjeve pesmi Po jezeru, s katero sta nastopili
učenki OŠ Knežak. Vreme je vzdržalo čisto do konca, uspeli
smo uresničiti naš skupni program. Vsi organizatorji smo si
bili edini, da je druženje z dodanim ščepcem kulture potrebno
in prijetno, še posebej v današnjem času, ko postajamo vse
preveč individualistični.
Tekst in foto: Irena Margon

150. OBLETNICO TABORA NA KALCU ZAZNAMOVALA UPRIZORITEV
VILHARJEVE JAMSKE IVANKE
V četrtek 9. maja je občina Pivka
praznovala občinski praznik v spomin
na znameniti Pivški tabor na Kalcu.
Letos smo praznovali 150. obletnico
tega znamenitega dogodka, ki ga
je skupaj s somišljeniki organiziral
Miroslav Vilhar. Tabor na Kalcu je bil
eden večjih političnih dogodkov na
Kranjskem, saj se ga je udeležilo dobrih
8000 ljudi. Vse do taborskega gibanja
slovenski narod nikoli ni tako jasno
in tako množično oblikoval svojega
nacionalnega programa. Bil je to jasen
narodnopolitični program, ki ni zadeval
manjših političnih skupin, temveč je bil
to program ljudskih množic. V spomin
na ta dogodek je bila v nedeljo 12. maja
2019 v Krpanovem domu uprizorjena
Vilharjeva spevoigra Jamska Ivanka.
Jamska Ivanka je projekt, ki sta ga občini
Pivka in Postojna skupaj z Društvom
za razvoj podeželja med Snežnikom in
Nanosom zastavili že v letu 2018, v letu

praznovanja 200. obletnice Vilharjevega leta. Projekt je združil soliste in pevske
zbore iz Postojnskega in Pivškega ter igralsko zasedbo gledališke skupine Ščuka iz
Planine. Zaradi velikega povpraševanja je bila za javnost odprta tudi generalka pred
uprizoritvijo. Pred samo izvedbo je polno dvorano Krpanovega doma nagovoril tudi
župan Občine Pivka Robert Smrdelj. V nagovoru je poudaril, da je kultura odvisna
najprej od nas samih in naše osebne zavesti ter da kulturni dogodki prispevajo k
posameznikovi osebnosti rasti. Sledila je uprizoritev spevoigre. Gledalci so igralce
in pevce z aplavzom nagradili že med samih dogodkom. Na koncu pa so nastopajoči
poželi buren aplavz in stoječe ovacije občinstva.
Občina Pivka

Pregled kulturnih dogodkov, aktivnosti društev, vaških skupnosti…

Nenavadno vreme za mesec maj je v pohodnikih zbujalo
dvome, zato se je bilo težko odločiti, ali oditi na pohod ali ne.
Neprestan dež, nekaj sončnih žarkov vmes, odločitev je padla,
pohod bo. Spomin na znameniti pivški tabor je le premagal
dvome in zbralo se nas je nekaj pohodnikov, da se poklonimo
našim prednikom, predvsem Miroslavu Vilharju, ki je bil velik
domoljub, kulturni in politični delavec svojega časa. Pohod
smo zasnovali s treh smeri. Pohodniki Kulturnega društva Lipa
Pivka naj bi pohod izpeljali z Juršč, kjer smo se srečali trije.
Neglede na to smo si ogledali znameniti kamniti pivški križ,
ki je nekoliko drugačen od ostalih pivških križev. Postavljen je
bil leta 1924, ko so za izdelavo križa jurški fantje zbrali denar,
preden so odšli s trebuhom za kruhom v Argentino, da bi se
kasneje srečno vrnili domov. Žal se je malokateri vrnil domov,
Jurščani pravijo, da je skoraj iz vsake hiše kdo odšel v tujino.
Zanimivost križa je, da je na njem vklesan napis »fantovski
spomin«. Po krajšem ogledu vasi smo se trije pohodniki
odpravili v Zagorje, kjer smo se srečali s pohodniki in člani
Kulturno prosvetnega društva Miroslav Vilhar Zagorje.
Tam nas je pozdravila vodja Študijskega krožka Marjeta
Marinčič, ki se ukvarja z raziskovanjem naravne in kulturne
dediščine Zgornje Pivke. Iz Zagorja smo se po »Vilharjevi
poti« odpravili do ostankov gradu Kalc, kjer smo se spomnili
Vilharjevih sprehodov, kako je na enem takem sprehodu
slišal zvon od sv. Pavla, in izvedel, da je umrlo mlado dekle,
ki mu je bilo pri srcu. V trenutku mu je prišla na misel pesem
Zagorski zvonovi, ki je postala poznana in jo rad prepeva
vsak slovenski pevski zbor. To pesem smo družno tudi mi
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Foto: Stojan Spetič

V soboto, 11. maja, je Kulturno
prosvetno društvo Miroslav Vilhar
Zagorje ob sofinanciranju Občine
Pivka v dvorani kulturnega doma v
Zagorju pripravilo prireditev ob visoki
obletnici pivškega tabora »na Kalcu
poleg Zagorja«, kot je pisalo na vabilih
in plakatih leta 1869. Domači kulturni
delavci smo svojim sosedom in gostom
v pesmi in besedi predstavili narodno
vrenje v času tabora pred natanko 150
leti. Čudovita freska stolpa na Kalcu in
replika enega najstarejših ohranjenih
praporov čitalniških društev, ki ga zvesto
varujejo Zagorci, so bili ob slovenski,
evropski in občinski zastavi le še razlog
več, da se je vsak v dvorani lahko z
vsem srcem preselil v nam oddaljeni
čas. Preplet pesmi in besede se je začel
s slovensko himno, ki je poudarila
resnost in slovesnost prireditve. Pevke
domačega Ženskega pevskega zbora
Jezerke smo samozavestno in zbrano
svojim poslušalcem predstavile občutje
preprostega človeka skozi ljudske
pesmi, od hudomušne Lani-letos do
resne Zagorske. Prisotni so zlasti slednji

z zanimanjem prisluhnili, saj je njena melodija in ritmika današnjemu človeku
skoraj neznana, čeprav gre za napev, ki ga je zapisal Miroslav Vilhar, kot ga je slišal
v naših krajih. Pesem so prekinjali zgodovinski podatki o času in dogodku izpred
150 let, ki jih je poslušalcem natrosila povezovalka Maja Dekleva. Skrbno izbrani
odlomki govorov pivškega tabora so poslušalce tudi z jezikom še bolj približali
tistemu času. Suzana Česnik, Veronika Vadnjal in Peter Lavrih so tenkočutno in z
zanosom interpretirali izrazito domoljubne govore, za katere se neredko zazdi, da bi
lahko bili pisani za današnji čas. Pevke smo Lipo tokrat predstavile v plesnih ritmih
in z njeno neznano 4. kitico pripravile prostor domoljubnemu vrhuncu večera.
Prireditev se je zaključila z Vilharjevo mislijo, ki je krasila slavolok na prireditvenem
prostoru na Kalcu, to soboto pa jo je skupaj s pevkami zapela vsa dvorana: »Čujte
gore in bregovi, da sinovi Slave smo!«
ŽePZ Jezerke

6. SREČANJE KLAP V GORNJI KOŠANI
1. junija 2019 je v Gornji Košani, pod
krošnjami lip, množica obiskovalcev
nestrpno pričakovala začetek koncerta
klap. Bučen aplavz je zadonel, ko je na
sceno stopila domača klapa Škvadra
in s tem obiskovalce popeljala na šesto
tradicionalno srečanje klap. Obiskovalci
so z navdušenjem spremljali vse
nastope in prenekatera pesem je
zadonela tudi iz grl občinstva. Poleg
domače klape Škvadra, ki je organizator
te prireditve, so nastopale tudi klape:
klapa Puntadura iz otoka Vir pri Zadru,
oktet Aljaž iz Dekanov, klapa Vidulice
iz Reke, vokalna skupina Pasarela iz
Knežaka, klapa Skalin iz Matulj, klapa
Puntape iz Novega Vinodolskega in
klapa Mirakul iz Veprinca. Povezovanje
in nastopi klap iz sosednje države je
dober dokaz, da so fantje na pravi poti
in da jih pevovodkinja Barbara Dolgan
odlično vodi in usmerja.
Program pa je s svojim vodenjem
popestrila
povezovalka
Marjana
Grčman, ki je gledalce spretno popeljala
od klape do klape.

Foto: Jože Pavzin

Pregled kulturnih dogodkov, aktivnosti društev, vaških skupnosti…

ČUJTE GORE IN BREGOVI

Po končanem uradnem delu pesem še vedno ni zamrla. Ob prijetnem druženju so
pesmi donele še pozno v noč.
Šesto tradicionalno srečanje klap v Gornji Košani se je tako končalo, mi pa lahko z
veseljem in velikim upanjem vzkliknemo: »Klape, ob letu osorej!«
Lidija Pavzin

STUDENEC V DURACHU
Pevska skupina Studenec se je sredi maja odzvala povabilu
prijateljev iz pobratenega Duracha in tokrat so pevci kot
gostje sodelovali na praznovanju 50-letnice obstoja farne
cerkve v Weidachu. Pod vodstvom Irene Rep so se številnemu
občinstvu predstavili s pestrim programom skladb iz domače
in tuje zakladnice ter poželi veliko aplavzov. Koncert je
sooblikoval odličen domači pihalni kvintet, ki ga vodi Roland
Gruber. Na koncu so nastopajoči navdušili s skupno izvedbo
vsem dobro poznanega Zottelmarscha.
Kislo vreme ni moglo pokvariti dobrega razpoloženja,
domačini pa so se kot vedno izkazali z gostoljubjem in
prijaznostjo.
Irena Rep

VEČER PETJA IN PLESA

Gostiteljice prireditve so bile pevke
Ženskega pevskega zbora DU Pivka.
Poleg Ženskega pevskega zbora društva
invalidov in upokojencev Logatec smo
gostili še Učiteljski zbor Osnovne šole
Pivka. Medgeneracijsko sodelovanje
poteka v našem društvu na zavidljivi
ravni, posebej z najmlajšo generacijo.
Slabše je sodelovanje s srednjo, delovno
aktivno generacijo, zato smo bili veseli,
da se nam je na prireditvi pridružil
Učiteljski zbor OŠ Pivka.

Letošnji Teden ljubiteljske kulture je bil posvečen plesu, zato smo povabili plesno
skupino Društva upokojencev Rakek z imenom Frajle. Ples je zdravilo brez stranskih
učinkov in hkrati učinkovita vadba za ohranjanje zdravja. Plesalke so s poskočnim
nastopom to dokazale, ob njihovem rajanju so marsikoga zasrbele pete.
Povezovanje med društvi in generacijami je ustvarilo čudovit majski večer.
Tekst in foto: Jožica Knafelc

IVANJŠČICA (Ana Horvat)
Ivanjščica – cvetica,
sredi polja krasotica,
kresne noči – kraljica,
v kroni vilinov zlata cvetica.

Ivanjščica, cvetica povej!
Skrivnosti ljubezni so brez mej!
Me ljubi, ne ljubi,
Ivanjščica, cvetica, povej!

Ko sonce odpre cvetove bele,
veselijo se te žuželke, čebele,
deklice čakajo tvoje sporočilo,
jim ljubega srce je srečo nasmehnilo.

Ivanjščica, v poletnem soncu vesela,
je v cvetkah svojih vse razodela,
deklicam ljubezen je srčno namenila,
v lističe cvetne za vedno jo skrila.

Ob junijski kresni noči, ki je bila
nekoč na Pivškem slovesen obred v
marsikateri vasi, Vam pošiljam pesem,
posvečeno cvetici ivanjščici. Ta je
dobila ime ravno ob kresovanju, ki so
mu rekli tudi Ivanje. Slovanski bog
Kresnik se je namreč v novi krščanski
podobi preimenoval v sv. Janeza
Krstnika ali v sv. Ivana. Letošnji zelo
moker maj je bil zelo ugoden za travo,
zato bo imela živina pozimi ogromno
sena za krmo. Na travnikih po Pivški
kotlini se bohotijo ivanjščice v vsem
svojem razkošju.

Pregled kulturnih dogodkov, aktivnosti društev, vaških skupnosti…

Društvo upokojencev Pivka je v Tednu
ljubiteljske kulture v avli osnovne šole
Pivka priredilo večer petja in plesa.
Upokojitev ali tretje življenjsko obdobje
je čas, ko se končno lahko posvetimo
stvarem, ki jih delamo iz čistega
veselja. Marsikdo med nami je šele
po upokojitvi pokazal svoj talent in s
svojim ljubiteljskim udejstvovanjem
obogatil sebe in družbo.
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Šempeter 1300 - Društvo za druženje in solidarnost in
kavarna Pivka sta priredila 3. kavarniško urico v kavarni Pivka
ob dnevu državnosti. Na prireditvi so se zbrali ljudje, kjer je
g. Srečko Likar prebral svoje dogodke, katere je preživel in
doživel med vojno za samosvojitev Slovenije kot prodajalec
časopisov in revij v občini Pivka na mopedu A4. Bilo je precej
zanimivo pričevanje. PS Studenec je začela s himno Slovenije
ter nadaljevala z domoljubnimi slovenskimi pesmimi. Iskrena
hvala za izredno lepo obeležitev praznika. Pevci PS Studenec
so zapeli še nekaj pesmi in zelo pohvalili lep ambient in
akustičnost obnovljene kavarne ter izrazili željo še kdaj to
ponoviti. Pokazalo se je, da je interes občinstva pozitiven in
željan kulture ter zabave. Kavarna v Pivki je obnovljen prostor
s prijetnim ambientom in osebjem, ki si želi poživiti in oživiti
nekdanje veselje, ter imajo še veliko obetajočih in zanimivih
idej in upamo,da se bodo uresničile tekom časa z raznimi
prireditvami, zato priporočam vsem ljudem dobre volje, da
se jih udeležijo. Društvo Šempeter 1300 se je odločilo, da bo

nadaljevalo svoje kavarniške urice v Pivki, zato se zagotovo
udeležite naslednjič ter se poveselite z nami, ne bo vam žal.

Foto: S.G.

3. KAVARNIŠKA URICA

Srečko Likar
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Na kresno noč je Kulturno društvo Šmihel v domačem kraju že
tradicionalno organiziralo prireditev Nocoj je ena luštna noč.
Letos so dogodek zaznamovale slovenske zimzelene skladbe.
Na Štrenarjevem vrtu so tako obiskovalci lahko prisluhnili in
se pridružili petju žensk in Ženske vokalne skupine Šmihel,
ki so k sodelovanju povabile tudi odlične glasbenike: Alena
Klepčarja, Andraža Volka, Tomaža Želeta in Kristijana Arha.
Pevke so prireditev povezovale kar same, kar je še dodatno
ojačalo domačno vzdušje prireditve. S to prireditvijo so člani
kulturnega društva Šmihel zaključili uspešno sezono in si
privoščili zaslužene počitnice, kjer si bodo nabrali novih moči
in idej za naprej.
KD Šmihel

LJUBEZEN NAJ GRE VEDNO V CVET

Prvo junijsko soboto je v avli OŠ Pivka
zadonela pesem Vokalne skupine
Elum, skupine, ki jo sestavlja 12 deklet
s Postojnskega in Pivškega. So mlade,
nasmejane in vihrave, samooklicane
»mule«. 13 let že pišejo zgodbo, ki jih
je od dekliškega cerkvenega zborčka
pripeljala do zlato nagrajene vokalne
skupine pod umetniškim vodstvom
Karoline Repar. Naravo zbora tako
prepleta 12 različnih smeri študija
iz vseh mogočih strok, ravno toliko
okusov, načinov razmišljanja, napetih
urnikov za usklajevanje in načinov
življenja. Letos so urnike uskladile
tako, da so svoj letni koncert izjemoma
izvedle v Pivki. Poleg odličnih
glasbenikov Blaža Podobnika, Mojce
Batič in Nastje Vovk so v goste povabile
tudi baritonista Jureta Počkaja in z
njim zapele skladbo, katere naslov so si

Foto: Matej Škrlj

Pregled kulturnih dogodkov, aktivnosti društev, vaških skupnosti…

NOCOJ JE ENA LUŠTNA NOČ

izposodile tudi za naslov koncerta. Mule so se od obiskovalcev koncerta poslovile z
mislijo, ki so jo kar zapele. Tako pač najbolje znajo. Skozi glasbo delijo svoje veselje
do vsega lepega, ki jih obdaja in vsega lepega, ki jih še čaka, sedaj ko so v najbolj
cvetočih letih življenja. In mar ni najlepše, ko gre ljubezen v cvet!
Tjaša Smrdel

»ZBUDI SE, SLOVENIJA!«

Pevski zbor Jezerke pod vodstvom
zborovodkinje Tatjane Lutar je zapel
slovensko himno in dve domoljubni
pesmi: Miroslava Vilharja Na jezeru
in Benjamina Ipavca Slovenska dežela.
Prireditev je potekala v obnebju
slovenske, evropske in občinske zastave
ter praporov Združenja za vrednote
slovenske osamosvojitve (VSO), ekipe
praporščakov Južno Primorske , ki
jo vodi Jože Svetina ter praporščaka
Dušan Cerkovnik in Franc Skuk.

Slovencev ter Temeljna listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Slavnostni
gost večera je bil gospod Igor Pirkovič, novinar in urednik na TV Slovenija, ter
pesnik in velik domoljub. Z lastno poezijo je prepletal kritično razmišljanje o
stanju medijev in njihovem pomenu za demokratično odločanje.
Izpostavil je pomanjkljivo izobraževanje mladih o pomenu in spominu na može in
žene, ki so postavljali temelje naši samostojni državi. Spominjanje rodi hvaležnost,
ponos in domoljubje. » Zbudi se, Slovenija! Preveč si spala. Treba bo naprej, ker si
preveč čakala. Zbudi se, Slovenija, če nočeš, da bi najlepša pesem mimo tebe šla.«, je
zapisal v svojih poezijah.Dogodek je povezoval Danijel Grmek, ki je vsem čestital in
zaželel veselo in ponosno praznovanje Dneva državnosti. Svoboda, suverenost, mir
in varnost so vrednote, ki jih je vedno znova potrebno braniti. Samo eno domovino
imamo, to je naša Slovenija, ki letos praznuje svoj 28. rojstni dan.
Prizadevne podpornice Združenja VSO Postojna in Pivka so pripravile pogostitev
z domačim pecivom. Prijateljsko druženje nas še bolj povezuje in utrjuje ljubezen
do domovine.
Majda Žužek

V ČAST DOMOVINI SLOVENIJI
Mladi kulturnega društva Juršče so na
predvečer praznika Dneva državnosti
pripravili kulturno prireditev na čast
naši domovini Sloveniji. 25. junija
praznujemo največji dogodek naše
zgodovine. Po odločnem uporu proti
močni vojaški sili JLA je bila sprejeta
Deklaracija o neodvisnosti Slovencev
ter Temeljna listina o samostojnosti in
neodvisnosti Slovenije. Ali danes dovolj
cenimo svobodo, varnost, ki nam jo
omogoča samostojna in neodvisna
Slovenija? Ali poznamo junake naše
osamosvojitve? Koliko številčno veliko
večjih narodov je v svetu, pa nimajo
svoje države?
Sredi vasi sta odmevali lepa slovenska
pesem in zvoki harmonike. Hkrati je bil
to dogodek ob zaključku pevskih vaj, ki
jih vodi Urška Žužek. Mnogo vaščanov
je navdušeno opazovalo lepo dogajanje,
ki so ga pripravili mladi. Sledila je

pogostitev, prijetno druženje in prijateljski klepet. 22. junija pa je planinska sekcija
KD Juršče izpeljala pohod na Bele stene. Pohod je potekal po lepi, urejeni planinski
poti, ki so jo uredili planinci pod vodstvom Marjana Šajna. Namen pohoda je bil
ogled Spodmola, v katerega so se vaščani Juršč ob bombnem napadu letal nemške
okupatorske vojske skrili leta 1943. Spodmol je vreden ogleda,ki govori in opominja
na čas in morijo druge svetovne vojne. Posebej lepo je bilo videti mlade, ki stopajo
po poti skupnosti in vrednot, ki jih prinaša KD Juršče.
Majda Žužek

Pregled kulturnih dogodkov, aktivnosti društev, vaških skupnosti…

Vse prisotne je pozdravil predsednik
Območnega odbora VSO Postojna
in Pivka gospod Ljubo Fabjan, ki
je izrazil veliko hvaležnost vsem
prisotnim ter čestital ob državnosti.
Slavnostni govornik gospod Aleš Hojs,
predsednik Združenja VSO, je z jasno
in domoljubno besedo predstavil
pomen združenja, pomen ohranjanja
spomina na osrednji, epohalni dogodek
naše zgodovine. 25. junija 1991 je bila
sprejeta Deklaracija o neodvisnosti

Foto: Marko Barle

V počastitev DNEVA DRŽAVNOSTI je
Območni odbor Združenja za vrednote
slovenske osamosvojitve - VSO Postojna
in Pivka pripravil slavnostni dogodek v
Krpanovem domu Pivka z naslovom »
Zbudi se, Slovenija«.
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ODZIV - SPOMINSKA PLOŠČA V MRZLI JAMI
V Pivškem listu št. 64, maja 2019, je bil na 58. strani objavljen
članek Matjaža Vilharja z naslovom: »SPOMINSKA PLOŠČA
V MRZLI JAMI«
V zadnjem delu članka je nekaj netočnosti in radi bi v izogib
nezadovoljstvu in netočnosti opozorili nanje.

zgodovine in kulture, a prav je, da se ob tem ne ponaša s tistim,
česar ni naredil oziroma, da ne omeni tistih, ki so opravili
večino dela. Zato nas je zmotil poziv oziroma želja, da bi
marljivi člani PGD Zagorje nadaljevali njihovo delo, ker smo
prav slednji, člani PGD in vaščani Zagorja to delo opravili že
leto dni prej in bili dogovorjeni tudi za letošnje nadaljevanje.

Pregled kulturnih dogodkov, aktivnosti društev, vaških skupnosti…

V članku piše, da je bila očiščena okolica jame, očiščena
spominska plošča in obnovljen napis na njej, kar pa le delno
drži, namreč, jama z okolico je bila v veliki večini, gre za
glavnino večjih, težjih del, očiščena že lansko leto, ko je bil
ob tej priložnosti tudi organiziran pohod. Lansko leto je bilo
tako opravljenega večino dela, tista najtežja dela s sekanjem
grmovja, trnja, deli na težko dostopnih mestih, v sami jami in
okolici, odvoz materiala in takrat se je pravzaprav dalo jamo
šele videti, opaziti.
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Ob lanski »akciji« je bilo tudi dogovorjeno, da se bo letos
dela ponovilo še v tisti manjši »kozmetični« meri, pokosilo
okolico, pobarvalo ploščo ipd. Nekaj dni preden bi to postorili,
je očitno to delo opravila druga skupina ljudi, opravila še
malo »kozmetičnih« popravkov, namreč - v primerjavi
z lanskih težaškim in mukotrpnim delom, so bili to zgolj
kozmetični popravki. Nič ni narobe s tem, vsak ima pravico
in je dobrodošel karkoli postoriti v dobro kraja, skupnosti,

Skupina članov PGD Zagorje, vaščani Zagorja

(Naslov je v uredništvu Pivškega lista)

MAŠA ZA DOMOVINO NA ŠILENTABRU
Praznik slovenske državnosti člani Nove Slovenije – krščanskih
demokratov iz občine Pivka praznujemo že vrsto let. Tudi letos
se je delegacija članov Nove Slovenije poklonila in položila
cvetje ter prižgala svečo pri obeležju v Hrastju v spomin na
Stanislava Požarja, domačina, ki je bil žrtev agresorske JLA
med vojno za samostojno Slovenijo.
Letos se je po sedmih letih prvič zgodilo, da nismo odšli
na pohod. Huda vročina in veliko vzporednih dogodkov je
pripomoglo, da se nas je zbralo premalo za pohod. Odločili
smo se, da se podamo na Šilentabor kar z avtomobili. Točno
opoldne smo po naši tradiciji imeli sveto mašo za domovino.
Na pot smo vzeli tudi slovensko zastavo, ki smo jo namestili
pred oltar in tudi tako počastili Dan državnosti. Sveto mašo
je v cerkvici sv. Martina daroval pivški župnik Marjan Škvarč.
Pred začetkom svete maše je ob prazniku zbrane nagovoril
predsednik Občinskega odbora Nove Slovenije Pivka in
Regijskega odbora Kras Ernest Margon. Poudaril je, da kljub
veliki moralni, ekonomski in duhovni krizi, ki smo ji priča,
ne smemo obupati, ampak je treba vzgajati sebe in mlade v
domoljubju in ljubezni do lastne države. Gospod Marjan
Škvarč je v pridigi spregovoril o treh vidikih, ki so pomembni
za vsakega človeka in državljana, ki mu je mar za domovino.
Najprej je spregovoril o tem, kako se moramo veseliti tega,
kar imamo. Imamo prekrasno domovino, bogato in prijazno.
Čutiti moramo veselje in ponos, saj premnogo ljudi živi v
revnejših deželah, kjer ni tako prijazno in je življenje težko.
Gospod župnik je videl in obiskal že dobršen del sveta, kjer
vladata lakota in pomanjkanje tudi zato, ker je zemlja tam
revnejša in skopa. Bogu smo lahko hvaležni, da nam je

dano živeti na tako lepem koščku naše Zemlje. Drugi zelo
pomemben vidik je, kako znamo izkoristiti svoje talente,
ki so nam bili zaupani. Če jih bomo pravilno uporabili,
bomo koristili sebi in družbi in bomo lahko naredili veliko
dobrega. V tretji točki se je ozrl na simboliko našega grba v
slovenski zastavi. Poudaril je, kako lepo se v grbu stikata nebo
– simbol zvezd in zemlja – Triglav, torej božje in zemeljsko
stvarstvo. V heraldičnem smislu namreč naš grb ni najbolje
narejen, vsebinsko pa je bogat in pomenljiv. Sodelovanje pri
bogoslužju so s prošnjami za domovino, obuditev narodne
zavesti in za dobre in odgovorne voditelje obogatili romarji.
Pred blagoslovom so romarji prisluhnili še večno lepi pesmi
Toneta Kuntnerja o domovini. Po končanem mašnem obredu
so nazdravili domovini in se zadržali v prijateljskem klepetu
pred cerkvijo.
Tekst in foto: Irena Margon

ZLATOMAŠNIK SLAVKO HRAST
odraslih, izšli iz župnijskih zborov. Gospod Slavko je deloval
marsikje, tako pri kulturnem življenju kot na področju skrbi
za ljudi. V letih vojn na Balkanu je vzpodbujen z aktivnostjo
zbiranja pomoči za begunce ustanovil Župnijsko Karitas, ki še
danes dobro deluje.
Foto: Ernest Margon

V nagovorih so se župljani pivške župnije gospodu Hrastu
zahvalili za dolgoletno opravljanje svete daritve, opravljanja
obredov in podarjanja zakramentov. Spominjajo se ga kot
vedno nasmejanega in veselega človeka, ki se je rad družil
z ljudmi in jih spodbujal k ustvarjalnosti in dobrim delom.
Njegovo delovanje na pevskem področju je bilo veliko, saj je
bilo nekoč rečeno, da so skoraj vsi pivški pevci, od otrok do

Zahvalili smo se gospodu za opravljanje Božje službe za
njegovih 50 let in za vse, kar je dobrega storil, in mu zaželeli še
obilo sreče, zdravja in Božjega blagoslova.
V imenu celotne župnije smo se mu zahvalili za njegovo bogato
delo s priložnostnim darom. Poklonili smo mu pivški križ,
znamenje in simbol naših krajev ter knjigo o križih na Pivškem,
ki predstavlja kulturno in duhovno dediščino naših ljudi, ki so
s postavljanjem znamenj izkazovali svojo vernost. To je bil dar
za dušo, za telo pa smo poskrbeli s košaro značilnih pivških
dobrot. Še posebej se mu je zahvalil za dobro delo in vzgojo, ki
je je bil tudi sam deležen, pivški župan Robert Smrdelj, ki mu
je podaril knjigo o gradu Ravne, delu zgodovine naših krajev
in sliko Martina Krpana, simbol našega pivškega človeka. Po
slovesni maši so se verniki še dolgo zadržali na župnijskem
vrtu in nazdravili gospodu Hrastu še na mnoga leta.
Irena Margon

RAZSTAVA ČAR LESA TUDI V PIVKI
Priljubljena potujoča razstava, ki je letos na ogled na enajstih
lokacijah, je deset dni v maju gostovala tudi v Pivki, in sicer
v okviru projekta ForBioEnergy (program Mediteran).
Na otvoritvenem dogodku 20. maja je prisotne s kratkim
predavanjem nagovoril dr. Pohleven, pobudnik prireditev Čar
lesa.
S prireditvami Čar lesa že več kot 10 let organizatorji (Društvo
za zaščito lesa Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo – Direktorat za lesarstvo, Javna agencija SPIRIT
Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Innorenew Coe - Center odličnosti za raziskave in inovacije
na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega
okolja, BF- Oddelek za lesarstvo ter Svet za les) promovirajo
in vzpodbujajo rabo lesa. Glavni namen razstave je predstaviti
vse prednosti rabe lesa in različne možnosti uporabe lesa ter
v ljudeh vzbuditi pozitiven odnos ter interes do te naravne
dobrine. Hkrati predelava lesa in uporaba lesnih izdelkov
prispevka k znižanju emisij toplogrednih plinov, saj drevesa
tekom rasti iz zraka absorbirajo ogljikov dioksid (fotosinteza),
ki je nato v obdobju uporabe izdelka uskladiščen v njem.
Proizvodnja izdelkov iz lesa je energetsko nepotratna in

prispeva k manjši porabi energije. Izdelki, ki so bili na ogled v
avli Krpanovega doma, so nedvomno dokaz, da les omogoča
širok spekter ustvarjalnosti, predvsem pa uporabnosti.
DKH
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V soboto na praznik sv. Petra in Pavla smo v Pivki praznovali
zlato mašo gospoda Slavka Hrasta, ki je služboval kot duhovnik
v pivški župniji okroglih 30 let. Sedaj je župnik v Drežnici pod
markantnim Krnom. Rad se je odzval na povabilo župljanov,
da bo daroval zlato mašo tudi v Šempetru. Slovesni maši so se
pridružili tudi duhovniki iz postojnske dekanije. Svojo pevsko
moč pa so Pivčanom dodali pevci iz Hrenovic, ki so v času,
ko je bil gospod Hrast župnik pri nas, radi skupaj sodelovali.
Slavko Rebec, ki mu je bil Slavko Hrast mentor in zgled
na poti do duhovništva, je v slavnostni pridigi spomnil na
najpomembnejši dar, ki ga slavljenec kot duhovnik daruje
ljudem – svete zakramente.

Gospod Hrast pa je imel še en velik talent »ljubezen do rož«.
Njegov vrt je bil prekrasen in poln cvetja, zelo rad je okrasil
cerkev. Zato smo se tudi za slovesnost zlate maše potrudili in
lepo okrasili cerkev v čast in zahvalo. Skrb za duhovno plat
ljudi je izkazoval s svojim zgledom kot »sin živega Boga«, ko
je pričeval in skrbel za uresničitev Božje besede. Organiziral je
številna romanja, druženja, skrbel za ministrante, starejše in
mlade, za bolnike …
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Foto: arhiv Čar lesa

V HIŠI KULTURE PREGLEDNA RAZSTAVA PROJEKTA POSEBNI
PROSTORI V MESTU
V Hiši kulture bo čez poletje na ogled pregledna razstava
projekta Special Place in the City / Posebni prostori v mestu,
ki ga je zasnovala umetniška skupina KOLEKTIVA.

Pregled kulturnih dogodkov, aktivnosti društev, vaških skupnosti…

KOLEKTIVO sestavljajo vizualne umetnice Vesna Bukovec
(1977), Lada Cerar (1974) in Metka Zupanič (1977). Vse
tri so v letu 2002 zaključile študij kiparstva na Akademiji za
likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani in še istega leta
začele skupaj delovati, formalno pa so skupino ustanovile
šele 2008. Od takrat dalje svoje delo v okviru skupine redno
predstavljajo doma in v tujini, med drugim tudi na pregledni
razstavi KOLEKTIVA V DIALOGU v Miheličevi galeriji na
Ptuju (2012). Več na www.kolektiva.org.
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Eden od osrednjih projektov skupine je tudi projekt Special
Place in the City / Posebni prostori v mestu, ki v letošnjem
letu obeležuje 15.obletnico. Izhodišče projekta, ki poteka od
leta 2004, je želja avtoric, da spoznajo kraje skozi osebno
perspektivo njihovih prebivalk in prebivalcev. V tem času so
tako spoznale Maribor, Ptuj, Celje, Ljubljano, Zagreb, Sarajevo
(BiH), Varšavo (Poljska), Gradec (A) in Nottingham (VB),
zdaj pa se tem mestom pridružuje tudi Pivka. Avtorice so
projekt zasnovale kot umetniško psihogeografsko platformo,
ki je predstavljena na spletni strani www.special-place.net.
V okviru platforme raziskujejo odnose in povezave med
posameznikom, prostorom in mestom. Zbirajo in arhivirajo
intimne pripovedi, spomine in doživetja prebivalcev mest, ki
jih ti prispevajo v obliki risb, fotografij, zgodb in video zapisov.
Zanima jih, zakaj je nek prostor za nekoga nekaj posebnega;

zanimajo jih drobna vsakdanja doživetja, izkušnje in občutja,
ki so za občo družbeno zgodovino nepomembna in jih sita
zgodovinarjev ne zajamejo. Zbiranje in beleženje takšnih
zgodb se jim zdi pomembno predvsem zato, ker se mesta in
kraji spreminjajo. Prostori iz preteklosti se brišejo, prigode in
osebne izkušnje, povezane z določenimi deli mesta, pa so tiste,
ki jih ne pozabimo. Avtorice na razstavi predstavljajo izbor iz
preteklih izvedb projekta v različnih mestih. Del postavitve
je namenjen tudi prispevkom prebivalcev in prebivalk Pivke,
ki so jih povabile k sodelovanju, vabilo pa velja do zaključka
razstave.

hisakulturepivka.com
fb.com/galerijahisakulturepivka
Mojca Grmek

IZ KUFRA STRICA ANTONA

KUD Srečko Kosovel Šentpeter na Krasu - Pivka
V roke mi je iz vedno zanimivega »kufra strica
Antona« prišla fotografija mešanega pevskega
zbora Kulturno umetniškega društva Srečko
Kosovel Pivka, in sicer fotografija, ki jo je v zahvalo
prejela teta moje mame Josipina (Pepca) Žele, žena
strica Antona. Kot piše na drugi strani fotografije:
V spomin na dosežene uspehe pri pevskem zboru
KUD Srečka Kosovela Pivka. Pivka , 19. 8. 1953.
Podpisan je tajnik, a je podpis nečitljiv. Seveda
ne manjka žig: Sindikalno kulturno umetniško
društvo Srečko Kosovel Šentpeter na Krasu.
Očitno je društvo še po preimenovanju Št. Petra
na Krasu v Pivko uporabljalo še nekaj časa stari
žig. Kot zanimivost še kopija izkaznice društva,
izdane 1. 1. 1955 članu društva Antonu Želetu,
lastniku našega kufra. Društvo je delovalo do
leta 1956, ko so v Pivki kot še marsikje drugod
ustanovili nova kulturna društva »Svoboda«.
Fotografija zbora dokazuje pevsko tradicijo na
Pivškem. Po osvoboditvi je ta ponovno zaživela,
saj jo je prej skoraj četrt stoletja dušila italijanska
fašistična oblast. Ohranjala se je le v cerkvi in
intimnosti domačih hiš. Zanimivo bo izvedeti od
vas, bralci Pivškega lista, kdo so bili pevke in pevci

tega zbora. Precej jih poznamo. Četrta z leve strani v drugi vrsti spodaj je
naša teta, se takoj vidi, da je bila šivilja. V isti vrsti je prvi z leve predsednik
zbora Janko Škrjanc, ki se je leta 1956 odselil v Slovensko Primorje. Na
sliki so številne pevke in pevci iz Pivke in okoliških vasi Hrastja, Radohove
vasi, Petelinj, Gradca, Trnja, Klenika, Zagorja ... Prava neznanka so pevke v
drugi vrsti spodaj desno. Odkrijmo skupaj naš pivški zbor v celoti.
Ernest Margon, 031 689 058, ernest.margon@gmail.com

19. SREČANJE ŠEMPETRCEV V DRAVOGRADU

Klančnik in ogled dvorca Bukovje. Organizatorji so poskrbeli tudi za športni del
srečanja. Letos so bili naši pivški športniki nadvse uspešni, saj so domov prinesli
štiri pokale, in sicer za 1. mesto v balinanju, za 2. mesto v kegljanju, prav tako za
2. mesto v pikadu in za 3. mesto v namiznem tenisu. Žal so se nogometaši kljub
borbenosti uvrstili na nehvaležno 4. mesto. Zelo malo je manjkalo, pa bi dobili še
dodatni pokal za 3. skupno mesto, verjeli ali ne, manjkale so samo pičle 3 točke.
Možno se je bilo udejstvovati še v odbojki, lokostrelstvu in šahu, vendar tu nismo
imeli ekip. Morda bomo na naslednjem srečanju sprejeli izziv še v teh panogah. Po
večerji in razglasitvi rezultatov je sledila zabava z živo muziko ansambla Tria Rudija
Breznika. Številni so se veselo zavrteli in se prepustili ritmu zvokov glasbenikov.
Lepo nam je bilo. Doživeli smo zelo pester dan na drugem koncu naše prelepe
Slovenije pri gostoljubnih Korošcih. Naslednje leto bo jubilejno, 20. srečanje
Šempetrcev v Šempetru v Savinjski dolini. Priprave ekip se lahko začnejo …
Tekst in foto: Anita Boštjančič

ČAJANKA V KNJIŽNICI V PIVKI OB 200 - LETNICI SMRTI
VALENTINA VODNIKA
Sredi meseca maja se je spet zbralo lepo število udeležencev
tradicionalne čajanke v knjižnici Pivka. Tokrat je bila tema
pogovora »srečanje« z Valentinom Vodnikom, katerega
200. obletnico smrti smo obeležili 8. januarja letos. Kot
voditeljica pogovora sem predstavila Valentina Vodnika kot
velikega literata 19. stoletja, ki je v slovenskem narodu videl
potencial, ki ga je bilo mogoče razviti le z delom, marljivostjo,
zagnanostjo in zdravo kmečko pametjo. Spoznavali smo
vsestranskega ustvarjalca, ki je bil marsikje prvi vzor pri
ustvarjanju ali odkrivanju kulturnega in družbenega življenja.
Izdajal je prvi slovenski časopis Lublanske novice, napisal
prvo slovensko kuharsko knjigo Kuharske bukve in priročnik
za porodničarstvo in babištvo, literarni zgodovinarji so ga
opredelili za prvega posvetnega slovenskega pesnika z njegovo
pesniško zbirko Pesmi za pokušino, čeprav poznamo iz tistega
časa pesniško zbirko učitelja Pavla Knobla, doma iz Orehka,
vendar Knoblove pesmi niso dosegle višje estetske vrednosti,
ker so bile preprosto ljudske. Vodnik je imel srečo, da ga je kot
mecen in mentor podpiral baron Žiga Zois. Njuno sodelovanje
pa je rodilo veliko sadov za napredek Slovencev takrat. Velika
in Mala pratika sta bili koristni predvsem za nasvete kmetom,
ki so se seznanjali z novostmi v poljedelstvu in živinoreji.
Vodnik je tudi sam zapisoval svoj življenjepis in je povedal,
da je preživljal brezskrbno otroštvo, saj se je do devetega
leta starosti predajal predvsem igram, lužam in drsanju po
zamrznjenih mlakah, šele nato se je pričel učiti branja in
pisanja. Kasneje je doštudiral za duhovnika in obvladal več
jezikov, ki jih je rabil za prevajanje, pisal je tudi učbenike in

dosegel uvedbo slovenščine kot učnega jezika v začetne in
srednje šole na Kranjskem v času Ilirskih provinc. Sestavil
je tudi prvo slovnico, zapisano v slovenščini. Tudi otrokom
se je posvetil z basnimi in ugankami. Prav nekaj teh so naši
udeleženci čajanke prebrali, in ugotovili smo, da so nekatere
uganke že čisto ponarodele. Dora Hrvatič nas je ponovno
presenetila z lastno pesmijo, ki jo je posvetila Vodnikovemu
življenju in ustvarjanju, in na ta način smo sklenili dobro
uro spoznavanja in odkrivanja enega izmed stebrov literarne
umetnosti in kulture slovenskega naroda. Knjižničarka
Dartanijela Stegel pa nam je pokazala nekaj izvodov knjig
Valentina Vodnika, predvsem so ti v faksimile izdaji, a lahko
smo si ogledali jezik, ki se od današnje slovenščine kar precej
razlikuje. Udeleženci čajanke smo se že pogovarjali o načrtih
za naprej, seveda nas vse čakajo zaslužene počitnice.

Tekst in foto: Irena Margon

Pregled kulturnih dogodkov, aktivnosti društev, vaških skupnosti…

Letošnje 19. srečanje Šempetrčank in
Šempetrčanov je bilo v Dravogradu,
mestu v osrčju Koroške na sotočju
treh koroških rek: Drave, Meže in
Mislinje. Srečanje se je pričelo pri
cerkvi sv. Petra na Kronski gori, ki
izrazito štrli z visokega pobočja na
856 m nadmorske višine. Od tu je
prekrasen razgled na hribčke in doline,
zlasti pa koroške gozdove, pa tja do
horizonta. Ob prihodu so nas pričakale
bogato obložene stojnice z domačimi
dobrotami, ki so jih pripravile članice
aktiva kmečkih žena. V cerkvi je imela
pozdravni govor njihova županja, ga.
Marijana Cigale. Nastopili so tudi
pevci domačega moškega pevskega
zbora, vsi skupaj pa smo zapeli našo
šempetrsko himno: »So mesta in vasi«.
Srečanje Šempetrov se je odvijalo v
okviru velikega, novega športnega
centra. Tu so nam postregli s pasuljem,
ki so ga kuhali na prostem na odprtem
ognju. Za obiskovalce so pripravili štiri
različne programe izletov, ogledov in
srečanj: srečanje z lovci LD Bukovje ali
z gasilci PGD Dravograd, obisk Kmetije
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2. junij je slovenski dan železničarjev, praznujejo ga
v spomin, ko je na ta dan prvič prisopihal vlak Južne
železnice na slovenska tla. Prav začetek junija smo izbrali
za predstavitev knjige o Južni železnici na Pivki. Na
prireditvi v avli Osnovne šole Pivka se je zbralo lepo število
obiskovalcev in prisluhnilo predstavitvi nove knjige, ki
jo je pripravilo in izdalo Društvo za krajevno zgodovino
in kulturo LIPA Pivka. Knjiga z naslovom »160 let Južne
železnice na Pivki« je delo avtorja Karla Rustje, ki je vse
svoje življenje predan in neutruden raziskovalec vsega, kar
je bilo in je povezano z železnico nekoč in vse do danes.
Knjiga pripoveduje o preteklosti in zgodovini naših krajev,
ki so postali usodno povezani z železnico. Ta je prinesla
veliko sprememb, napredek, delovna mesta, pa tudi konec
tradicionalnega življenja kot na primer furmanstva, ki je
dolga stoletja dajalo kruh tukajšnjim ljudem. Pogovor z
avtorjem je vodil Ernest Margon, ki je član društva in zbiratelj
starih razglednic in raziskovalec krajevne zgodovine krajev
na Pivki. Kulturni program so sooblikovali Vokalna skupina
Slavna pod taktirko Jelke Bajec Mikuletič in dramskih
ustvarjalcev Suzane Česnik (članica Kulturno prosvetnega
društva Miroslav Vilhar Zagorje) in Marka Vadnjala (član
KD Lipa Pivka), prireditev pa je spretno povezovala Veronika
Vadnjal.
Uvod v kulturni večer je imel župan Občine Pivka Robert
Smrdelj z nagovorom o pomenu železnice za kraje na Pivki.
Poudaril je, da je prihod železnice zelo spremenil življenje v
teh krajih. Ljudje so začeli živeti drugače, veliko jih je dobilo
zaposlitev, tradicionalno kmečko življenje je zamrlo. Povedal
je, da se je ob ustanovitvi občine razpravljalo, kateri dogodek
bi bil primeren za praznovanje občinskega praznika. Poleg
tabora na Kalcu je bil zelo pomemben tudi datum prihoda
železnice na Pivko, prevladal je datum tabora na Kalcu,
vendar je bil tudi ta dogodek povezan z železnico, saj je veliko
udeležencev tabora, taboritov na tabor prišlo prav z vlakom.
Sledil je kulturni program z Vokalno skupino Slavna, katere
pevci so pod taktirko zborovodkinje Jelke Bajec Mikuletič
zapeli pesem, ki govori o »cugu«, pa kako je bilo lepo, ko so
se včasih več družili. Suzana Česnik in Marko Vadnjal sta
doživeto in dramatično interpretirala Prešernovo Pesem od

Foto: Simon Avsec

NOVA KNJIGA KRAJEVNE ZGODOVINE - 160 LET JUŽNE ŽELEZNICE
NA PIVKI

železne ceste. Prešeren jo je že 14 let pred prihodom železnice
vizionarsko napovedal, kako se bo godilo mladim fantom in
dekletom s to novotarijo. Sledil je pogovor Ernesta Margona,
dolgoletnega sodelavca pisca knjige na železnici, z avtorjem.
Karel Rustja je odličen poznavalec vsega, kar je povezano z
železnico. Ker je po rodu z Vipavskega, ga še posebno zanima
južna železnica in vse, kar se je z njo skozi zgodovino godilo.
Služboval je na železnici kot arhivar in je tako poleg ljubezni
do železnice imel tudi službeno ves čas opravka z dogodki in
dokumenti, povezanimi z železnico. S tega področja je napisal
več knjig.
V pogovoru sta razkrila vsebino knjige, zanimive dogodke,
avtor pa je dodal osebne doživljaje v raziskovalnem delu. V
pogovoru je nanizal številne zanimivosti, na katere je naletel,
ko je zbiral gradivo. Posebej je obdelal samo gradnjo Južne
železnice skozi naše kraje, pa tudi železniške postaje Postojna,
Prestranek in Pivka. Sporočilo večera je bilo, da je knjiga
krasen prispevek k ohranjanju zavesti o dragocenosti lokalne
in splošno slovenske zgodovinske in kulturne dediščine. Če
ne bomo poznali in spoštovali svoje zgodovine in preteklosti,
se tudi ne bomo zavedali svojih evropskih korenin, saj imamo
podobne vrednote, temelječe na skupnih temeljih. Knjigo
lahko kupite v papirnici Sponkca v Pivki. Knjiga je primerno
darilo tudi za Pivčane, ki živijo drugod, po svetu, a imajo tu
svoje korenine. Gotovo je bodo veseli.

TRADICIONALNA KOŠNJA NA KALU
Na letošnji praznični dan je bilo vreme
koscem bolj naklonjeno kot lani. V
zgodnjem rosnem jutru so na Šobčevi
kmetiji zavihteli kose in hitro opravili
svoje delo. Po slastni dopoldanci krompirju v zevnici s klobaso - je Miro
raztegnil svojo harmoniko. Tako smo z
izbranimi pesmimi še malo praznovali
rojstni dan naše države. Skupaj smo
preživeli prav prijetno dopoldne.
Vidimo se spet ob letu osorej, smeli
kosci!
Irena Tiselj Kaluža

Irena Margon

Sobota 8. junija, namenjena našemu spominskemu pohodu
OD VASI DO VASI s spominskimi obeležji v Košanski dolini,
je bila navdušujoča za vseh 70 udeležencev vseh starosti. Na
KALU nas je najprej s harmoniko pozdravil Matija. Kulturni
program je nadaljeval Martin Krpan, ki je v šaljivih besedah
opisoval svojo borbo z žandarji, cariniki in seveda Brdavsom
na samem Dunaju. Več besed je posvetil tudi borcem in
umrlim s Kala ter pomenu svobode, ki so jo izborili. Pot
do naslednje vasi VOLČE pod Vremščico nas je vodila ob
čudovitih travnikih, kjer so se pasli konji in krave. Vas je
bila požgana 9. aprila 1943, na kar spominja spomenik s
pomenljivim napisom. V vasi je bilo med NOB interniranih
17 domačinov, 4 pa so bili žrtve fašističnega nasilja – 2 mučena
in ubita, 3 pa so padli kot borci.V Volčah se je dejansko začel
pohod na 10 km, spremljan z dobro voljo, veseljem in pesmijo.
Vasica ČEPNO je ponosna na svojo bogato zgodovino. To
dokazuje lepo obnovljen spomenik, posvečen 17-im padlim
borcem, aktivistom ter umrlim v internaciji. Tudi tu so nam
domačini pripravili prisrčen sprejem s kulturnim programom.
Navdušila sta nas Agata z igranjem na flavto in 5 letni
harmonikar Jan. Dora Hrvatič /zdaj že priznana pesnica/ nas
je popeljala skozi strahote vojnih dni, zlasti 17. januarja 1944,
ko so Nemci zažgali Željanovo domačijo, s seboj odpeljali 7
moških /6 jih je umrlo v taborišču Dachau - ostalo je 11 sirot/
GORNJA KOŠANA – gostilna pri Špelci hrani spominsko
obeležje Jožetu Dolganu, ki se je tu rodil. Priznan učitelj,
ravnatelj, predvsem pa organizator partizanskega šolstva
na Primorskem. Govornica Boža Pečko je opisala fašistično
šolstvo v obdobju 1921-1943, zlasti pa pomen partizanskih
šol na Bujah, Kalu, Novi Sušici, v Gornji in Doljni Košani.

Poklonili smo se spominu organizatorjem teh šol in učiteljem.
Ti so bili: Marija Ambrožič, Milka Geršič Dekleva, Evelina
Pahor, Franc Biščak, Anton Kapelj, Štefanija Pupis. Velika
zasluga za ohranitev slovenskega jezika pa gre tudi župniku
Kovačiču in Stanku Cajnkarju.Spomenik v DOLJNI KOŠANI
je posvečen 81-im padlim in umrlim vojakom in prebivalcem
Košanske doline ter 4-im ustreljenim domačinom. Kot borci
Nanoške bitke so bili ujeti, odpeljani v Rim in po zverinskem
mučenju ustreljeni. Njihovemu spominu smo se oddolžili
s kulturnim programom, v katerem so sodelovali učenci
osnovne šole, pevec Rafko, naš harmonikar in seveda zbor
vseh udeležencev pohoda. STARA SUŠICA nas je sprejela
prijazno, kot je bila prijazna do borcev med vojno. Skozi
vas so vodile kurirske poti, tu so domačini zbirali hrano in
obleko za partizane. Datum 12. marec 1944 nas spominja
na bitko Istrskega odreda, v kateri je padlo 19 borcev. Njim
smo se poklonili z recitacijo – Adam in Erin in s pesmijo
vstajenje Primorske. Med številnimi pohodniki – najstarejši
je štel 97 let, najmlajša pa 6 let – smo se najbolj razveselili
pohodnikov iz italijanskega zamejstva, ki bijejo vsakodnevno
bitko za ohranitev slovenskega jezika in s tem tudi naše
kulture. Čudoviti občutki športnega in kulturnega doživetja,
oživitve spomina ter hvaležnemu poklonu padlim in umrlim
za svobodo pa zmoti spoznanje, da mnogi, tudi vodstva
nekaterih vaških skupnosti / zaradi strankarskih interesov/
ne zmorejo poklona spomina na padle za svobodo. Prav ti
kot tudi generacije domoljubov pred njimi in borci vojne za
Slovenijo so nam izborili svobodo, ki jo uživamo danes vsi.
Otmar Pečko
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PRAZNIK V PARJAH
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Vas Parje je 5.9.1998 dobila lepo urejeno igrišče z baliniščem
in igriščem za igre z žogo. Okroglo obletnico 20 let bi torej
morali praznovati že lani, a se je vreme malo hecalo in vaščani
smo se odločili, da ta praznik proslavimo letos 25. maja.
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Dogodkov, od kulinaričnih, športnih in kulturnih ni manjkalo
in čez cel dan so se vrstili. Balinarsko društvo »Frnantovi« je
organiziralo tekme v balinanju, otroci so lahko sodelovali v
igrah presenečenja in popoldanskih otroških delavnicah,
košarkaši so se pomerili v igrah trojk, je pa med dogajanje
občasno posegel tudi dež, a je bil s tem namenom na igrišču
postavljen velik šotor, ki je prireditev rešil. Tisti, ki so bili bolj
navdušeni nad kuhinjo, so se lahko pomerili v kuhanju golaža,
pri čemer je bil moto: »Če recept nima duše, mora svojo dušo
v recept vdahniti kuhar.«
Srečelov in višinolov tudi nista izostala in višino izobešenega
pršuta ni bilo prav enostavno zadeti, kar je lahko ugotovil
vsak, ki se je k temu prijavil. Cela vas je tako ali drugače po
svojih zmožnostih pomagala ali pri pripravi, organizaciji, ali
pri peki peciva, ki ga je bilo v obilju na razpolago. Za vse Parce
(tudi tiste v izseljenstvu) je bilo dovolj tudi golaža in Parci
smo bili še posebej veseli, da nas je ta dan obiskal tudi župan
Robert Smrdelj. S soprogo Mojco sta se cel dan zadržala pri
nas in se tudi pomerila v pripravi golaža. Pa tudi naš neuradni
župan Martin Krpan ni manjkal.
Slučajno in mimogrede prisotna družina iz Kitajske, ki je
bila na poti po Sloveniji, se v Parjah ni in ni mogla načuditi
gostoljubju, veselju in dogajanju in pri nas so se zadržali skozi
cel dan, njihovi otroci so se pomešali med naše in jezikovne
in še kakšne bariere niso predstavljale prav nobene ovire.
Prav hecno je bilo videti kitajske otroke, pomešane med naše
med prerivanjem z žogo, in »pregovarjanjem« na otroških
delavnicah. Dan se je prevesil v večer, dogajanju in veselju
pa kar ni bilo videti konca. Glasba, ples in vsesplošno rajanje
pa je dobilo tudi bolj formalno obliko, kajti na koncu vseh
tekmovanj tega dne je zvečer sledilo še plesno tekmovanje
»Parske zvezde plešejo«. Štiričlanska komisija, sestavljena po
načelu »tisti, ki sedi v prvi klopi do igrišča«, je imela v svoji
sredini nekaj tudi najbolj zagrizenih ne-plesalcev, kljub temu
pa se je z vso vnemo in navdušenjem vrgla v ocenjevanje plesnih
parov. Večerni pogled na plešočo vas v soju reflektorjev pa je

bil tisti dan nekaj neprecenljivega, tako da so tudi mimovozeči
turisti in potniki mahali, trobili in pozdravljali. Predsednik
plesne komisije je za nagrade odredil najboljšim trem plesnim
parom liter radenske, liter cocte in liter črnega, a je ob sami
podelitvi nagrad »zgrožen« ugotovil, da je nagrade nekdo
popil še pred podelitvijo. Tekmovalci in seveda publika pa v
smeh. Greh bi bil omenjati posamična imena ali zmagovalcev
ali pripravljalcev, ker so bili ta dan v Parjah zmagovalci prav
vsi. Celotna vas in vsi obiskovalci. Prireditev je povezala vas in
vse, ki so se je udeležili in se je bodo še dolgo časa spominjali.
Silvo Čelhar

LETOVANJE ČLANOV DU PIVKA NA DUGEM OTOKU

Prišla je težko pričakovana sreda, 12. junija 2019, ko smo člani
DU Pivka v zgodnjih jutranjih urah odšli na težko pričakovani
poletni oddih na Dugi otok. Nahaja se v Severni Dalmaciji. Je
največji otok v skupini severno-dalmatinskih otokov in tudi
raj za ljubitelje neokrnjene narave. Na letovanje nas je letos
odšlo 16 članov našega društva. Pridružili smo se članom iz
DU Ajdovščine z bivšo predsednico Metko in iz DU Postojne,
ki so že sedeli na avtobusu. Na avtobusu smo se člani vseh
treh društev hitro povezali v sproščenim pogovoru in s
pripovedovanjem vicev. Do konca letovanja smo seveda med
seboj stkali prave prijateljske vezi. Jutro na dan odhoda je
bilo lepo, jasno in polno pričakovanj. Odhod avtobusa je bil
ob 3,45 uri z avtobusne postaje. Vožnja nas je vodila iz Pivke
proti Reki in naprej po avtocesti skoraj da mimo Karlovca,
Gospića in naprej do Zadra. Tu smo se vkrcali na trajekt, ki
nas je odpeljal v Brbinj na Dugem otoku, od tam pa nas je
avtobus odpeljal v kraj Luka. Za nami so v Luko prispeli tudi
upokojenci iz Društev upokojencev iz Posavja. V hotelu Luka
nam je vsem skupaj osebje hotela v restavraciji pripravilo
dobrodošlico, direktor hotela Lovre Graćina pa nam je zaželel
lepe in prijetne osemdnevne počitnice pri njih v njihovi
oskrbi.

Mag. Evgen Primožič
predsednik DU Pivka

PIVŠKE OŠTARIJE
Z vašo priljubljeno rubriko Pivške oštarije nadaljujemo jeseni, po zaključku poletja, vendarle pa imamo
za vas še obvestilo o nagradnem vprašanju, za katerega smo znova prejeli obilo odgovorov.
NAGRAJENCI MAJSKEGA NAGRADNEGA VPRAŠANJA → PIZZERIA PRI MILENCI
1. nagrada: 2 x pizza po izbiri - TJAŠA URBANČIČ
2. nagrada: 2 x palačinke po izbiri - DANIJELA KRISTAN
3. nagrada: 2 x točeno pivo Kozel - MIRKO JENČEK
Nagrajence vabimo v Pizzerio Pri Milenci, kjer boste z odrezkom te objave deležni svojih nagrad.
Čestitamo!
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.

Pregled kulturnih dogodkov, aktivnosti društev, vaških skupnosti…

Osemdnevne počitnice so nam vsem zelo hitro minile. Vsak
dan, kdor je želel, se je lahko udeležil izleta, v organizaciji
hotela Luka. V dneh našega počitnikovanja smo si ogledali
od severnega dela Dugega otoka pa vse do juga. Ogledali smo
predor, ki je bil namenjen kot garaža plovilom Jugoslovanske
vojne mornarice, nato pa smo se na Velem Ratu povzpeli na
najvišji svetilnik Punta Binca na Jadranu, visok je 42 metrov.
Ogledali smo si Narodni park Kornati, s plovbo med 100 otoki
in tudi največji kraj Sali, ki velja za glavno mestece otoka.
Za dnem počitka smo obiskali južni del otoka Park narave
Talaščica z enim od redkih slanih jezer v Evropi. Z zunanje
strani Talaščice se nahajajo veličastne navpične čeri, ki se
dvigajo kar 200 metrov nad morjem, pod njimi pa rastejo
rdeče korale. Ogledali smo si tudi otoka Rava, ki mu pravijo
tudi center sveta in Iž, ki je poznan iz križank. V osrednjem

delu otoka smo si ogledali oljčni nasad, v katerem so tudi
več kot 200 let stare oljke in plantažo fig. Seznanili smo se z
zgodbami o otoku. Med ogledi krajev in znamenitosti otoka
smo se udeležili degustacij medu različnih okusov in medice
v kraju Verunič, v kraju Žman pa smo na kmetiji degustirali
3 vrste mleka, sirotko in pinjenec, več različnih sirov in
drugih proizvodov iz kozjega mleka ter domačo travarico
in vino. Vsak večer smo imeli v restavraciji hotela glasbo
v živo in kdor je želel, je lahko tudi zaplesal. Zelo hitro je
prišel zadnji dan 19. junij. Priznati moramo, da smo preživeli
zelo lepe aktivne počitnice. Sprehodi po parkih s številnimi
življenjskimi in rastlinskimi vrstami, med oljkami, figami in
dišečimi borovci, nas je sprostilo in navdalo z energijo. Vse
to smo dopolnili s plavanjem v kristalno čistem morju, zaradi
česar lahko rečemo, da je Dugi otok idealni kraj za beg pred
civilizacijo. Pot do doma smo si potniki na avtobusu popestrili
ob sproščenih pogovorih, pripovedovanju vicev in tudi vicev
na račun koga izmed potnikov ter s petjem. Voznika avtobusa
sta nam zagotovila varnost za našo sproščenost z lepo in
mirno vožnjo. Domov smo se vrnili v pozno popoldanskih
urah nasmejani, dobre volje in prijetno utrujeni od doživetij
aktivnih počitnic. Za DU Pivka so to že tretje počitnice, ki pa
zagotovo niso bile zadnje.
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PRVO SREČANJE »SIROT VOJNE« V DOMU TONETA
TOMŠIČA V PIVKI
Na prvo julijsko soboto so se v Slovenski vasi pri Ekomuzeju
Pivških presihajočih jezer prvič srečali nekdanji otroci – vojne
sirote druge svetovne vojne, ki so po različnih naključjih in
življenjskih tragedijah pristali v nekdanjem Šempetru na
Krasu oziroma v Domu Toneta Tomšiča. Domovina je hotela
poskrbeti za osirotele družine.

Pregled kulturnih dogodkov, aktivnosti društev, vaških skupnosti…

Donedavna je bila to upravna stavba podjetja Javor Pivka.
Nekdaj prekrasna vila je bila last Windischgraetzov, kasneje
je nudila zavetje otrokom, sirotam iz vse Slovenije, pretežno
pa s Primorske. Napotitev je urejal Rdeči križ. Otroci, zbrani
iz vseh vetrov, so bili vojne sirote, saj so izgubili starše ali vsaj
enega izmed njih in jih ni imel kdo vzdrževati. Ti nekdanji
otroci, sedaj že starejši ljudje, so pripovedovali svoje težke
zgodbe, ko so ostali sirote, ko so jim pobili starše bodisi Nemci,
fašisti, domobranci ali partizani. Vojna je bila pač kruta stvar
za otroke, ki so se zbrali v sirotišnici, med seboj so se družili,
prijateljevali, se igrali, učili, pa tudi marsikatero ušpičili. Na
plano so privreli spomini na njihovo skupno otroštvo.

68

V Slovenski vasi se je zbralo 15 »vojnih sirot«. Srečanje je bilo
nadvse prisrčno in čustveno. Večinoma se vsa ta desetletja
niso do letos nikoli srečali. Spomini in zgodbe so prišle na
dan. Posamezniki so prihajali do mikrofona, kjer so povedali,
kaj so doživljali. Franc Gombač iz Podgrada je pripovedoval,
kako sta oba s sestrico prišla v dom. Na vprašanje, kako so se
imeli tam, je odgovoril: »Kako smo se imeli? Lepo, če drugega
ne, so nas okopali in preoblekli.« Zanimiva je bila zgodba o
menjavi kruha med otroki iz doma in otroki domačini, saj je
bil enim boljši kmečki, drugim pa pekovski kruh.
Da je prišlo do srečanja, gre zahvala Ernestu Margonu in
njegovemu prijatelju Silvanu Vidrihu, ki sta se slučajno
pogovarjala o starih časih, pa je g. Silvan povedal, da je bil po
vojni gojenec doma v Pivki. Ernest Margon se je temu začudil
in začelo se je odkrivanje krajevne zgodovine. Pri tem ima
ključno vlogo ljubitelj krajevne zgodovine iz Herpelj Vlado
Grželj, ki je zbral že veliko gradiva o otrocih iz Mladinskega
doma Toneta Tomšiča v Pivki. Krog prebivalcev sirotišnice
se je začel širiti in prišlo je do prvega sestanka nekaj ljudi, ki

so sklenili, da bodo organizirali pravo srečanje in do tega je
prišlo.
Prireditev je vodil in povezoval Ernest Margon, predsednik
Trške skupnosti Pivka in član Društva za krajevno zgodovino
in kulturo Lipa Pivka. K vedremu razpoloženju pa so h
kulturnemu programu dodali svoj prispevek trije mladi
godci: Andraž, Tomaž in Kristijan, katere smo poimenovali
kar »Priložnostni trio«. Zabavali so nas z narodno domačo
glasbo, za dobro razpoloženje pa je poskrbel tudi Miloš
Možina, mojster na svojih orglicah. Dobro razpoložene
udeležence srečanja pa je prišel pozdravit tudi župan pivške
občine Robert Smrdelj, ki je goste sprejel kar v svoji vasi. V
pozdravnem nagovoru jim je zaželel dobrodošlico, dobro
počutje in predstavil Ekomuzej in naravno dediščino z
ohranjanjem neokrnjene narave in naših presihajočih jezer.
Vlado Grželj, navdušeni zbiralec dokumentarnega gradiva, še
vedno zbira vse, kar je povezano s tem domom. Upa, da bo v
sodelovanju s Kulturnim društvom Lipa enkrat izšla knjiga,
ki bo pričevala o tem delu krajevne in slovenske zgodovine
v Pivki.
Gostje so si ogledali tudi Ekomuzej, nekateri so ob koncu odšli
do Windischgraetzove vile, njihovega nekdanjega začasnega
doma, ki jih je vrnil nazaj za več kot pol stoletja. Za ogled vile
je prijazno poskrbel Janko Smrdel.
Udeleženci srečanja so ponovno stkali prijateljstva, izmenjali
so si podatke, da se bodo kaj pogosteje srečali. Članice Trške
skupnosti Pivka so poskrbele, da naši gostje niso bili lačni in
žejni. Pogostili smo jih z okusnim golažem, domačim pivškim
sirom in pecivom. Sklenili so tudi strniti vrste, ki jih sicer
neizogibno redči zob časa. Tako bodo ustanovili društvo ali pa
sekcijo v okviru Kulturnega društva Lipa Pivka. V naslednjih
številkah Pivškega lista bomo objavili zanimivosti iz življenja
in dela Doma Toneta Tomšiča v Pivki, ki jih je ohranila v
dragoceni in skrbno urejeni zbirki gradiva gojenka doma
Cvetka Velikonja.
Tekst in foto: Irena Margon

35. PETELINJSKI TEK
Tek ima torej že zelo dolgo zgodovino,
je izjemno priljubljen med tekači, tako
tekmovalnimi kot rekreacijskimi in je na tem
področju postal že »znamka« Organizator,
vaško društvo Petelinje vsako leto pripravi
bogat program tekmovanj, spremljevalnih
dejavnosti, nagrad, pri čemer jih že vrsto
let podpira veliko število najrazličnejših
sponzorjev in donatorjev, kar kaže na dobro
in prizadevno delo v vseh teh letih in vsako
leto posebej. VSAK udeleženec Petelinjskega
teka je tudi letos dobil toplo malico, osvežilni
napitek in darilo, najboljši v vsaki kategoriji,
ki jih je bilo tudi tokrat ogromno, pa tudi
nagrado.
Udeleženci so bili prijavljeni v veliko število
otroških, mladinskih, članskih in rekreativnih
kategorij, otroci so tekli na 300, 600, 1100 ter
1800 metrov, odrasli pa na 4 ter 12 kilometrov,
obenem pa je potekal tudi pohod, tek za pokal
»Petelinjček« ter plesna predstava otrok pod
okriljem »Zmajčkove telovadbe«.
Letos je bila proga nekoliko spremenjena
zaradi poplavljene standardne trase, je pa
uspelo organizatorju s precej opozarjanja in
organizacije zadevo izpeljati brez kakršnekoli
težave.
V absolutni razvrstitvi med dekleti so bili
rezultati naslednji:
1. mesto - Lipušček Sergeja
2. mesto – Bele Kristina
3. mesto – Vanceta Kristina

Rezultati tekm
ovanja so dostop
ni na:
http://www.pet
elinjskitek.si/r
ezultati-35-pe
telinjskega-tek
a/

ZMAJČKI TEKLI NA PETELINJSKEM TEKU

Na prvo junijsko soboto so otroci, ki obiskujejo gibalne urice pri "Zmajčkovi
telovadbi", zaključili sezono na najboljši možni način - s tekmovanjem na
Petelinjskem teku. Še pred tekom smo na košarkaškem igrišču pokazali,
kaj vse smo se naučili med letom. Zaplesali smo; pete pa so zasrbele tudi
našega zmaja, ki nas je spremljal celo druženje. Po končanem teku so bile
otrokom ponujene različne vrste zaposlitev: Vesna je ustvarjala čudovite
poslikave obraza, animatorke so z otroki pletle zapestnice, največje veselje
pa je otrokom predstavljal vodni tobogan podjetja Kovod. Kmalu je prišel
čas za pogostitev s sladoledom, otroci so dobili sponzorska darila ter
pohvalo za sodelovanje pri telovadbi. Vsi skupaj pa smo si obljubili, da se v
oktobru znova srečamo in poskrbimo za zdravje z gibanjem in dobro voljo.
Ob tej priložnosti bi se zahvalili vsem, ki so pripomogli k temu, da smo se
imeli lepo: "Štefetovi kmetiji", "Mini baru", "Krpanu", "Marketu v Hrastju",
papirnici Sponkca, še najbolj pa podjetju Kovod.
Nataša Stavanja

Fantje pa so se odrezali takole:
1. mesto – Jernej Šemrov
2. mesto – Davor Krašovec
3. mesto – Matej Jurančič
Že sedaj pa velja ... se vidimo naslednje leto na
36. Petelinjskem teku.

Silvo Čelhar

SMUČARSKI KLUB PIVKA je tudi letos, 25. maja, organiziral
športno prireditev, s katero so se spomnili svojega prijatelja
Mateja Debevca, prav tako zavzetega športnika, ki je rad
kolesaril. Zbrani kolesarji vseh starosti so svoje kolesarjenje
prilagodili svojim zmožnostim, bistveno pa je bilo druženje
in lepo preživet dan v prečudoviti okolici naših pivških jezer.
Vir: Smučarski klub Pivka

Športni kotiček

PREKOLESARILI PIVŠKA
PRESIHAJOČA JEZERA V
SPOMIN NA MATEJA
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Foto: Društvo upokojencev Ilirska Bistrica

16. ŠPORTNE IGRE UPOKOJENCEV
Društvo upokojencev Ilirska Bistrica je v juniju gostilo 16.
športne igre Zveze društev upokojencev južne Primorske.
Na družabno-športnem dogodku je sodelovalo 11 društev,
pomerili so se v 9-ih športnih panogah. Vsega skupaj je
nastopilo čez 300 športnikov upokojencev in njihovih
spremljevalcev.
Četudi so rezultati na takšnih srečanjih postranskega pomena,
prevladovala je namreč dobra volja, pomenkovanje in prijetno
športno udejstvovanje, je bilo na dogodku podeljenih preko
petdeset kompletov medalj in trije pokali. Ekipno prvo mesto
je doseglo DU Postojna, 2. mesto ZDUMO Koper in 3. mesto
DU Ilirska Bistrica. Društvo upokojencev Pivka je ekipno
doseglo 4. mesto, najboljši so bili Pivčani v kegljanju, osvojili
so namreč prvo mesto.
DKH

Predsednik DU Ilirska Bistrica Jože Rolih, predsednik DU
južne Primorske Mirko Miklavčič in podpredsednik Zveze DU
južne Primorske Evgen Primožič.

KOŠARKA
Tako licenčna kot tekmovalna komisija pri KZS sta potrdili
sestavo 24 ekip, ki bodo v sezoni 2019/20 v 1. delu tekmovanja
v 3. SKL nastopali v treh skupinah. V zahodni skupini bo med
osmerico nastopala tudi KK Pivka perutninarstvo, preostale
ekipe so : Nova Gorica mladi, Ajdovščina, Tolmin, Hidria
(Idrija), Plama Pur (Ilirska Bistrica), ki se je nastopanju v 2.
SKL odpovedala ter dve ne primorski ekipi - Cerknica in Rosa
Vrhnika.
Podobno kot v minuli sezoni bodo v 2. delu sestavljene tri
skupine – za prvaka, razvrstitev in obstanek. Pri KK Pivki
perutninarstvu se jeseni obeta kar nekaj igralskih sprememb,
tako odhodov kot prihodov novih igralcev.

Športni kotiček

Dva mlada pivška igralca, ki sta resno začela igrati košarko
tako za OŠ Pivko kot domači košarkarski klub bosta odslej
naprej nosila dres postojnskega drugo ligaša. 20 letni krilni
igralec Martin Jakovina (1999 – 197 cm) je v minuli sezoni
igral za drugoligaša LTH Castings (Škofja Loka) in z njim
osvojil deseto mesto, a se na Gorenjskem ni preveč naigral.
Organizator igre oziroma branilec Nejc Tomažič (2000 – 188
cm), najboljši pivški strelec v minuli sezoni pa bo prav tako
nadaljeval pri KD PVC Nagode Postojni.
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Anže Srebovt, član slovenske reprezentance in ekipe Piran v
košarkarskem tekmovanju 3x3, je v začetku julija s Francije
domov prinesel vnovično zlato.
Z zanesljivimi zmagami si je ekipa namreč priigrala najvišje
mesto in tako postala prva slovenska ekipa v košarki 3x3, ki
je v letošnji sezoni osvojila "Challenger" turnir. Konec junija
je sicer v Romuniji potekalo tudi eno od treh kvalifikacijskih
turnirjev za letošnji FIBA 3x3 Europe Cup, kjer je slovenska
reprezentanca, katero zastopa tudi naš Anže, na žalost
izgubila, vendar bo priložnosti za nove uspehe še veliko.

25 letni branilec Jan Rebec, ki se je košarke tudi naučil v
OŠ Pivka, nato pa igral za primorske in gorenjske klube, je
bil minulo sezono, kot prvi Pivčan član prvoligaša Petrola
Olimpije. V Ljubljano so ga pripeljali kot delavnega, marljivega
in nepopustljivega igralca, kjer je odigral 31 tekem in imel
večletno igralsko pogodbo. V tej sezoni pa imajo pri novo
sestavljeni Cedeviti Olimpiji drugačne načrte, kjer za Jana ni
mesta, zato bo v sezoni 2019/20 član prvoligaša iz Šentjurja.
Najboljša pivška košarkarica vseh časov Tina Jakovina, je
že drugič zapored z reprezentanco Slovenije nastopila na
Evropskem košarkarskem prvenstvu. Leta 2017 je v Pragi
osvojila 14. mesto, tokrat pa je na prvenstvu, ki je potekalo
v Latviji in Srbiji osvojila 10. mesto. Slovenija je v 1. delu
nastopila v Nišu, kjer je naša selekcija premagala Turčijo in
izgubila z Italijo in Madžarsko ter se vseeno uvrstila v 2. del
v Beograd. Tu je Slovenija tesno klonila proti Belgiji in se
poslovila od nadaljnega tekmovanja. Naša krilna igralka, ena
najbolj izkušenih reprezentantk, je štirih tekmah dosegla 19
točk.
Naj omenimo, da je igralka iz Gradca v minulih treh sezonah
igrala košarko v tujini, najprej v Italiji, nato na Madžarskem,
minulo sezono pa končala v Nemčiji pri Wasserburgu in z
njim osvojila tretje mesto v državnem prvenstvu. Kje bo Jaki,
kot jo ljubkovalno kličejo soigralke nadaljevala letos še ne ve.
Za slovenski športni časopis pa je zanimivo povedala, da je
njen športni idol Tina Maze, ter da navija za nogometaše FC
Barcelone in NK Košano.
Brane Fatur , DKH

PIVČANI IZJEMNI NA SVETOVNEM PRVENSTVU V KEGLJANJU
Slovenska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu v
kegljanju, ki se je maja odvijalo na Češkem, osvojila odlične
dosežke. Med dobitniki medalj sta tudi Pivčana in člana
Kegljaškega kluba Pivka - Nataša Radić in Denis Pašić ter njun
trener in selektor ženskega dela reprezentance Iztok Kovač.
Nataša Radić je osvojila naslednje medalje:
• bronasto medaljo v ekipni tekmi (Nataša Radić, Tina
Mržljak, Iris Zoran, Tea Repnik)
• bronasto medaljo v ženskih dvojicah (Nataša Radić, Tina
Mržljak)
• zlato medaljo v kombinaciji
• zlato medaljo posamezno
Denis Pašić je osvojil:
• srebrno medaljo v ekipni tekmi ( Denis Pašić, Tilen Topolšek,
Anej Krajnc, Nejc Požun)
Nataša in Denis sta v tandem mix-u žal izgubila v boju s sicer
novimi svetovnimi prvaki iz Romunije.
Ostali člani reprezentance so osvojili:
• zlato medaljo med posamezniki v U14 Vid Ponebšek
• zlato medaljo v kombinaciji v U14 Vid Ponebšek
• bronasto medaljo v sprintu Tine Vidmar
• bronasto medaljo v moških dvojicah (Tilen Topolšek, Anej
Krajnc)

Skupno po narodih:
Slovenija je osvojila 1. mesto po prejetih medaljah in uvrstitvah
na 4. mestu, mestih med 5 - 8 in 9 – 16. Pohvaliti je potrebno
vse člane reprezentance, ki so s svojimi odličnimi rezultati
doprinesli k odličnemu uspehu Slovenije. Posebna zahvala
pa gre našemu Iztoku Kovaču, članu pivškega kluba, trenerju
in že nekajletnemu selektorju ženskega dela reprezentance
selekcij U 14 in U 18 za dosežene odlične rezultate na
svetovnih prvenstvih. Svoje delo opravlja z velikim srcem in
je nepogrešljiv del našega kluba in dela z mladimi. Dokaz
za njegovo delo sta prav Nataša in Denis, ki ju trenira že od
malih nog dalje. Vzgojil je že kar nekaj kegljačic in kegljačev
v našemu klubu, ki so se okitili z medaljami na svetovnih
prvenstvih. Sprejem naših dobitnikov medalj je potekal 16.
maja na kegljišču v Pivki, kjer so jih pričakali člani kluba,
sorodniki in prijatelji ter podžupan.
Jana Obleščak

BALINARSKI TURNIR DRUŠTVA INVALIDOV
V počastitev občinskega praznika je Društvo invalidov Pivka
na balinišču Rešta v Pivki organiziralo Balinarski turnir v
soboto, 25. 5. 2019. Vabljene so bile ekipe DI Obalno kraške
in notranjske regije. Turnirja se je udeležilo 13 moških in 8
ženskih balinarskih ekip – 80 tekmovalcev. Naši balinarji so
bili zelo uspešni, saj so osvojili kar 4 pokale. Pokal za I. mesto
pri ženskah je osvojila ekipa DI Piran. Pokal za II. In III.
mesto ekipi iz DI Pivka. Pokal za I. mesto je osvojila ekipa
iz DI Il. Bistrica, II. mesto MDI Cerknica in III. mesto DI
Pivka. Pokal za najbližalec si je prislužil Toni Hren DI Pivka,
najbližalka Pavla DI Piran. V maju je potekalo območno
tekmovanje v Idriji. Člani DI Pivka smo se uvrstili: ženske
na II. mesto in moški na III. mesto. 19. maja sta se ženska

in moška ekipa udeležili balinarskega turnirja v Kopru. Obe
ekipi sta si priborili pokal za I. mesto.
Aleksander Nadoh

MEDNARODNI ŽENSKI TURNIR V BALINANJU
Športni kotiček

V soboto, 16. 6. 2019, je Balinarski klub Oro Met Pivka
organiziral mednarodni ženski turnir v balinanju. Turnirja v
Pivki se je udeležilo 12 ekip iz cele Slovenije in tudi iz Hrvaške.
Balinanje je potekalo ves dan, med štirimi najboljšimi ekipami,
ki so se uvrstile v finale, so 1. mesto zasedle Deskle, 2. mesto
Kastav, 3. mesto Pivka (starejše članice) in 4. mesto gostitelji
BK Oro Met Pivka. Omenjene ekipe se sicer redno udeležujejo
tako nacionalnih kot mednarodnih turnirjev, seveda pa ne
izpustijo tudi prijateljskih tekem, ki jih redno organizirajo
pri vseh sodelujočih ekipah. Tudi tokrat je BK Oro Met Pivka
poskrbel za dobro organizacijo turnirja, prav tako pa tudi
za pijačo in za lakoto, kjer sta se še posebej izkazala člana
lokalnega kluba Luka in Alex. Za ohladitev v vročini pa je

tokrat poskrbelo tudi podjetje Kovod, ki je Balinarskemu
društvu posodilo vodni tunel prav v ta namen.
BK ORO MET Pivka
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DRŽAVNO PRVENSTVO V BALINANJU U -11
Dne 09. 06. 2019 se je v balinarski dvorani Kolektor Idrija odvijalo državno
prvenstvo v natančnem bližanju za otroke U -11. Udeležilo se je 12 otrok iz
cele Slovenije. Iz kluba Oro Met Pivka sta brata Žan in Žiga Štunf visoko
vodila in se udeležila med prvih osem.
V nadaljevanju se je v finale uvrstil najmlajši igralec prvenstva Žan Štunf
(8 let), ki se je v razigravanju boril za 2. ali 3. mesto in na koncu zasedel 3.
mesto. Žiga Štunf se je z dobro igro uvrstil na 5. mesto.
Čestitamo!

DRŽAVNO PRVENSTVO V BALINANJU ZA ČLANICE V DVOJICAH
22. 6. in 23. 6. se je na balinišču v Straži pri Novem mestu
odvijalo državno prvenstvo za članice v dvojicah. Balinarski
klub Oro Met Pivka so zastopali trije pari. V polfinale sta se
uvrstila dva para, v medsebojnem razigravanju se je uvrstil le
en par.
Konkurenca je bila zelo močna, vendar so naše punce z dobro
igro dosegle dobre rezultate. Samanta Štunf in Daša Ribnikar
sta v finalu zasedli 4. mesto. Klubski uspeh sta s 5. mestom
dopolnili še Diana Ivančič in Zinka Sedmak. Čestitamo in
želimo jim še veliko športnega uspeha v balinanju!

BALINARSKI KAMP
Balinarskega kampa v Fiesi se je
udeležilo lepo število fantov in punc.
Kamp je vodil Anton Kosar, ki je
tudi trener slovenske mladinske
reprezentance. Kampa sta se udeležili
dekleti iz BK Oro Met Pivka (Aneta
Fidel in Rebecca Martulaš).

Športni kotiček

Iz kampa sta prišli z veliko novega
znanja in volje za novo prihajajočo
sezono. V novi sezoni bodo dekleta
tekmovala za državno ligo, nekatera
pa bodo tudi v pomoč v prvi ženski
državni ligi.
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DRŽAVNO POKALNO
PRVENSTVO V BALINANJU
Člani Balinarskega kluba Orlek ORO MET iz Pivke so v soboto, 6. 7. 2019,
nastopili na državnem pokalnem prvenstvu na Jesenicah. V pokalu nastopajo
četvorke. V štirih tekmah, kolikor so jih odigrali, so vsi štirje nasprotniki dosegli
le 11 točk (punt razlika je bila 44:11). To je pa zadoščalo le za 3. mesto, saj so
polfinalno tekmo z ekipo Sloge iz Ljubljane tudi z obilo športne nesreče izgubili
z rezultatom 5:7. Ekipa je nastopila v postavi: Matej Žužek, Denis Kantar, Drago
Štunf, Mitja Kragelj in Darko Grlica. Na prvenstvu je nastopila tudi četvorka
BK Videm iz Košane, ki pa je z žrebom dobila v 1. krogu za nasprotnike ravno
Pivčane. Pokalno tekmovanje poteka na izpadanje, zato je ekipa Vidma že po 1.
kolu zapustila tekmovanje.
BK ORO MET Pivka

27. MEDNARODNI TURNIR IVAN ČERNETIČ
Balinarski klub Orlek ORO MET Pivka je v soboto, 29. 06.B2019,
organiziral že 27. mednarodni turnir Ivan Černetič. Na turnirju
je nastopilo 22 ekip, od tega ena iz Italije, sedem iz Hrvaške in
ostali iz Slovenije. Turnir je potekal v športnem in prijateljskem
vzdušju. Številni gledalci so videli veliko lepih in kvalitetnih
tekem. V razburljivi finalni tekmi so balinarji domače ekipe
Orlek ORO MET premagali igralce Ilirske Bistrice. Ekipa je
nastopila v postavi: Rok Beguš, Matej Žužek, Denis Kantar
in Mitja Kragelj. Tretje mesto sta si razdelili ekipi Alpino
iz Muiesana – Italija in Sv. Jakov iz Jadranovega – Hrvaška.
Pokale in kolajne so podelili sorodniki Ivana Černetiča, enega
od ustanoviteljev in dolgoletnega predsednika kluba.
BK Orlek ORO MET Pivka

KOŠANSKI BALINARJI NA ŠTEVILNIH TEKMOVANJIH
Balinarski klub Košana je v letu 2019 nastopal s tremi
članskimi ekipami, ekipo dečkov ter žensko ekipo. V zadnjem
času se je klubu priključilo kar nekaj mlajših perspektivnih
članov kar v klubu toplo pozdravljamo.
Prva članska ekipa Košane je nastopala v elitni slovenski
Superligi in si zagotovila obstanek med najboljšimi. Takšni so
cilji tudi v prihodnji sezoni, ki se začne v jeseni in poteka v
jesensko-zimskem času. Zahvalili bi se ob tem balinarskemu
klubu Pivka, ker nam omogoča nastopanje v njihovi dvorani.
Druga članska ekipa nastopa v 2. državni ligi zahod in si je
prav tako zagotovila nadaljnje nastopanje v tem tekmovanju.
Tretja članska ekipa nastopa v območni ligi Postojna in je

bila vse do zadnjega kola v igri za napredovanje. Na koncu so
zasedli 4. mesto z le dvema točkama zaostanka za zmagovalci
lige. Ekipa dečkov nastopa v 1. državni ligi ter trenutno zaseda
6. mesto. Fantje zagreto trenirajo in upamo, da do konca
sezone pridobijo še kakšno mesto. Trenutno lige ne potekajo,
saj je za nekatere sezona končana, za nekatere pa premor med
ligami. Ta vmesni čas igralci in klubi izkoristijo za nastopanje
na turnirjih po Sloveniji ter tudi izven naših meja. Člani
balinarskega kluba Košana so zaenkrat nastopili na nekaj
turnirjih in bili pri tem tudi precej uspešni. Glavnina turnirjev
pa šele prihaja. Ekipa v zasedbi Sila Edo, Valenčič Renato ter
Božidar Svetina je na mednarodnem turnirju v italijanskem
Proseku usvojila 2. mesto med dvanajstimi nastopajočimi
ekipami. Ekipa Štradijot Jože, Krebelj Andrej ter Aljoša Morelj
je na močnem turnirju na Hrvaškem (Poljane) po tesnem
boju v finalu klonila proti ekipi domačinov ter zasedla 2.
mesto. Aljoša Morelj pa je na tem turnirju osvojil obe nagradi
za najboljšega zbijalca ter najboljšega bližalca turnirja. Velika
zahvala gre vsem sponzorjem in donatorjem za pomoč pri
delovanju našega društva.

V soboto, 27.7. ob 9. uri
bo Košana gostila svoj

tradicionalni mednarodni turnir.
Srečanje bomo popestrili tudi z srečelovom ter hrano in
pijačo. Ob tej priložnosti balinarski klub Košana vse ljubitelje
in prijatelje balinanja vabi, da se nam pridružijo.
Balinarski klub Košana

Športni kotiček

Na turnirju v Poljanah na Hrvaškem, kjer so balinarji
osvojili 2. mesto.
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www.maksi-servis.si

PROTIVLOMNA VRATA
OKNA
ALU VRATA
PVC VRATA
NOTRANJA VRATA

Pogrebne storitve
V TEŽKIH TRENUTKIH ŽALOVANJA,
OB IZGUBI NAJBLIŽJEGA, SMO VAM V POMOČ
S PRIJAZNO BESEDO IN CELOSTNO ORGANIZACIJO
ZADNJEGA SLOVESA

Oglasne objave

NUDIMO VAM POGREBNE IN POKOPALIŠKE STORITVE
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✜ ureditev dokumentacije, prevozi in priprava
pokojnika (doma in v tujini)
✜ izkop in priprava groba, priprava
poslovilne vežice
✜ klasiËni in žarni pogrebi, ter raztros pepela
na pokopališËu
✜ ekshumacija
✜ organizacija pogrebne sveËanosti
✜ žalno cvetje, objava osmrtnic
✜ pevci, trobentaË, poslovilni govor
✜ pogrebna oprema
V primeru naše organizacije pogrebne sveËanosti vam nudimo

10% popust na žalne aranžmaje v Trgovini in cvetličarni Cekin..
DODATNE INFORMACIJE:
KOMUS d.o.o., Jeršice 3, Postojna
Dežurna št.: 041 377 294
Tel.: 05 726 55 47, e-mail: komus@komus-po.si

Komus Pivski list PRESS 90x125mm RZ 15-3-19.indd 1

Vaša varnost - naša prioriteta
Hitra dobava
in montaža

Protihrupna
okna & vrata

070 718 718

Toplotna &
zvočna izolacija

Z VIZITKO 10% POPUST!

KINO PIVKA
NAGRAJENEC NAGRADNEGA VPRAŠANJA IZ MESECA MAJA
je MARKO DEBEVEC.

Nagrajenec naj se, ko bi si rad v družbi še nekoga
brezplačno ogledal film po svoji izbiri, z osebnim
dokumentom zglasi na blagajni Kina Pivka.
Filmske predstave se čez poletje ne predvajajo, nadaljevale
se bodo v jeseni.

15/3/19 10:33:00

FOTO: Občina Postojna

SKOK K SOSEDOM

Napovednik dogodkov v Občini Postojna
JULIJ 2019

AVGUST 2019

sreda, 31. julij od 10.30 do 12. ure, ploščad pred Postojnsko jamo
21. MEDNARODNI GLASBENI FESTIVAL POSTOJNA (koncert: PANTA REI
SYMPHONIC BAND, Belgija)
(organizira: Turistično društvo Postojna)

četrtek, 1. avgust ob 20.30, Titov trg Postojna
KONCERT glabena skupina HISTRIO
(organizira: Zavod Znanje Postojna, javni zavod - OE Kulturni dom Postojna in Občina
Postojna)

petek, 26.julij ob 20.30, Titov trg, Postojna
KONCERT skupina VIT@VOX
(organizira: Zavod Znanje Postojna, javni zavod - OE Kulturni dom Postojna in Občina
Postojna)

petek, 2. avgust ob 20.30, Titov trg Postojna
KONCERT OB 10. LETNICI DELOVANJA SKUPINE NORTON
(organizira: Zavod Znanje Postojna, javni zavod - OE Kulturni dom Postojna in Občina
Postojna)

ponedeljek, 29. julij ob 21. uri, Titov trg, Postojna
KONCERT DENISE DANTAS QUINTET
(organizira: Jazz hram, Zavod Znanje Postojna, javni zavod - OE Kulturni dom Postojna
in Občina Postojna)

ponedeljek, 5. avgust ob 21. uri, Titov trg Postojna
KONCERT VID JAMNIK QUARTET feat. AJDA STINA TUREK
(organizira: Jazz hram, Zavod Znanje Postojna, javni zavod - OE Kulturni dom Postojna
in Občina Postojna)

torek, 30. julij ob 20.30, Titov trg, Postojna
KONCERT skupina EYE IN THE SKY
(organizira: Zavod Znanje Postojna, javni zavod - OE Kulturni dom Postojna in Občina
Postojna)

torek, 6. avgust ob 20.30, Titov trg Postojna
NARODNO ZABAVNI VEČER Z ANSAMBLOMA AKORDI in TIK TAK
(organizira: Zavod Znanje Postojna, javni zavod - OE Kulturni dom Postojna in Občina
Postojna)

sreda, 31. julij ob 19.30, Titov trg, Postojna
Predstava za otroke JUNAŠKI JELEN
(organizira: Zavod Znanje Postojna, javni zavod - OE Kulturni dom Postojna in Občina
Postojna)

sreda, 7. avgust ob 19. uri, Titov trg Postojna
PASJI POLETNI DAN
(organizira: Zavod Znanje Postojna, javni zavod - OE Kulturni dom Postojna, Občina
Postojna, Športno kinološko društvo Postojna in Notranjski muzej Postojna)

ZA POČITNIKARJE

četrtek, 8. avgust ob 20.30, Titov trg Postojna
KONCERT glasbeni skupini FAIR PLAY in TRICIKEL BAND
(organizira: Zavod Znanje Postojna, javni zavod - OE Kulturni dom Postojna in Občina
Postojna)

ŠPORTNI TEDNI S ŠPORTNO ZVEZO POSTOJNA
(26. 8. – 30. 8. 2019, med 9. in 11.30)
Aktivnosti so namenjene otrokom od 7. do 15. leta. V sklopu športnih aktivnosti se bodo
otroci športno udejstvovali v Športnem parku Postojna ter na drugih športnih površinah
in objektih. Prijavnice za vse aktivnosti dobite na spletni strani občine Postojna ter v
prostorih ŠZ Postojna. Prijave na vse aktivnosti so obvezne!
Za podrobne informacije pokličite na Športno zvezo na tel. 041 688 642 ali 05 720 25 41
oz. pišite na: sportnazveza.postojna@studioproteus.si.
POČITNIŠKO DOGAJANJE V DNEVNEM CENTRU ZA OTROKE IN
MLADOSTNIKE POSTOJNA
(19.08 – 23.08.2019 med 9. In 12. uro)
Tudi letos v Dnevnem centru za otroke in mladostnike Postojna pripravljamo pestro
paleto počitniškega dogajanja. Družili se bomo na ustvarjalnih delavnicah, športnih
aktivnostih, igrali družabne igre ter odšli na zanimiv in poučen izlet. Podroben plan bo
objavljen na spletni strani Občine Postojna ter na FB strani Dnevnega centra.
Za informacije in prijave pišite na: dc.postojna@gmail.com ali na telefonsko št. 040 462
819.
TOČKA MOČI – Večgeneracijski center Postojna
ŠPORT, JEZIK, ŠPAS V MLADINSKEM CENTRU POSTOJNA
(5. 8. – 9. 8. in 12. 8. – 16. 8.)
Že osmo leto zapored bodo naše počitnice zabavne in poučne hkrati. Spoznavali bomo
tuje jezike, našo okolico in na zabaven način spoznali mnogo novega. Brezplačne poletne
počitnice so primerne za vse otroke iz občine Postojna, stare med 6 in 10 let. Prijave so
obvezne. Zbiramo jih do 26.7.2019.
Za več informacij in prijave pišite na zpms.popi@gmail.com ali pokličite na 041 982 781
(Tatjana Rant).

SMUČARSKI TABOR SK KALIČ V SAVUDRIJI (22.8. – 26.8.)
Smučarski klub Kalič Postojna letos organizira smučarski tabor v Savudriji. Kolesarili in
plavali bomo, skakali v morje in se potapljali . Čakajo nas večerne družabne taborne igre
ob ognju in še in še aktivnosti. Cena tabora za otroke od 6 do 15 let znaša 185 EUR.
Prijave zbiramo do 30. 6. 2019 na e-mail: skkalic.prijava@gmail.com
INDIJANCI PRELISIČIJO PIRATE (26.8. – 30.8. od 7.00 - 15. 00)
V parku pred SGLŠ bomo taborili v tipiju, zakurili ogenj in si naredili loke. Skušali
bomo osvojiti piratsko ladjo in obesiti svojo zastavo, spekli koruzo in hrenovko, izdelali
perjanico, jahali konjičke, se kopali na Bloškem jezeru in še mnogo več. Obiščete nas
lahko vsak dan do 16. ure. Poskrbljeno bo tudi za kosilo. Dnevna cena tabora je 20€,
drugi otrok 15€. V primeru prijave za vseh 5 dni je skupna cena 85€, vaš drugi otrok pa
se tabora lahko udeleži za 50€. Tabor je primeren za otroke od 3 do 15 let.
Več informacij in prijave: tanja.cehic@gmail.com ali pokličite na 040 187 383 (Tanja
Čehič)

sobota, 10. avgust ob 20.30, Titov trg Postojna
KONCERT BALKAN DUO
(organizira: Zavod Znanje Postojna, javni zavod - OE Kulturni dom Postojna in Občina
Postojna)
ponedeljek, 12. avgust ob 21. uri, Titov trg Postojna
KONCERT BRANIMIR GAZDIK QUARTET: LINK
(organizira: Jazz hram, Zavod Znanje Postojna, javni zavod - OE Kulturni dom Postojna
in Občina Postojna)
torek, 13. avgust ob 20.30, Titov trg Postojna
KONCERT VEČER DALMATINSKIH PESMI S KLAPO CAMBI
(v slučaju slabega vremena bo koncert v Kulturnem domu Postojna)
(organizira: Zavod Znanje Postojna, javni zavod - OE Kulturni dom Postojna in Občina
Postojna)
četrtek, 15. avgust ob 20.30, Titov trg Postojna
KONCERT skupina WCKD NATION
(organizira: Zavod Znanje Postojna, javni zavod - OE Kulturni dom Postojna in Občina
Postojna)
nedelja, 25. avgust ob 20. uri, Titov trg Postojna
21. MEDNARODNI GLASBENI FESTIVAL POSTOJNA (SAKRALNI KONCERT)
(organizira: Turistično društvo Postojna)
sobota, 31. avgust ob 9. uri, Titov trg Postojna
5. POSTOJNSKI TEK
(organizira: Športno društvo Postojna teče)

Ker se bo število dogodkov v občini Postojna
po izdaji Pivškega lista še spreminjalo,
vljudno vabljeni, da spremljate tudi spletno
stran občine: www.postojna.si

Skok k sosedom

POLETNI KULTURNI BONBONČKI S KULTURNIM DOMOM POSTOJNA
31.7.2019 ob 19:30
otroška predstava JUNAŠKI JELEN
7.8.2019 med 18:00 in 21:00
PASJI POLETNI DAN ob pasji vročini
Več informacij: Katja Jordan na e-naslov: katja.jordan@zavod-znanje.si

petek, 9. avgust ob 20.30, Titov trg Postojna
KONCERT Postojnska rock skupina PUFF band
(organizira: Zavod Znanje Postojna, javni zavod - OE Kulturni dom Postojna in Občina
Postojna)
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Foto: Turistično društvo Pivka

NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI PIVKA
JULIJ 2019
petek, 26. julij od 20. ure dalje, Narin
SHOD V NARINU – ANA PUPEDAN
(organizira: Društvo mladih Narin)

petek, 16. avgust ob 18.30, stadion Košana
DAN NOGOMETA KOŠANA
(organizira: Športno društvo Košana)

sobota, 27. julij ob 9. uri, balinišče v Košani
TRADICIONALNI MEDNARODNI BALINARSKI TURNIR
(organizira: Balinarski klub Košana)

do petka, 16. avgusta, Hiša kulture Pivka
RAZSTAVA: KOLEKTIVA: Posebni prostori, pregledna razstava
(organizira: Hiša kulture Pivka)

sobota, 27. julij ob 16. uri, odbojkarsko igrišče za OŠ Pivka
ODBOJKARSKI TURNIR MED VASMI OBČINE PIVKA
(organizira: Mladi za Pivko)

sobota in nedelja, 17. in 18. avgust od 9. do 18. ure, Park vojaške
zgodovine
EUROPA TRUCK TRIAL
(organizirata: Park vojaške zgodovine in MAN Slovenija)

nedelja, 28. julij od 20. ure dalje, Narin
SHOD V NARINU – ANSAMBEL SNEŽNIK
(organizira: Društvo mladih Narin)
vsak dan od 18. do 22. ure, odbojkarsko igrišče za OŠ Pivka
PIVŠKA PLAŽA
(organizira: Mladi za Pivko)
vsak petek ob 19. uri, Kavarna Pivka
MLADINSKI VEČERI
(organizira: Mladi za Pivko)
vsak torek (od 8. do 11. ure) in petek (od 8.30 do 11.30 ure), VGC
Krpanov dom Pivka
DRUŽENJE OB KAVI ALI ČAJU
(organizira: VGC Krpanov dom Pivka)
AKTIVNE, ZDRAVE IN VESELE POČITNICE V OBČINI PIVKA
Razpored in vse informacije so objavljene na strani 6 in 7.

od ponedeljka do petka, od 26. do 30 avgusta, od 8. do
12. ure
KULTURNE POČITNICE NA ZELENEM KRASU
Za prijave in informacije se obrnite na: tina.poljsak@notranjski-muzej.
si, 041 313 179. Več na strani 6.
ponedeljek in torek, 26. in 27. avgust od 9. do 11. ure, VGC
Krpanov dom Pivka
Počitniška delavnica: SLIKANJE NA SVILO
Zaželene so prijave na 05/71 45 022.
(organizira: VGC Krpanov dom Pivka)
sreda in četrte, 28. in 29. avgust od 9. do 11. ure, VGC Krpanov
dom Pivka
IZDELAVA MOZAIKA
Zaželene so prijave na 05/71 45 022.
(organizira: VGC Krpanov dom Pivka)

AVGUST 2019

sobota, 31. avgust ob 11. uri, Vojkova koča na Nanosu
70 LET VOJKOVE KOČE NA NANOSU
(Organizira: Planinsko društvo Postojna, 041 688 696)

sobota, 3. avgust, Dolnja Košana
SHOD V DOLNJI KOŠANI – Ansambel Stil

SEPTEMBER 2019

nedelja, 4. avgust, Dolnja Košana
SHOD V DOLNJI KOŠANI – Ansambel Spev
petek, 9. avgust ob 20. uri, Galerija Krpanov dom
FOTOGRAFSKA RAZSTAVA »KAPLJA MORJA« - Blaž Lenček
(organizira: Turistično društvo Pivka)
četrtek, 15. avgust ob 18.30, stadion Pivka
DAN NOGOMETA PIVKA
(organizira: Športno društvo Košana)

petek, 6. september ob 19. uri, Hiša kulture Pivka
ODPRTJE RAZSTAVE: Marko Šajn, slike
Razstava bo na ogled od 6. do 27. septembra.
(organizira: Hiša kulture Pivka)
od 13. do 15. septembra, Park vojaške zgodovine
XIII. FESTIVAL VOJAŠKE ZGODOVINE
(organizira: Park vojaške zgodovine)

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

