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PO NAŠI OBČINI



Naslov uredništva: Občina Pivka, 
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka

Telefon: 05/72 10 100
Spletna stran: www.pivka.si

Elektronski naslov: pivski.list@pivka.si
ISSN št. 2536-4367 

Naklada: 2450 izvodov
Prejmejo ga brezplačno vsa gospodinjstva v 

Občini Pivka. 
Uredniški odbor: Nataša Biščak, Silvo 
Čelhar, Danijel Kovačič Grmek, Irena 

Margon, Evgen Primožič
Glavna in odgovorna urednica: 

Doris Komen Horvat 
Fotografija na naslovnici: Marija Paladin

Fotografije na ovitku: Karmen Bobek, 
Evgen Primožič, Silvo Čelhar, Nataša Biščak 

Jezikovni pregled: Irena Margon 
Oblikovanje: Kreaktiva 

Tisk: Abakos, d. o. o. 

Prejmejo ga brezplačno vsa gospodinjstva 
v Občini Pivka.

Uredništvo si pridržuje pravico, da članke ustrezno 
skrajša in jih v primeru, ko v skladu s programsko 

zasnovo glasila ne sodijo v nobeno izmed rubrik, ne 
objavi. Nenaročenih prispevkov ne honoriramo.

Neobičajno in malce negotovo, a hkrati sončno poletje, je šlo znova 
hitro mimo. Ponovno ga je dohitela očarljiva jesen, ki nas je večino 
ponovno postavila v normalne, vsakdanje tirnice. Odrasli smo se 
vrnili nazaj v službe, mlajši pa ponovno v šolske klopi in vrtce. Za 
nekatere bo letošnji september ostal v posebnem spominu, saj 
so določene stvari prišle prvič. Prvošolčki so nadobudno čakali 
prvi šolski dan, nekateri so skupaj s starši prvič prestopili prag 
vrtca, lanski devetošolci bodo prvič okusili srednješolsko vzdušje, 
v začetku oktobra pa se bodo na fakultete vrnili tudi študentje, eni 
od njih bodo prvič stopili na samostojno pot življenja. Nekatere od 
izkušenj bodo drugačne kot pretekla leta, vseeno pa bodo le-te 
edinstvene in za vsakega od njih posebno doživetje.

Ne glede na razmere, vse zgoraj našteto daje vendarle vedeti, 
da se življenje ni ustavilo. Želimo si, da bi z veliko mero energije, 
ki jo je dalo poletje, v naslednjih mesecih lahko aktivno izvajali 
načrtovane dejavnosti. Prav vsak od vas je namreč delček 
mozaika, s katerim sooblikujete lokalno vzdušje, lepšate svoj 
okoliš, se povezujete ter ustvarjate priložnosti za dobro počutje v 
svojem domačem kraju.

Pogumno torej zakorakajmo v obdobje, ki je pred nami in 
verjemimo, da nam bo vse uspelo.

Doris Komen Horvat
odgovorna urednica

Dosledno, a pogumno v jesen...

OBČINSKEGA GLASILA

V A B L J E N I  K
SOUSTVARJANJU 

Vaše prispevke za novembrsko številko pričakujemo  

najpozneje do 9. NOVEMBRA 2020
na e–naslov: pivski.list@pivka.si.

Foto: Andrej Godina
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4 Prispevki iz občinske hiše

MINISTER ČERNAČ NA DELOVNEM SESTANKU V PIVKI
Robert Smrdelj, župan Občine Pivka in predsednik 
Združenja občin Slovenije, je 12. septembra na delovnem 
obisku gostil ministra pristojnega za razvoj in kohezijsko 
politiko Zvoneta Černača, na katerem je minister predstavil 
možnosti, ki jih imajo občine za pridobitev evropskih 
sredstev za financiranje pripravljenih projektov. Z županom 
sta govorila tudi o temeljiti poenostavitvi postopkov za 
uporabo sredstev za sofinanciranje občinskih investicij iz 
državnega proračuna. Minister je se je na kratko zadržal 
tudi na seji Občinskega štaba CZ in člane občinskega 
štaba seznanil s trenutno epidemiološko sliko v državi 
in ukrepih vlade ter o pripravi programov in aktivnosti 
za sofinanciranje opreme za potrebe civilne zaščite in 
gasilske službe iz sredstev Evropske unije.

Občina Pivka

Župan Robert Smrdelj je s sodelavci v juliju gostil 
ministrico za kmetijstvo, dr. Aleksandro Pivec. Na 
delovnem sestanku se je seznanila s projektom obnove 
gradu Ravne, izgradnjo športno turističnega kompleksa 
Ravne in problematiko prenosa stavbnih zemljišč s Sklada 
kmetijskih zemljišč RS na Občino Pivka. Ministrici je bilo 
predstavljeno kmetijstvo v občini ter Krajinski park Pivška 
presihajoča jezera, pri čemer je bil izpostavljen projekt 
Carnivora Dinarica, v sklopu katerega se bo v Pivki 
vzpostavil izobraževalni center velikih zveri Dina. Ob tej 
priložnosti so bile kmetijski ministrici predstavljene tudi 
pobude in potrebe ter spremembe, ki bi jih bilo mogoče 
predvideti v novi finančni perspektivi oziroma razpisih in 
zakonih.

Na srečanju v Pivki so se o organizaciji primarnega 
zdravstva in pripravi njegove strategije, o pomanjkanju 
zdravnikov ter problematiki kritja stroškov za izvajanje 
ambulant ter testiranja za Covid-19 in tudi o načrtovani 
obnovi podstrešnih prostorov in umestitve bolnišnične 
lekarne ter postavitev laboratorija za oploditev z 
biomedicinsko pomočjo, z ministrom za zdravje 
Tomažem Gantarjem, pogovarjali župan Robert Smrdelj 
s sodelavci, direktorica Zdravstvenega doma Postojna 
prim. dr. Irena Vatovec ter direktor Porodnišnice Postojna 
dr. Aleksander Merlo. 

Župan Robert Smrdelj je v juliju gostil tudi ministra za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
Janeza Ciglerja Kralja, ki je v Pivko prišel v spremstvu 
poslanca Andreja Černigoja. Pogovora so se udeležili še 
predsednik regijskega odbora Kras NSI Ernest Margon in 
občinski svetnik Teodor Benčič ter odgovorna za družbene 
dejavnosti na Občini Pivka Jana Knafelc Strle. Minister se 
je seznanil s projekti na področju socialnega varstva ter 
izvajanja socialne politike v občini, pri čemer Pivka veliko 
pozornost v zadnjem obdobju namenja starejšim. Minister 
je ob tem izrazil nadaljnjo podporo pri izgradnji doma za 
starejše in drugih projektih. 

GOSTILI SMO

Občina Pivka, Foto: Občina Pivka, Simon Avsec
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ZASEDALI SVETNIKI OBČINSKEGA SVETA OBČINE PIVKA 

Prispevki iz občinske hiše

Občinski svetniki so se v četrtek, 3. septembra, sestali 
na prvi seji po počitnicah. Občinski svetniki in svetnice 
so se seznanili s poročilom o izvrševanju proračuna v 
prvem polletju 2020. Realizacija prihodkov je za prvo 
polletje znašala 3.676.059 €, odhodkov pa 3.985.161 
€, kar predstavlja približno 27 % realizacijo glede na 
sprejeti proračun. Glede na nižjo polletno realizacijo in 
nižjo oceno realizacije do konca leta je bil občinskemu 
svetu predložen tudi rebalans letošnjega proračuna, ki 
so ga svetniki potrdili. V rebalansu so načrtovani prihodki  
v višini 11.262.146 € ter odhodki v višini 11.713.265 €. 
Predviden je tudi najem dolgoročnega brezobrestnega 
posojila pri državnem proračunu v višini 199.447€ ter 
najem dolgoročnega posojila pri poslovnih bankah v 
višini 500.000 €. Z dolgoročnimi posojili je predvideno 
financiranje izgradnje vodovoda v okviru projekta Oskrba 
s pitno vodo v porečju Ljubljanice, za izgradnjo lokalne 
ceste Zagorje-Bač ter za nakup stanovanj. V Rebalansu 
so predvidene tudi nove investicije, ki bodo sofinancirane 
iz Programa odprave posledic naravnih nesreč, v sklopu 
katerih bo dokončana obnova mostu na Suhorje, izvedla 
se bo sanacija prepusta na lokaciji 2 Narin ter sanacija 
plazu Mala Pristava. Med novimi projekti je tudi obnova 
kulturne dvorane v Krpanovem domu, ki bo sofinancirana 
s strani Ministrstva za kulturo v sklopu razpisa vlaganj 
v javno kulturno infrastrukturo. V Rebalansu bodo 
zagotovljena tudi sredstva za subvencioniranje blaženja 

posledic epidemije COVID-19, do katerih bodo po razpisu 
upravičeni poslovni subjekti za čas, v katerem je zaradi 
epidemije veljala prepoved poslovanja. Občinski svetniki 
so potrdili tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka 
o razglasitvi razvalin cerkve sv. Trojice za kulturni spomenik 
lokalnega pomena, potrdili mandat nadomestnemu članu 
Odbora za finance in proračun Marjanu Korentu ter sprejeli 
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah 
in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles 
občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o 
povračilih stroškov, s katerim se bo uredila pravna podlaga 
za izplačilo sejnin na korespondenčnih sejah, članom 
odborov in komisij, nadzornemu odboru ter članom Štaba 
za civilno zaščito in drugih delovnih teles. Sejnina za 
udeležbo na korespondenčni seji znaša 18,00 € bruto. 

Občina Pivka 

AKTUALNO
UREJENA POT V PIVKI
Uredilo se je del poti ob ulici Pot k studencu v Pivki. V 
dolžini cca 50 m se je odstranilo s travo poraščene pasove 
na sredini in ob robu poti, obsekalo drevje ob poti, vozišče 
poti pa se je nasipalo in utrdilo z asfaltnim frezancem. 
Izvedena dela bodo odslej preprečevala nanos grušča 
na ulico Pot k studencu, kar je bil doslej problem pri 
vsakem nekoliko obilnejšem deževju. Robniki, ki jih je 
izvajalec   podjetje BESIM HAJDARI s.p. iz Postojne, 
postavil vzdolžno ob robu poti, pa so investicija lastnice 
sosednjega zemljišča oz. objekta. 

PRENOVLJENO CESTO DO NOVE 
SUŠICE PREDALI NAMENU
Župan Občine Pivka Robert Smrdelj,  predsednica Vaške 
skupnosti Nova Sušica Magdalena Bobek in tehnični 
direktor izvajalca Asfalti  Ptuj d.o.o.  Nenad Taradi  so 
v petek, 4.septembra 2020, uradno predali namenu 
prenovljeno cesto do Nove Sušice. V okviru prenove je 
bila izvedena rekonstrukcija odseka lokalne ceste od vasi 
Nova Sušica do mostu pri glavni cesti Pivka – Ribnica  v 
dolžini 850 m. Vrednost del je znašala 249.000 €. Slovesni 
dogodek je povezoval Andraž Fidel, s pesmijo pa ga je 
obogatila Klapa Škvadra. Dogodek je blagoslovil košanski 
župnik Zdenko Štrukelj. Po dogodku je sledilo prijetno 
druženje ob zvokih harmonike, na katero je zaigral Martin 
Mankoč.
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NA SUHORJE VODI PRENOVLJEN 
MOST

SANACIJA ODLAGALIŠČA NENEVARNIH ODPADKOV STARA VAS

Most proti Suhorju, ki je bil zgrajen v tridesetih letih 
prejšnjega stoletja, je bil deležen celovite obnove, od 
temeljenja, injektiranja podpornikov, izgradnje nove 
voziščne plošče z ograjo, dovozne poti do mostu in 
ureditve brežin. Pri prenovi se je ohranila osnovna kamnita 
konstrukcija.

Sklep o prenovi mostu je Občina Pivka na prošnjo krajanov 
Suhorja sprejela že pred leti, vendar je bila zaradi visoke 
vrednosti investicija nekoliko preložena in uresničena v 
letu 2019 ter 2020, ko je bil most zaradi poplav dodatno 
poškodovan in je k projektu pristopilo tudi Ministrstvo za 
okolje in prostor, ki je za obnovo namenilo dobrih 436.000 
evrov sofinancerskih sredstev. 

Občina Pivka je ob tem prispevala delež v višini 141.000 
evrov. Most je gradilo podjetje Godina d.o.o., nadzor je 
izvajalo podjetje Tringrad nova d.o.o. Ob zaključku del 
konec julija je potekal priložnostni dogodek. 

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak, župan Občine 
Pivka Robert Smrdelj in predsednica Vaške skupnosti 
Suhorje Brigita Volk so uradno predali namenu prenovljeni 
most čez reko Reko na cesti proti Suhorju. Vaška skupnost 
Suhorje je poskrbela za kulturni program in pogostitev.

Občini Postojna in Pivka v sorazmernih deležih investirata 
dela, ki so po izdanem okoljevarstvenem dovoljenju 
potrebna za sanacijo odlagališča nenevarnih odpadkov 
Stara vas pri Postojni. V mesecu juliju je Publikus d.o.o. 
izbranemu izvajalcu za interventni odvoz oddal vso zbrano 
embalažo iz preteklih let, ki je bila začasno skladiščena 
na območju odlagališča. Izvajalec zapiralnih del – podjetje 
CPK  d.d. iz Kopra - je nato nadaljeval z deli na območju 
vrha in bokov deponije. Izvedlo se je pasivno odplinjanje 
in tesnjenje deponije. Na položene tesnilne sloje se 
je navozila debela plast zemljine. Vgrajene so bile še 
hudourniške kanalete in betonske koritnice za zajem 
meteorne vode. Izvedlo se bo še končni rekultivacijski sloj, 
vsa površina urejanja pa bo znova zatravljena in ograjena 
z novo žično ograjo.
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VZDRŽEVALNA IN OBNOVITVENA 
DELA V OSNOVNI ŠOLI PIVKA
Šolske počitnice so se zaključile, s tem pa tudi vzdrževalna 
in obnovitve dela v naših šolah. V Osnovni šoli Pivka so 
poleg generalnega čiščenja čez poletje urejali teraso 
v sadovnjaku, le-ta bo namreč namenjena učenju na 
prostem, ki je v tem šolskem letu zaradi Covid razmer 
še dodatno priporočljivo. V podružnični šoli Šmihel se 
je v obeh učilnicah uredil parket, ki se ga je pobrusilo 
in lakiralo. Uredilo se je tudi keramiko pri lijaku. Manjša 
obnovitvena dela bodo izvedena še v jeseni, v času izven 
pouka. Sredstva za obnovo in vzdrževanje je zagotovila 
Občina Pivka.
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VAŠČANI PALČJA SO UREDILI 
POLJSKE POTI 

ZUNANJE ŽALUZIJE NA OKNIH 
ZDRAVSTVENE POSTAJE PIVKA

Vaščani Palčja so v juliju uredili nekaj odsekov poljskih 
poti. Poti so temeljito očistili, nasuli material in ga utrdili. 
Občina Pivka je prispevala denar za obnovo, in sicer iz 
sredstev, izhajajočih iz občinskega lastniškega deleža v 
Agrarni skupnosti Palčje. Zahvaljujemo se vaščanom 
Palčja za izvedena dela.

Občina Pivka je v mesecu juliju dobavila zunanje žaluzije 
na 32 -ih oknih južne fasade na objektu ZDRAVSTVENE 
POSTAJE PIVKA in s tem omogočila boljše pogoje za 
opravljanje zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti 
tudi poleti, ko je uporabnike prostorov zelo oviralo sonce 
in zunanja toplota, ki je skozi stekla in notranje žaluzije 
prehajala v prostore. Storitev v vrednosti 5.500 € je v 
mesecu juliju opravilo podjetje Senčila Premrl Stojan s.p. 
iz Postojne.

PREKRITJE STREHE KULTURNEGA DOMA JURŠČE
Kulturni dom Juršče je dobil novo streho. V okviru del se 
je demontiralo dotrajano, 40 let staro opečno kritino, letev 
in strešne lepenke, zamenjalo dotrajane elemente strešne 
konstrukcije in strešnega opaža ter vgradilo paropropustne 
in vodonepropustne folije, dvojno letev in nove opečne 
kritine. Zamenjani so bili tudi kleparski elementi - obrobe, 
žlebovi in odtočne cevi. V napušču so vsi leseni vidni deli 
strehe ustrezno zaščiteni in opleskani. Izveden je tudi nov 
strelovod. Dela v vrednosti 30.000 € je izvajalo podjetje 
STANOVANJSKA d.o.o. iz Postojne.

PODPIS POGODB ZA IZVEDBO INVESTICIJ V INDUSTRIJSKI CONI NEVERKE
Konec avgusta je v sejni sobi Občine Pivka potekal 
podpis pogodb za izvedbo pomembnih investicij 
v Industrijski coni Neverke. V sklopu projekta 
POSLOVNA INFRASTRUKTURA IOC NEVERKE bosta 
potekali dve ločeni investiciji, in sicer KOMUNALNA 
INFRASTRUKTURA IOC Neverke, v sklopu katere bo 
zgrajena dovozna cesta in vsa potrebna komunalna 
infrastruktura ter ČISTILNA NAPRAVA v IOC NEVERKE. 
Izbrani izvajalec izgradnje komunalne infrastrukture je 
podjetje GINEX INTERNATIONAL Gradbeni inženiring 
d.o.o. iz Nove Gorice, vrednost pogodbe znaša 500.000€, 
pogodbo pa sta podpisala direktor podjetja g. Primož Ule 
in župan Občine Pivka g. Robert Smrdelj. Izbrani izvajalec 
del za čistilno napravo je podjetje CID d.o.o. iz Kopra. 
Direktor podjetja g. Branko Potočnik in župan g. Robert 
Smrdelj sta danes podpisala pogodbo o izgradnji, katere 
pogodbena vrednost del znaša 378.000€. Po zaključku 
del bodo zemljišča na voljo zasebnim investitorjem, ki so 
za nove kapacitete že izkazali izjemen interes. Direktor 
podjetja MAKRO 5 GRADNJE, izgradnja objektov, 
d.o.o. iz Kopra, g.  Igor Hvastja in župan Občine Pivka 
g. Robert Smrdelj, sta podpisala pogodbo za izgradnjo 
novega INKUBATORJA ZA PROIZVODNE DEJAVNOSTI 
V IOC NEVERKE. V objektu skupne površine 1.460 m² bo 

na voljo 8 enot za delovanje podjetnikov ter skupni prostori, 
kot so pisarne, 2 sejni sobi, ipd.  Proizvodni inkubator bo 
namenjen mladim podjetnikom  za različne proizvodne 
dejavnosti. Podjetjem na začetku poslovne poti tako ne bo 
treba investirati v nakup zemljišč in gradnjo proizvodnih 
prostorov, pač pa se bodo lahko nemudoma posvetili le 
svoji dejavnosti. Po preteku petletne dobe delovanja bodo 
imela podjetja možnost širitve svojega delovanja na novo 
urejenih zemljiščih v IOC Neverke. Pogodbena vrednost 
za izgradnjo podjetniškega inkubatorja znaša 2.100.000 €. 
Oba projekta sta sofinancirana v okviru Dogovora za razvoj 
primorsko-notranjske razvojne regije, iz Kohezijskega 
sklada EU in Republike Slovenije. 
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Občina Pivka



8 Kotiček naših predstavnikov

Od ljudi za ljudi 

Vsakič, ko sedem za računalnik, da bi napisal prispevek za 
Pivški list, je potreben razmislek. Tokrat se je prvič zgodilo, 
da razmislek, o čem pisati, ni bil potreben. 

V poletnem času, v zgodnjih jutranjih urah in po večdnevnem 
zasedanju, 21. julija 2020 so voditelji držav EU na Evropskem 
svetu potrdili dogovor o proračunu EU za naslednjih sedem 
let ter o dodatnih sredstvih Sklada za okrevanje, ki naj bi 
pripomogla k temu, da  bodo gospodarstva držav čim manj 
ranjena in da bodo v prihodnjih letih ponovno dosegla 
pričakovano rast.  Kar se Slovenije tiče, je bil dosežen 
zgodovinski dogovor.  Če so bili še ob začetku zasedanja 
obeti dokaj pesimistični, je v štirih dneh našim pogajalcem 
na čelu s predsednikom vlade Janezom Janšo uspelo 
doseči, da je bil  predlog iz leta 2018, ki je drastično manjšal 
sredstva,  izboljšan za preko 430 milijonov evrov.  Slovenija 
bo tako imela v obdobju 2021-27 na voljo približno enako 
količino sredstev kot v iztekajočem se obdobju. Skupaj s še 
neporabljenimi sredstvi sedanje finančne perspektive imamo 
do leta 2030 na voljo 12 milijard evrov sredstev. Kot minister, 
odgovoren za področje kohezijske politike, vidim veliko 
priložnost, da v tem obdobju opravimo potrebne spremembe 
in reforme, predvsem pa čutim veliko odgovornost za to, da 
bodo sredstva gospodarno porabljena in da se bodo vrnila 
tja, od koder prihajajo – ljudem. Iz tega razloga bodo prioritete 
na ohranitvi zaposlitev; ustvarjanju novih delovnih mest, 
predvsem za mlade; izboljšanju delovanja zdravstvenega 
sistema; izboljšanju oskrbe starejših, tako na domu kot 
v različnih oblikah institucionalnega varstva; izboljšanju 
infrastrukture na različnih področjih; podpori podjetjem, da 
prebrodijo krizne razmere in se pripravijo za nadaljnjo rast 

ter tehnološke prenove. Potrebno 
je torej dobro načrtovanje, 
učinkovito upravljanje in 
gospodarna poraba. Poleg 
drugačnega načina delovanja, 
kot smo mu bili priča v preteklosti, 
bo potrebno spremeniti tudi 
način razmišljanja na posameznih ministrstvih, pa tudi na 
lokalni ravni, opustitev okostenelih miselnih vzorcev in 
sprememba formalnih pravil delovanja (debirokratizacija), ki 
onemogočajo normalno izvajanje aktivnosti. 

V letošnjem letu je Slovenijo, Evropo, svet prizadela kriza, 
iz katere bomo dokončno izšli šele takrat, ko bo v uporabi 
cepivo za množično uporabo. Precejšen del gospodarstva, 
predvsem pa samozaposleni,  bodo posledice čutili še 
vsaj pol leta, nekje do spomladi prihodnjega leta. Vlada je 
zato sprejemala in bo do dokončnega izhoda iz krize še 
sprejemala ukrepe, ki bodo blažili gospodarski padec in 
ublažili posledice krize pri ljudeh. Proračunski deficit bo 
zato zelo visok. A druge poti ni. Druga pot bi predstavljala 
drastičen padec standarda ljudi, visoko brezposelnost, 
nezmožnost odplačevanja hipotek, številne brezdomce in 
množične stečaje podjetij. Ta pot bi bila napačna. Iz nje bi 
se pobirali leta. Iz tega razloga bi se morala tudi opozicija, 
ki danes kriči zaradi proračunskega primanjkljaja, obnašati 
bolj odgovorno. Predvsem odgovorno do ljudi. Vendar od 
garniture, ki je pred pandemijo COVID – 19 vrgla puško v 
koruzo, tega ni mogoče pričakovati. Zato bo Janševa vlada 
opravila vse tisto, česar Šarčeva vlada ni bila sposobna, oz. 
pred čemer je bežala. V dobro ljudi in za ljudi.   Zv

on
e 

Č
er

na
č,

 m
in

is
te

r

Čudni časi »nove normalnosti«

Res je, da smo trenutno v nekih čudnih časih. Pravijo 
jim nova normalnost. Vendar se tudi v tej »normalnosti« 
pojavljajo dvomi, zato nikakor ne sme postati vsakdanja 
praksa. Ne smemo se z njo sprijazniti in je nekritično 
ponotranjiti. Pa ne zaradi kakšne teorije zarote, ampak zaradi 
dvoumnih informacij, ki jih državljankam in državljanom daje 
država. En predstavnik vlade reče nekaj, drugi povsem 
nekaj nasprotnega, ljudje pa naj se teh navodil držimo in 
jim verjamemo. Seveda ni vse tako preprosto in nikakor 
črno-belo. Ampak glede na vse dogajanje ter utemeljene 
sume, da vse pa le ni tako, kot nam želijo predstaviti, se 
moramo vprašati  o smiselnosti ukrepov, nabav in vsega 
dogajanja okoli »korona krize«. Tej vladi je uspelo v nekaj 
mesecih pridelati rekordni proračunski primanjkljaj in visoko 
zadolžitev države. V državnem proračunu zeva 4,2 milijarde 
velika luknja! Vprašam se, ali je takšen minus lahko v celoti 
posledica epidemije? Prepričan sem, da ne. Sploh ker 
podrobno spremljam vladne ukrepe in njihove rezultate.

Da ne bo o njih sojeno le skozi politično prizmo, se bom 
vzdržal mnenja. Naj navedem le, kaj o vladnih ukrepih meni 
Fiskalni svet, ki je zadolžen za proračunsko uravnoteženost 
z zadolževanjem in ustrezanjem fiskalnemu pravilu. Ta 
opozarja, da so bile vladne ocene o vplivih na javne finance 
precenjene. Za polovico. Torej so bili ukrepi samo polovično 
realizirani. Še huje pa je na področju jamstvene sheme za 
podjetja, kjer je bilo od 2,2 milijarde evrov podeljenih le za 
76 milijonov evrov garancij. Seveda bodo zdaj ob rebalansu 

proračuna predlagatelji tega 
hvalili na vse pretege, ga kreativno 
interpretirali in se izgovarjali na 
trenutne razmere. Ne trdim, da 
ima opozicija vedno prav, ko 
opozarja na stanje, trdim pa, da 
je trenutna koalicija v vsej tej 
zmešnjavi to izkoristila. Ne le za 
nabiranje političnih točk, ampak 
tudi za kaj povsem drugega. Ampak tudi te nečednosti naj 
raziskujejo za to pristojni in o njih sodijo sodišča.
Gre pa poleg vsega tega za vprašanje politične odgovornosti. 
Nihče je noče prevzeti, recimo pri preplačani in, zdaj je to 
že jasno, neuporabni medicinski opremi. Noče je prevzeti 
pri recimo poseganju v suverenost inštitucij kot so statistični 
urad, nacionalni preiskovalni urad, finančna uprava … Noče 
je prevzeti, ko visoki funkcionarji omogočijo svojim družinskim 
članom brezplačno bivanje po turističnih zmogljivostih. Zato 
je potrebno biti še posebej pozoren, čuječ in pripravljen 
razmišljati s svojo glavo. Jaz ljudem zaupam, da bodo 
sami znali oceniti, kdo jih želi žejne peljati čez vodo, in kdo 
ima iskrene namene. Alternativa je! V iskrenih, poštenih in 
delovnih ljudeh. Politična jesen bo vroča. Apeliram samo na 
moč argumentov in dejstev. Leporečiti zna veliko politike. 
Iskren pa je le majhen del.

Vse dobro vam želim.

ČLOVEK.
SKUPNOST.
DRŽAVA.

ROBERT PAVŠIČ
»Poštenost in delavnost sta slovenski lastnosti, ki ju dandanes vidimo 
le malo. Z zdravim razumom, vnemo in čistim namenom lahko to drža-
vo spet naredimo takšno, da bomo nanjo ponosni vsi: naši otroci, mi in 
naši starši.«
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9Kotiček naših predstavnikov

V občinskem svetu imamo Socialni demokrati svojega 
člana že od same ustanovitve občine. 

Socialni demokrati imamo v pivški občini okrog 150 
simpatizerjev – volivcev. To nam zadošča za enega 
svetnika v občinskem svetu. En svetnik v občinskem svetu 
sam ne more storiti prav nič, v povezavi z drugimi svetniki 
pa lahko bistveno prispeva k dobremu in uspešnemu delu 
sveta in posredno uresničuje tudi program svoje stranke. 
To je naš moto in način dela. Z analizo dosedanjega 
dela vseh naših svetnikov (Edmunda Srebota, Marjana 
Korenta, Mihe Smrdelja  in mene) ugotavljamo, da smo 
z našim delom v občinskem svetu prispevali k hitremu in 
učinkovitemu razvoju vseh delov naše občine.

Program našega dela ni sprejemljiv le za naše simpatizerje, 
v veliki večini je program sprejemljiv in všeč tudi velikemu 
številu občanov. Veliko elementov našega programa imajo 
v svojih programih tudi druge stranke in liste. Posebnosti 
našega programa pa so:

- brezplačne šolske in obšolske dejavnosti, 
- brezplačne interesne športne in kulturne dejavnosti za 
vse otroke in mladostnike,
- finančno - materialna pomoč Društvu za ohranjanje 
tradicij NOB in Društvu TIGR
- kvalitetna in cenovno sprejemljiva pomoč za 
starostnike, brezplačna rekreacija starostnikov.

Jaz sem v svetu že tretji mandat. Vedno sem skušal delovati 
konstruktivno in povezovalno. V prvih dveh mandatih je 
svet deloval bolj složno, saj smo člani sveta včasih tudi 
po burnih razpravah vedno našli skupni konsenz. Večino 
za občino najpomembnejših dokumentov (proračun, 
rebalanse proračunov in zaključni račun) smo sprejemali 
soglasno. Ravno tako smo v glavnem soglasno podprli 
tudi najpomembnejše projekte v občini. V tem mandatu pa 
želje po doseganju skupnega dogovora ni.

IZ OBČINSKEGA SVETA…

Drugi mandat sem tudi član sveta javnega zavoda »Zavoda 
za turizem Pivka«. Tudi v tem pet članskem svetu smo imeli 
v tem obdobju kar precej dela. Sprejemali smo pomembne 
odločitve, s katerimi smo omogočali razvoj zavoda in 
posredno tudi turizma na Pivškem. 

Drago Štunf, 
predstavnik Socialnih demokratov v občinskem svetu

SOCIALNI DEMOKRATI Z namenom predstavitve naših občinskih svetnikov vzpostavljamo rubriko, kjer se bodo po abecednem zaporedju predstavili s svojimi videnji in konstruktivnimi usmeritvami.

ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE IN MORS SKLENILA 
SPORAZUM O SODELOVANJU
Predstavniki Združenja občin Slovenije in Ministrstva 
za obrambo so konec avgusta slavnostno podpisali 
Sporazum o sodelovanju in podpori večletnemu projektu 
uvrščanja vsebin in pridobivanja sredstev za področje 
zaščite, reševanja in pomoči v dokumentih evropske 
kohezijske politike 2014 – 2020, programske dokumente 
večletnega finančnega okvirja 2021 – 2027 in programe 
instrumenta za okrevanje – NextGeneration (NG EU). 
Sporazum je v imenu Združenja občin Slovenije podpisal 
predsednik Robert Smrdelj. Dokument je oblikovan z 
namenom uresničevanja vizije in ciljev, povezanih z 
vzpostavitvijo, razvojem, nadgradnjo in zagotavljanjem 
razpoložljivosti, organiziranosti, opremljenosti ter 
usposobljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč (ZRP) 
za odziv na trenutna in naraščajoča tveganja ter izzive na 

področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
povezane z epidemijami in podnebno pogojenimi 
nesrečami.

Vir: ZOS, MORS
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Mogoče najprej malo vaše zgodovine. Kaj vas je navdušilo, 
usmerilo v vrtnarstvo? Je to nekaj, kar ste si želeli početi od 
malih nog?
Lahko bi to rekli. Moj stari oče je bil vrtnar in ko sem bil pri njem v 
varstvu, sem mu seveda sledil pri njegovem delu. Tudi pomagal sem 
mu, kolikor sem kot otrok lahko. Veliko sem se naučil od njega in tako 
vzljubil ta poklic. Kasneje je bilo tudi moje šolanje usmerjeno v to smer.

Kdaj ste se odločili za ustanovitev lastnega podjetja?
Moje prvo delo vrtnarja je bilo zasaditev žive meje leta 2005. Takrat 
sem to opravljal bolj postransko, saj je bila šola na prvem mestu. Za 
ustanovitev podjetja sem se pa odločil pred štirimi leti. To delo me 
veseli in trenutno se ne vidim kje drugje kot v tem poklicu. 

Kaj pravzaprav zajema vaše delo? Kakšne storitve ponujate?
Moje delo zajema urejanje okolice, vrtov, parkov. Načrtujem vam lahko 
povsem nov vrt in vam zasadim vse gredice. Posadim vam lahko tudi 
sadno ali okrasno drevje, grmovnice, trajnice. Če bi na vrtu radi imeli 
ribnik ali skalnjak, vam naredim tudi to. Delam razne izkope, planiranje, 
visoke grede, obrezujem sadno drevje. Po potrebi naredim manjše 
tlakovane površine. Lahko vam pa tudi samo svetujem, kam in kako 
posadite kakšno rožico. 

Nam lahko opišete, kako poteka načrtovanje novega vrta? Na kaj 
ste pozorni, kaj naredite najprej? Kdaj je najboljši čas za urejanje 
vrta?
Dve stvari sta zelo pomembni pri načrtovanju novega vrta: lega 
oziroma teren in velikost. Ne glede na želje stranke je ti dve stvari 
vedno potrebno upoštevati. Enostavno ne moremo na en majhen 
vrtiček posaditi ogromnega drevesa, tudi če si ga stranka neizmerno 
želi. Torej, najprej si ogledam teren, se pogovorim s stranko o tem, 
kakšen vrt si želi, morda je to skalnjak z zelišči ali enostaven vrt, ki ne 
potrebuje veliko vzdrževanja ... želje so različne in vedno jih skušam, 
kolikor je mogoče, upoštevati. Sledi priprava zemlje in gredic, na koncu 
pa še zasaditev. Vrt je takoj po zasaditvi lahko videti bolj otožno, saj 
sadike potrebujejo čas, da se razrastejo in pridejo res do izraza. 

Kako je v zimskem času, imate manj dela?
Zadnja leta imamo kar mile zime, zato lahko delo potegnem vse do 
začetka decembra. Januarja pa pride na vrsto že prva rez sadnega 
drevja.

Predstavitev obrti: 
VRTNARSTVO Jure Štanta

Poklic vrtnarja ne zajema samo sajenja in vzgoje sadik in nikakor ne, kot bi mnogi mislili, samo sadik zelenjave. Vrtnar 
oblikuje, ureja, vzdržuje zelene površine, imeti mora razvito podjetniško miselnost za prodajo svojih storitev in seveda 
tudi smisel za estetiko. O vrtnarstvu sem se pogovarjala z Juretom Štanto.

PODJETNIŠKI KOTIČEK

NAGRAJENCI (ŠTEFETOVA KMETIJA)

1. NAGRADA, darilni bon v vrednosti 15,00 € - MIRA ZADEL

2. NAGRADA, darilni bon v vrednosti 10,00 € - MARJAN FRANK

3. NAGRADA,  darilni bon v vrednosti 5,00 € - JORDAN LAPAJNE

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 na 
kmetiji. 

Objavljamo imena tokratnih nagrajencev. Vsem čestitamo za srečo pri žrebu!

POTEM

PREJ

Upam, da smo vas s tem pogovorom 
spodbudili, da bi kaj postorili na vrtu ali 
mogoče okolico svoje hiše malo preuredili. 
Če ne veste, kako bi se vsega skupaj lotili, 
pa vsekakor vprašajte gospoda Štanto za 
kakšen nasvet.

Nataša Biščak
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PODJETNO NAD IZZIVE 

INOVACIJSKO 
SOUSTVARJANJE

PODJETNIŠKO SVETOVANJE
PODJETNIŠKI KOTIČEK

V kolikor imate zanimivo podjetniško idejo, vam na RRA 
Zeleni kras ponujamo kakovostno podjetniško svetovanje. 

Strokovni sodelavci vas vodimo skozi celoten proces od 
idejnih zametkov do uresničitve vaše poslovne ideje:
• kako oblikovati uresničljivo poslovno idejo,
• kako jo realizirati,
• kako se ustrezno registrirati za izvajanje dejavnosti,
• pomagamo vam najti vire financiranja (povratna in 
nepovratna sredstva).

Osnovna podjetniška svetovanja so brezplačna za 
vse prebivalce Primorsko-notranjske regije, v sodelovanju 

z Občinami Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška 
dolina in Pivka pa izvajamo tudi nadaljnja brezplačna 
podjetniška svetovanja ter nudimo pripravo poslovnih 
načrtov in/ali vlog na javne razpise na različnih 
področjih po subvencionirani ceni do 70 % cene.

Za podjetniško svetovanje je obvezna predhodna 
uskladitev termina, na naslednjih kontaktih:
• dr. Jana Nadoh Bergoč, jana@rra-zk.si, 05 721 22 48
• Marinka Petrc, marinka@rra-zk.si, 05 721 22 33

RRA Zeleni kras

Projekt Podjetno nad izzive (PONI Primorsko-notranjska) je model 
podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega potencialni podjetniki 
v 4 mesecih razvijejo in realizirajo svojo podjetniško idejo. To se 
doseže skozi celostni 4 mesečni program, ki vključuje podjetniška 
usposabljanja, mentorstvo in nudenje vsestranske pomoči udeležencem 
pri uresničevanju njihove poslovne ideje. 

Projekt bo potekal med leti 2021 – 2022, vanj bo vključenih 52 udeležencev v 
Primorsko-notranjski regiji. 

Ste kreativec, ustvarjalec oz. kakršenkoli predstavnik kulturno 
kreativnega sektorja in si želite novih izzivov? Ste inovativni in 
imate ideje, kako optimizirati oz. nadgraditi produkte ali storitve? Ste 
odprti za sodelovanje s podjetji in bi se vključili v proces inovacijskega 
soustvarjanja?

Ste podjetje, ki želi izboljšati svoj inovacijski potencial? Se 
ukvarjate z razvojem obstoječih ali novih produktov oz. storitev? 
Želite optimizirati oz. nadgraditi procese v podjetju? Ste odprti za 
sodelovanje s predstavniki kulturno kreativnega sektorja?

Hvala za sodelovanje!
Projektni partnerji projekta DIVA

Vpišite se na zemljevid oz. v 
orodje, preko katerega bomo v 

nadaljevanju projekta omogočali 
povezovanje podjetij s kulturno 

kreativnimi industrijami. 
Ustvarjena partnerstva boda 

lahko nato kandidirala na 
razpisu za sofinanciranje 

sodelovanja, ki ga bomo objavili 
v nadaljevanju projekta.

Vpišite se na zemljevid 
inovacijskega soustvarjanja!

http://diva-borderless.eu/en/aat/

Cilj projekta so novoustanovljeni poslovni subjekti (s.p., d.o.o. 
in druge oblike poslovnih subjektov).

Rezultat, ki ga zasledujemo, zajema vključitev 52 potencialnih 
udeležencev v program usposabljanja projekta PONI, izdelanih 
52 novih poslovnih načrtov in na trgu prestavljenih minimalno 
sprejemljivih produktov ter 30 % (oz. 16) novoustanovljenih 
poslovnih subjektov na območju Primorsko-notranjske regije v 
celotnem obdobju.

RRA Zeleni kras

Vključijo se lahko osebe s poslovno 
idejo, ne glede na starost, stopnjo 
izobrazbe ali status brezposelne 
osebe. Pogoj je, da imajo kandidati 
prijavljeno stalno ali začasno bivališče 
v Primorsko-notranjski regiji, ter da so 
na dan pričetka vključitve osebe z nami 
zmožne podpisati pogodbo o zaposlitvi. 
Udeleženci so namreč za čas projekta 
redno zaposleni na RRA Zeleni kras. 
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Analitična hiša Bisnode, ki v okviru mednarodnega projekta izvaja finančne analize podjetij in ima večletno tradicijo v podeljevanju
certifikatov bonitetne odličnosti v 18-ih evropskih državah, je podjetje Kovod Postojna, d.o.o., po analizah za leto 2020 uvrstila med
1,5% najboljših poslovnih subjektov v Sloveniji ter podjetju tokrat dodelila najvišjo, platinasto boniteto odličnosti AAA.

Platinasto bonitetno odličnost, ki potrjuje najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji,
si je podjetje Kovod, ki v Postojni in Pivki skrbi za oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda, pridobilo glede na preteklo
obdobje, ko je bilo podjetje tri leta zapored deležno bonitetne odličnosti Zlati AAA. Pridobljena ocena temelji na računovodskih izkazih in drugih
dinamičnih kazalnikih podjetja ter napoveduje nadpovprečno varno in uspešno poslovanje podjetja v naslednjih dvanajstih mesecih.  Podjetja, ki
izkazujejo platinasto bonitetno odličnost, predstavljajo najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi
poslovnimi partnerji. Dodeljena platinasta odličnost potrjuje izjemne poslovne rezultate podjetja, ki obenem skrbi za zadovoljstvo vseh vpletenih v
delovni proces.

PODJETJU KOVOD PLATINASTA
BONITETNA ODLIČNOST

David Penko, direktor podjetja Kovod Postojna, d.o.o.

Kaj za  podjetje pomeni doseganje najvišjih standardov
bonitetne odličnosti?
Pridobljen certifikat odličnosti potrjuje trud in prizadevanja, h katerim
naš kolektiv dnevno stremi. Zavzemamo se za kakovostne storitve in
učinkovito delo, dobro komunikacijo z uporabniki, pa tudi za
sodelovanje z vsemi lokalnimi deležniki. Svoje dejavnosti izvajamo
profesionalno, dosledno ter se obenem trudimo tudi za nenehen
napredek. Odličnost, ki nam jo izreka certifikat, je pravzaprav
nagrada našim zaposlenim in našemu dobremu poslovanju, ki
dokazuje, da smo zanesljivo in kredibilno podjetje za sodelovanje z
vsemi poslovnimi partnerji, tako strankami, kupci, dobavitelji, kot tudi
zavarovalnicami, bankami ter drugimi poslovnimi partnerji. Obenem
je ta uspešnost našega podjetja tudi motiv in spodbuda za dobro
nadaljnje delo ter nove poslovne uspehe.
 
Katere prednosti ima podjetje Kovod Postojna, d.o.o.?
Naše podjetje je v prvi vrsti družbeno naravnano in odgovorno.
Lokalno okolje je naše pomembno  vodilo, saj so naše dejavnosti
neposredno vezane na prav vsako gospodinjstvo ali uporabnika. Pri
tem dajemo velik poudarek nenehni dosegljivosti in dobri ter
kakovostni komunikaciji z uporabniki ter odnosu in vzdušju, ki ga
širimo v lokalno skupnost. Pri vsem tem so pomembne
infrastrukturne izboljšave in razvoj, s katerim nadgrajujemo kakovost
svojih storitev. Nenazadnje pa so podjetje predvsem strokovni in
predani zaposleni, ki s svojo dnevno pripadnostjo delovnemu okolju,
omogočajo to učinkovito in kakovostno delo.

Kakšni so nadaljnji poslovni načrti v podjetju za ohranjanje
odličnega poslovanja?
Visoka kakovost naših storitev, skrb za okolje, varnost in zdravje pri
delu ter družbena odgovornost (sodelovanje z lokalno skupnostjo,
ozaveščanje in izobraževanje uporabnikov) sodijo med cilje, za
dosego katerih si prizadeva sleherni sodelavec podjetja KOVOD
POSTOJNA, d.o.o. Tudi vnaprej si bomo prizadevali za uspešnost
poslovanja in nadgradnjo svojih storitev ter predvsem ohranjanje
zaupanja, ki ga imamo pri svojih uporabnikih.
 
Kateri citat je vodilo delovanja v podjetju?
»Voda, vir življenja.« 
Ker gre za nenadomestljivo dobrino našega vsakdana in z njo
oskrbujemo skoraj 22.000 uporabnikov, je vsa naša odgovornost
prioritetno usmerjena v nenehno skrb za varno in kakovostno ter
zdravstveno ustrezno oskrbo s pitno vodo.
 
Kaj v poslovnem svetu prinaša uspehe?
Podjetništvo je pot, ki sestoji iz izzivov, pretresov, vzponov in
padcev. Najpomembneje pri tem je predano delo, z obilo vztrajnosti
in poguma. Marsikdaj so na poti ovire, nerealna pričakovanja in na
pogled nerešljive situacije, vendar z odločnostjo, poštenostjo in
sodelovanjem, pridejo rezultati. Vsekakor pa je podjetništvo zgodba,
napisana na več straneh in v več poglavjih. Pomembno je, da
verjamete vanjo in se v njej dobro počutite ter si želite njenega
nadaljevanja, pa bo v vsakem primeru imela srečen konec.
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FINANČNI URAD 
SVETUJE…

Plačam s spletnim 
plačilom iz eDavkov
S spletnim plačilom lahko z enim plačilnim 
nalogom plačate različne obvezne dajatve, 
ki so prihodek različnih blagajn javnega 
financiranja (npr. nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča, letni poračun 
dohodnine). V spletno banko bo posredovan 
plačilni nalog, ki bo vseboval vse podatke, 
potrebne za izvršitev plačila, zato v spletni 
banki ne bo potrebno pripravljati plačilnega 
naloga. V znesek za plačilo bo vključen tudi 
znesek zamudnih obresti do dne plačila, 
če boste obveznosti za plačilo izbrali iz 
knjigovodske kartice eDavki. 

S spletnim plačilom lahko svoje obveznosti 
plačajo zavezanci za davek, ki so registrirani 
uporabniki eDavkov in uporabniki spletnih 
bank, vključenih v sistem spletnih plačil 
Uprave Republike Slovenije za javna plačila.

V eDavkih se lahko obveznosti, ki bodo 
plačane s spletnim plačilom, izberejo iz 
knjigovodske kartice (odprte postavke) ali iz 
pregleda “Prejeti dokumenti”.

Obveznost je plačana, ko izvajalec plačilnega 
prometa izvrši nalog. Zato je tudi pri plačevanju 
s spletnim plačilom potrebno upoštevati 
navodila izvajalca plačilnega prometa, do 
kdaj mora biti predložen plačilni nalog, da je 
plačilo izvršeno še isti dan.

S prejetim plačilom se poravnajo izbrane 
dajatve, in sicer po vrstnem redu prej dospele 
obveznosti posamezne vrste dajatve, ki je 
bila izbrana za plačilo. Če se plačuje enemu 
prejemniku (blagajni javnega financiranja) več 
vrst dajatev, se s prejetim plačilom poravnajo 
po vrstnem redu prej dospele obveznosti do 
prejemnika. 

Iz eKartice za spletno plačilo ni mogoče 
izbrati obveznosti, ki so vključene v načrt za 
plačilo terjatev zaradi odobritve odloga plačila 
ali obročnega plačila.

Finančni urad 
Postojna

SPLETNA STRAN V ENEM DNEVU

FOR REFERENCE:
WWW.ENTREPRISESCANADA.CA

DIGITALNI MARKETING

TIK TOK ZA PODJETNIKE

DOGAJA SE 

Napovednik dogodkov v Podjetniškem

inkubatorju Perspektiva

Kako izstopati na spletu? Odgovor je s

pravimi pristopi in spletnimi orodji.

Katera so ta, vam razkrijemo na

delavnici!

Prijave sprejemamo na: 

 https://forms.gle/4wVojjexrn1aSb3g6

Tik tok je priljubljena aplikacija, ki

je zelo prepoznavna med mladimi.

A izkoristimo jo lahko tudi za

promocijo svojega podjetja,

produktov in storitev. 

Prijave sprejemamo na:

https://forms.gle/vUqtQjeGrhyQSur87

Želite biti vidni in si na ta način

povečati svojo prepoznavnost?

Pridružite se nam na delavnici, kjer

boste izvedeli kako se v enem dnevu

lansirati v virtualni svet interneta

Prijave sprejemamo na:

https://forms.gle/BU1ZqtgRNKjgYC2i8

Na vse dogodke so potrebne prijave preko naše spletne strani
www.inkubator-perspektiva.si  

Dobrodošli v podjetniški inkubator Perspektiva,

kjer je vsak posameznik unikat v naši ponudbi!
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NA OBISKU KMETIJE V PALČJU

Evropska unija in Slovenija zadnje obdobje aktivno 
usmerjata kmetijstvo v smer sonaravnosti. Taka pridelava 
upošteva naravne zakonitosti ter poskuša v največji meri 
zmanjšati negativne vplive na okolje s smotrno (upo)rabo 
naravnih virov. Ravno z namenom spodbujanja sonaravne 
živinoreje med kmetovalci in ozaveščanja javnosti  o 
vrednosti hrane in pomenu takšnega kmetovanja za 
ohranjanje okolja partnerji izvajajo dvoletni projekt 
Izobraževanje o sonaravni živinoreji in okolju. Poleg 
izobraževanj, namenjenih strokovni javnosti, se v okviru 
projekta velik poudarek namenja ranljivim skupinam, ki jih 
je sicer v izobraževanja o okolju in hrani težje pritegniti. 
Da so tovrstne aktivnosti smiselne, predvsem pa teme 
privlačne za udeležence, sta potrdila tudi nadvse prijetna 
dogodka na partnerski kmetiji v Palčju. Nad ogledom 
kmetije, ki sta ga vodila mladi gospodar Timotej Kovač in 

specialist za živinorejo na KGZ NG Aleš Valenčič, so bili 
udeleženci VDC Postojna, ŠENT in PUM-O navdušeni. 
Poleg novih informacij so tovrstne delavnice priložnost, 
da ciljnim skupinam omogočimo pristnost in čarobnost, 
ki jo nudijo narava in kmetijske dejavnosti.

DAN ODPRTIH VRAT EKOLOŠKE KMETIJE SEDMAK

V okviru turistične promocijske akcije Raziskujte z nami, ki 
je to poletje izpostavila vse prednosti in lepote naše Pivke 
in okolice, je v avgustu dvakrat potekal tudi dan odprtih 
vrat na ekološki kmetiji Sedmak na Jurščah. Kmetijo so 
obiskali predvsem starši z otroki. Ob upoštevanju vseh 
veljavnih ukrepov je bila udeležencem predstavljena več 
kot 60-letna zgodovine kmetije, omogočen jim je bil ogled 
pašnikov in tudi stik z živalmi (ovce, koze, osli, konji). 

Obiskovalci so bili postreženi z domačo hrano in pijačo. 
Tako gostitelji kot tudi obiskovalci so se strinjali, da ljudje 
vse bolj cenimo lokalno pridelano hrano, kar se je še 
posebej izrazilo zadnje mesece. Ljudje smo spoznali, da 
lahko v svoji rodni deželi dobijo vse dobro in kakovostno 
prav na kmetijah.

Osnovna dejavnost družinske 
kmetije Sedmak je reja živali. 
Glavnino predstavlja vzreja 
ovc in koz, sicer imajo še konje 
in osle. Kmetija vzreja tudi 
pastirske pse pasme tornjak, s 
katerimi kot partnerji sodelujejo 
tudi v projektih. V realizaciji je 
tudi dopolnilna dejavnost na 
kmetiji (predelava in prodaja 
mesa na domu ter klavnica 
za drobnico in prašiče). Živali 
približno pol leta pasejo na 
suhih kraških pašnikih, ko pa 
nastopi zima, žival uhlevijo do 
spomladi. Na kmetiji si želijo 
povečati število rejnih živali ter 
razširiti trg širom Slovenije in 
tudi tujine.

DKH
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Kmetija leži v vasi Palčje, 
v osrčju Krajinskega parka 
Pivških presihajočih jezer. 
Redijo plemensko govedo 
lisaste pasme – usmeritev 
meso (mesni simmental). 

Rejo so začeli z uvozom 
plemenskih telic iz Slovaške 
in Nemčije, filozofija reje pa temelji na reji živali, ki 
dobro izkoriščajo naravne pogoje paše, imajo izrazit 
materinski nagon ter dobro mlečnost, ki omogoča 
vrhunske priraste do odstavitve. 

Poudarek na kmetiji je tudi pri odbiri mirnih živali, 
zaželjeno genetsko brezrožnih. Poleg goveda redijo 
koze burske pasme za prirejo klavnih kozličev, 
prašiče ter pitovne piščance. Kmetija je usmerjena 
v prodajo plemenskih živali in lastno trženje mesa. 

DKH
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TRENDI KULINARIKE TER SEDEM NOVOSTI PIVKE 
PERUTNINARSTVA 

Prestižne restavracije so postavile žar v središče svoje vrhunske kulinarike. 
Trend svetovnih razsežnosti prinaša spremembe tudi v domača gospodinjstva. 
Žar postaja aktualen vse leto na terasi in celo balkonu. Ta trend je moč občutiti 
že nekaj zadnjih let, zato v Pivki perutninarstvu izdelke za žar nudimo vse leto:  
piščančji čevapčiči, pleskavice, nabodala in mini filetini so hitro pripravljeni, 
okusni in lahkotni.  Pripravimo jih lahko tudi v ponvi. Družino izdelkov za žar pa 
nenehno tudi širi.  

Pivka perutninarstvo prva predstavlja odlične odščipance iz sočnega 
piščančjega mesa s sirom in slanino. Pakirani so po 12 kosov v kontrolirani 
atmosferi, ki zagotavlja daljši (8 dnevni) rok trajanja in omogoča shranjevanje v 
hladilniku. Lahko si jih privoščimo pečene na žaru ali v ponvi. Jed ima prijeten 
vonj po siru in pečeni slanini. 

Hrana je tudi estetika. Odraža naš življenjski stil, če smo v družbi ali sami. 
Aktivne družine in posamezniki imajo vse manj časa za pripravo hrane, kljub 
temu mora biti jed barvita. Zanimiv primer je burger, ki je postal globalna 
jed. Pivka perutninarstvo je prva na slovenskem trgu, ki je za vse ljubitelje te 
priljubljene jedi pripravila tudi piščančjo različico. 

Chick burger Pivka je prvi in edini piščančji burger na slovenskem trgu z 
garancijo za sledljivost in varnost. Narejen je iz najbolj sočnih delov piščanca 
- fileja beder – iz 100 % piščančjega mesa! Polnost okusa mu zaokrožijo 
še blage začimbe. Primeren je za vse, ki izbirajo lahkotnejše obroke, imajo 
premalo časa, a se hkrati zavedajo pomena preverjenega porekla. Burger je 
odličen za peko v ponvi ali na žaru. Je obrok, ki ga je enostavno pojesti stoje, 
na poti ali doma. Uživamo ga sami ali v družbi.

Pri izbiri začimb čutimo vpliv minimalizma. Jed mora biti prvinska in naravna, 
a kljub temu vrhunska, saj na področju kakovosti in okusa ne sprejemamo 
kompromisov. To prinašajo lokalni okusi, ki so prisotni v slovenski kuhinji že 
desetletja, priznavajo pa jih tudi mladi.  Piščančje meso Pivka ima hkrati tudi 
certifikat Višja kakovost – vir selena, ki ima vlogo pri delovanju imunskega 
sistema in delovanju ščitnice. 

Ena od tradicionalno priljubljenih jedi so polpeti. Lahko jih pripravimo v ponvi 
ali pečici. Temu trendu sledi tudi Pivka, ki je razvila edinstvene polpete iz 
piščančjega mesa. Narejeni so iz najbolj sočnih delov piščanca - fileja 
beder – iz 100 % piščančjega mesa. Polnost okusa zaokrožijo še začimbe, 
ki jih v polpetih ne moremo pogrešiti. Ker so narejeni iz piščančjega mesa, so 
lahkotni, hitro pripravljeni in popestrijo vsakdanji jedilnik. Lahko jih pripravite 
kot samostojno jed ali kot prilogo.

Modne smernice so se preko množične uporabe družbenih omrežij prenesle tudi na področje kulinarike, v 
restavracije in na domove. Hrana je kot inovativna kreacija postala naš že vsakodnevni fotografski motiv. Sočasno 
ostaja pristna in domača, lokalna. Pivka perutninarstvo je kot odgovor na nov življenjski stil potrošnikov razvila 
kar sedem novosti. Tokrat predstavljamo prve tri okusne poslastice, vrhunske inovacije iz piščančjega mesa.  

Kolekcija veselih, barvitih, okusnih jedi nastaja v posebnem oddelku na Kalu pri Pivki. Premierno jih predstavljamo že 
v prodajalnah Pivke na Kalu in Marofu pri Cerknici. Urnike prodajaln najdete na spletni strani Pivke perutninarstva 
wwww.pivkap.si. Veseli bomo, če nam sporočite, ali so vam bili izdelki všeč. Pišete nam lahko na info@pivkap.si. 
Privoščite si barvito jesen in zimo.

Pivka perutninarstvo

ŽAR DOBROTE SO AKTUALNE VSE LETO

VRHUNSKA KULINARIKA TUDI DOMA 

LOKALNI IN TRADICIONALNI OKUSI ZA VSE GENERACIJE
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Datum: 14. 7. 2020

OBČINA PIVKA - pomembnejši podatki iz letnih poročil za leto 2019

Število družb

Število 
zaposlenih 
(na podlagi 
delovnih ur)

Povprečna plača 
na zaposlenega

118 1.235 1.492 EUR

- 2 + 43 EUR

Prihodki Prihodki na 
tujem trgu Odhodki

231 mio EUR 112 mio EUR 224 mio EUR

- 5,2 % - 2,9 % - 4,5 %

Neto dodana 
vrednost

Neto dodana 
vrednost 

na zaposlenega

Neto čisti 
dobiček

48 mio EUR 38.534 EUR 6 mio EUR

+ 0,1 % + 0,3 % - 24,6 %

Vir: AJPES, podatki iz letnih poročil poslovnih subjektov za leto 2019.

V občini je 184 samostojnih podjetnikov zaposlovalo 156 delavcev ali 20 več kot v letu 2018. 
Ustvarili so neto podjetnikov dohodek v znesku 1,4 mio EUR, 7,1 % več kot v letu 2018.
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OBČINA PIVKA 
AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV 

SOBOTA, 3. OKTOBER 2020 
 

 

 

Ura Lokacija 
8.00 - 8.45 DOLNJA KOŠANA – pri osnovni šoli 
9.15 - 10.00 ŠMIHEL  – pri cerkvi 
10.30 - 11.30 PIVKA – pri ekološkem otoku na tržnici  
12.00 - 12.45 ZAGORJE – pri spomeniku 
13.00 - 13.45 PARJE – pri cerkvi 

 

V OKVIRU AKCIJE LAHKO ODDATE NASLEDNJE NEVARNE ODPADKE: 

 

 

 
Barve in lake Kozmetiko 
Lepila in črnila Spreje 
Baterije Zdravila 
Akumulatorje Kisline in alkalije 
Motorna olja Pesticide 
Jedilna olja Topila 
Fluorescentne cevi Fotokemikalije 
Čistila Onesnaženo embalažo 
  

 

 
 

PRI ODDAJI ODPADKOV UPOŠTEVAJTE VARNOSTNO RAZDALJO 
PRIPOROČLJIVA JE NOŠNJA SAMOZAŠČITNIH SREDSTEV (MASKA, ROKAVICE) 

 

 
PUBLIKUS d.o.o.; Operativni center Postojna; Jeršice 3, 6230 Postojna  

T: 05 720 49 62; E: oc.postojna@publikus.si 
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KAKO VOZIMO SKOZI NOVO 
KROŽIŠČE OB PRIHODU V POSTOJNO
Od avgusta moramo na začetku 
Postojne prevoziti novo krožišče. 
Za razliko od ostalih je to 
turbokrožišče, kar pomeni, da je 
potrebna še dodatna previdnost.

Posebno pozornost vozniki 
v turbokrožišču namenite 
cestnoprometni signalizaciji, saj 
se boste le tako lahko pravilno 
razvrstili že pred uvozom vanj. 
Potem, ko zapeljete v krožišče, 
odločitve namreč ni več mogoče 
spreminjati, saj turbokrožišče ne 
omogoča menjave prometnih 
pasov. Prometna pasova v 
turbokrožišču sta ločena s tako 
imenovanim delinatorjem, ločenost 
prometnih tokov pa od voznika 
zahteva, da se mora opredeliti za 
smer izvoza iz krožnega krožišča 
oziroma za izbiro ustreznega 
prometnega pasu že ob uvozu v 
krožišče, ali še bolje, celo nekoliko 
prej. 

Ko se približujete uvozu v turbokrožišče, morate zmanjšati hitrost vožnje, pri 
uvozu v turbokrožišče po notranjem pasu pa morate biti pozorni na potek prometa 
na vseh prometnih pasovih krožnega vozišča.

Vozniki morate ob izvozu iz krožišča pri prehodu za pešce in kolesarje tem 
dati prednost. 

Vir: Občina Postojna

Razvrstiti se je treba pred 
uvozom v krožišče.
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S SLOVESNIM PODPISOM POGODBE NAREJEN PRVI 
KORAK K UREDITVI DRŽAVNEGA SOFINANCIRANJA 
PARKA VOJAŠKE ZGODOVINE 
V Parku vojaške zgodovine sta v torek, 8. septembra 
2020, minister za obrambo mag. Matej Tonin in direktor 
Parka mag. Janko Boštjančič slovesno podpisala pogodbo 
med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in 
Parkom vojaške zgodovine o sofinanciranju delovanja 
muzeja. Vlada Republike Slovenije je namreč 23. julija 
letos sprejela sklep o sofinanciranju delovanja Parka v 
letih 2020 in 2021 ter glede na njegov izrazit medresorski 
značaj določila šest ministrstev (Ministrstvo za obrambo, 
Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za notranje zadeve, 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstvo za 
zunanje zadeve) za zagotovitev potrebnih sredstev v višini 
200.000 EUR letno.     

Park je doslej večinski delež sredstev za delovanje pridobil 
sam z vstopninami, tradicionalnimi prireditvami, muzejsko 
trgovino in raznimi doživljajskimi programi, preostalo razliko 
– v letu 2019 je predstavljala 18 % – pa je v proračunu 
zagotovila njegova ustanoviteljica Občina Pivka.  

Park je poleg razvejane turistične dejavnosti vseskozi 
opravljal tudi javno službo hranjenja in prezentiranja 
vojaškozgodovinske dediščine, razvil bogat izobraževalni 
program ter se aktivno povezoval s sorodnimi muzejskimi 
institucijami doma in v tujini. Vodstvo Parka se je tako že 
od vsega začetka trudilo, da bi v konstruktivnem dialogu z 
državo doseglo sofinanciranje javne službe, ki jo opravlja. 
Prizadevanja so se intenzivirala z izvedbo kohezijske 
operacije Celovita ureditev kompleksa Park vojaške 
zgodovine leta 2015, v okviru katere je bila dopolnjena 
muzejska infrastruktura. Korak najprej je bil tudi vpis Parka 
v razvid muzejev v maju 2019. Na pobudo predsednika 
Državnega sveta Republike Slovenije Alojza Kovšce 
se je vlada že februarja opredelila do tega vprašanja in 
izrazila namero, da čim hitreje uredi financiranje Parka 
vojaške zgodovine. Z veliko krizo turistične dejavnosti, ki 
jo je povzročila epidemija koronavirusa, se je dosedanji 
model delovanja Parka dokončno izkazal kot neustrezen, 
saj je njegov pomen prevelik, da bi bil prepuščen zgolj 
razmeram na trgu. Vodstvo Parka se je zato aprila še 
enkrat obrnilo na Vlado Republike Slovenije s pozivom, 

da pristopi k reševanju statusa Parka vojaške zgodovine, 
pri čemer je dogovore na državni ravni prevzel minister za 
obrambo mag. Matej Tonin. Podpisana pogodba pomeni 
prvi konkreten izvedbeni akt v nizu posamičnih dogovorov 
med pristojnimi ministrstvi in Parkom, ki zagotavlja ne samo 
preživetje Parka vojaške zgodovine v koronakrizi, ampak 
tudi njegov nadaljnji razvoj. Na področju muzejskih vsebin 
in širjenja muzejske ponudbe bodo prejeta programska 
sredstva tako Parku v prihodnjem letu omogočila dostojno 
obeležitev 30-letnice samostojnosti Republike Slovenije, v 
sklopu katere bo prenovljena in dopolnjena razstava Pot v 
samostojnost ter izvedenih več tematskih dogodkov. 

Direktor Parka mag. Janko Boštjančič je ob podpisu 
pogodbe iskreno pozdravil odločitev vlade glede ureditve 
državnega sofinanciranja Parka vojaške zgodovine, s 
katero je tudi formalno potrdila nacionalni pomen njegove 
dejavnosti. Ob tem je izrazil iskreno zahvalo ministru za 
obrambo mag. Mateju Toninu za veliko mero vztrajnosti 
pri koordinaciji aktivnosti med Parkom vojaške zgodovine 
in državo. Minister za obrambo mag. Matej Tonin je ob tej 
priložnosti Parku vojaške zgodovine izrazil vse priznanje 
za izjemno uspešno delo na področju predstavljanja 
vojaškozgodovinske dediščine in nacionalne zgodovine 
ter izpostavil velik pomen Parka pri promociji vojaškega 
poklica. 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 obrambo in Slovenske vojske.     

Razvrstiti se je treba pred 
uvozom v krožišče.
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PODPIS SPORAZUMA O SODELOVANJU Z USTANOVO ZA 
KREPITEV ČLOVEKOVE VARNOSTI   

NAJMLAJŠI V PARKU VOJAŠKE ZGODOVINE 
SPOZNAVALI OSNOVE PREŽIVETJA V NARAVI        

Park vojaške zgodovine sta v začetku avgusta obiskala 
predstavnika ITF Ustanove za krepitev človekove varnosti. 
ITF je leta 1998 ustanovila Vlada Republike Slovenije kot 
mednarodno ustanovo – fundacijo za razminiranje in pomoč 
žrtvam min. Direktor Tomaž Lovrenčič in projektni vodja Blaž 
Mihelič sta v pogovoru z direktorjem Parka vojaške zgodovine 
Jankom Boštjančičem predstavila delovanje te mednarodne 
institucije s sedežem v Sloveniji, ki izvaja projekte v več 
kot 30 državah širom sveta. Osnovno poslanstvo ITF-ja je 
zmanjševanje groženj, ki jih predstavljajo protipehotne mine 
in drugi eksplozivni ostanki vojne. Organizacija deluje na 
področjih razminiranja, izobraževanja o nevarnostih min, 
nudenja pomoči žrtvam min, uničevanja presežkov min in 
streliva ipd. Pogovor med predstavniki obeh institucij je tekel 
predvsem v smeri možnosti sodelovanja pri osveščanju 
prebivalstva o nevarnosti min in drugih eksplozivnih sredstev, 
strašljivih dimenzijah tega pojava na konfliktnih območjih ter 
nujnosti zagotavljanja pomoči žrtvam min. Ob koncu obiska 
sta oba direktorja podpisala donatorsko pogodbo, s katero 
je Park vojaške zgodovine s strani ITF-ja pridobil več učnih 
pripomočkov za spoznavanje minsko-eksplozivnih sredstev 
ter nekaj eksponatov, ki so bili predmet deaktiviranja in 
predstavljajo pomembno vojaškozgodovinsko dediščino.

V Parku vojaške zgodovine so v okviru 
tradicionalne poletne akcije Raziskujte 
z nami! pripravili tudi pester počitniški 
program za najmlajše, ki so ga letos še 
zlasti zaznamovale delavnice preživetja 
v naravi. Najnovejša dopolnitev otroške 
doživljajske ponudbe je bila med mladimi 
deležna izjemnega odziva, saj je bil poleg 
dveh predvidenih terminov konec avgusta za 
preživetje razpisan in razprodan še dodaten 
termin, zaradi velikega povpraševanja pa 
ponovno izvedbo načrtujejo tudi v jesenskih 
počitnicah. 

Izkušeni animatorji so program preživetja 
v naravi zasnovali kot zabaven tečaj na 
prostem, v katerem otroci ob praktičnih 
demonstracijah in vajah spoznavajo koristne 
napotke za bivanje na prostem ter se učijo 
rokovanja z ustreznimi pripomočki in orodjem. 
V sklopu zanimivih aktivnosti na terenu so se 
udeleženci preživetja seznanili z osnovami 
orientacije in prve pomoči ter tehnikami za 
pripravo tabornega ognja. 

Poleg tega so odkrili, kako si postaviti 
preproste bivake, kako narediti zavetje v 
primeru dežja, kako pravilno filtrirati vodo, 
predvsem pa, kako pomembni so tudi 
pri bivanju v naravi odgovorno ravnanje, 
zbranost in sodelovanje s soudeleženci. Vse 
bolj priljubljeni pedagoški programi Parka 

vojaške zgodovine so tako z vsako novo izvedbo neizpodbiten 
opomnik, da je muzej več kot le prostor statičnega prikaza zgodovine, 
ampak mesto nepozabnih doživetij in novih izkušenj. 
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GOSTUJOČA RAZSTAVA KITAJSKEGA VELEPOSLANIŠTVA 
»ZA ŽIVLJENJA IN VARNOST LJUDI«        
V sredini avgusta je v Parku vojaške zgodovine potekala manjša 
slovesnost ob 92. obletnici ustanovitve Kitajske ljudske armade, ki 
so se je kot častni gostje udeležili veleposlanik Ljudske republike 
Kitajske v Sloveniji Njegova ekscelenca Wang Shunqing, 
predsednik Odbora za obrambo Državnega zbora Republike 
Slovenije g. Samo Bevk, podžupanja Občine Pivka ga. Jana 
Gržinič, kitajski vojaški ataše višji polkovnik Zhang Yinsheng 
in direktor Parka Janko Boštjančič. V slavnostnem nagovoru 
se je veleposlanik zahvalil Republiki Sloveniji za pomoč, ki jo 
je nudila Kitajski ob izbruhu novega koronavirusa, in poudaril 
pomen dobrega sodelovanja med državama tudi v prihodnje. 
Podžupanja ga. Gržinič je visoke goste in druge navzoče 
pozdravila v imenu lokalne skupnosti in izpostavila veliko vlogo 
Parka vojaške zgodovine, ki močno presega lokalni pomen ter je 
vse bolj uveljavljen tudi v mednarodnem okolju.  Dobre odnose 
med državama je izpostavil tudi predsednik Odbora za obrambo 
g. Samo Bevk ter pohvalil skupno prizadevanje pri zagotavljanju 
globalne varnosti in boja proti terorizmu. Ob tej priložnosti je 
kitajsko veleposlaništvo v Parku vojaške zgodovine postavilo 

Park vojaške zgodovine

manjšo razstavo z naslovom »Za življenja in varnost 
ljudi«, ki preko fotografij in pa tudi skozi oči umetnikov 
prikazuje vlogo kitajske armade pri boju z boleznijo 
COVID-19.      

PODARITE DARILNI 
BON ZA OGLED PARKA 
VOJAŠKE ZGODOVINE    

Vaši najbližji, prijatelji ali znanci praznujejo, pa še ne veste, kako bi jih 
presenetili? Podarite jim darilni bon za ogled Parka vojaške zgodovine 
in jih razveselite s prav posebnim doživetjem! 

Nakup in prevzem darilnih 
bonov je mogoče urediti v Parku 
vojaške zgodovine med delovnim 

časom ali po e-pošti info@
parkvojaskezgodovine.si. 

Vabljeni k nakupu!
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Dragoceni primerki vojaške in tehnične 
zapuščine v največjem muzejskem 
kompleksu pri nas bodo obdarovance 
vodili skozi prikaz pomembnih 
mejnikov druge polovice 20. stoletja 
vse do prelomnega obdobja rojstva 
naše države. Poleg izjemne zbirke 
tankov, vojaških letal in celo železniške 
kompozicije iz II. svetovne vojne bosta 
za še bolj pristno in nepozabno izkušnjo 
ob obisku poskrbela še ogled notranjosti 
prave vojaške podmornice, kjer se 
bodo pobližje seznanili s skrivnostnim 
svetom podmorničarjev, in preizkus 
na simulatorju letenja z legendarnim 
nadzvočnim letalom MiG-21! 
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POLETNA SEZONA V PARKU KLJUB KORONI V ZNAMENJU 
VISOKEGA OBISKA 

HELIKOPTER MIL MI-8 ODSLEJ NAVDUŠUJE V CELOVITI 
PODOBI   

V Parku vojaške zgodovine so kljub letošnji negotovi 
situaciji poletno sezono sklenili z visokim obiskom. Število 
obiskovalcev je namreč že junija preseglo pričakovanja 
iz kriznega načrta, v juliju se je skoraj povsem izenačilo 
z lanskim deležem, avgusta pa že izrazito preseglo 
lanske številke. Muzejske zbirke in razstave si je prejšnji 
mesec ogledalo več kot 8.300 obiskovalcev, s čimer je 
obisk v primerjavi z lanskim avgustom višji za kar 22 %. 
V Parku vojaške zgodovine že vseskozi prevladujejo 
gostje iz Slovenije, ki v povprečju ustvarijo za skoraj tri 
četrtine celotnega obiska, tj. več kot 70 %, v letošnjem 
poletju pa je bil njihov delež pričakovano še nekoliko 
višji. Avgusta so tako tuji obiskovalci predstavljali le 
dobrih 10 % celotnega mesečnega obiska. Poleg ogleda 
zbirk in razstav obiskovalce še vedno navdušujejo 
tudi eksponati, ki muzejsko izkušnjo dopolnjujejo z 
doživetjem. Za vodene oglede notranjosti podmornice in 
izkušnjo na simulatorju letenja z letalom MiG-21 so bila v 
okviru preventivnih ukrepov mesta letos omejena, zaradi 
česar so se prosti termini razprodajali celo za nekaj dni 
vnaprej. Park vojaške zgodovine si je poleg individualnih 
obiskovalcev ogledalo tudi več organiziranih skupin, 

predvsem manjših skupin družinskih članov in prijateljev. 
Med obiskovalci je bil zelo dobro sprejet tudi poletni 
počitniški program Raziskujte z nami!, v sklopu katerega 
so bila med drugim organizirana vodenja po razstavah, 
vodeni pohodi do utrdbe Alpskega zidu na Primožu, 
otroške delavnice in več drugih dogodkov. Kljub visokim 
rezultatom ostajajo v Parku s pričakovanji do konca leta 
previdni – letošnja sezona je namreč za drugo polovico 
leta še povsem nepredvidljiva.  

Park vojaške zgodovine

Letalsko zbirko Parka vojaške zgodovine 
je konec leta 2019 pomembno dopolnila 
pridobitev vojaškega helikopterja Mil Mi-8, 
ki je v Park prispel v sklopu mednarodne 
izmenjave eksponatov med Vojaškim 
muzejem Slovenske vojske in Muzejem 
Poljske vojske (Muzeum Wojska 
Polskiego). Helikopter je bil zaradi svojih 
izjemnih dimenzij pred prevozom deloma 
razstavljen, pri čemer je bilo z njega 
odstranjenih več ključnih elementov in 
sestavnih delov. Po logistično zahtevnem 
prevozu s Poljske, ki ga je tudi tokrat 
sponzorsko izvedlo podjetje CEM-TIR, 
je bila najnovejša muzejska pridobitev 
umeščena na zunanjo razstavno ploščad 
Parka vojaške zgodovine. Kompleksen 
postopek ponovnega sestavljanja in 
urejanja eksponata je bil predviden za 
letošnjo pomlad, a je, tako kot vrsto 
drugih, tudi te načrte preprečil izbruh 
epidemije. Postopek nameščanja 
manjkajočih elementov se je tako pričel 
šele poleti v izvedbi izkušenih pripadnikov 
153. letalsko-tehnične eskadrilje 
Slovenske vojske (153. LETEHESK), 
ki so ob tem prikazali izjemno tehnično 
znanje, profesionalnost, iznajdljivost  in 
potrpežljivost. Park se za pomoč muzejski 
tehnični ekipi iskreno zahvaljuje tudi mag. 
Matjažu Ravbarju iz Vojaškega muzeja 
Slovenske vojske. Helikopter Mil Mi-8 

se ponaša z izjemnimi dimenzijami, saj meri v dolžino skupaj z rotorjem 
več kot 25 metrov in dosega dobrih 5 metrov višine. Med operativno rabo 
je navduševal tudi zaradi svojih zmogljivosti, v okviru katerih je lahko pri 
letu razvil hitrost do 250 km/h in letel na višinah do 4.500 metrov. Odlična 
zasnova helikopterja, zasnovanega v Sovjetski zvezi v 60. letih prejšnjega 
stoletja za jurišno-transportne namene, je v naslednjih desetletjih botrovala 
množični proizvodnji, ki še vedno traja. Helikopterje tega tipa je uporabljalo 
več kot 50 držav, v nekaterih so še vedno del aktivne sestave. Jugoslavija je 
prve primerke prejela konec 60. let 20. stoletja, skupno jih je bilo v uporabi 
93. Med vojno za Slovenijo je Teritorialna obramba sestrelila enega in 
poškodovala dva taka helikopterja jugoslovanskega vojaškega letalstva.
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POMEMBNA MUZEJSKA DONACIJA PRED POZABO 
OHRANILA ŠE ENO ŽIVLJENJSKO ZGODBO 
Park vojaške zgodovine je mogoče res najbolj znan po velikih 
eksponatih, kot so podmornica, letala, lokomotiva … A veliko bogastvo 
Parka so ohranjene življenjske zgodbe fantov in mož, ki jih je pestro 
zgodovinsko dogajanje potegnilo v svoj vrtinec. Kruta usoda jih je 
vodila iz domačega okolja in jim pogosto namenila prav neverjetne 
odisejade. 

Ena takih je življenjska zgodba Mirka Božiča iz Idrije (roj. 1919), ki je 
bil marca 1939 vpoklican v italijansko vojno mornarico. Čez eno leto, 
marca 1940, je bil z ladjo prepeljan na Kitajsko v Tien-tsin, kjer je 
leta 1901 po koncu boksarske vstaje Kraljevina Italija, tako kot druge 
takratne velesile, dobila del mesta v koncesijo. Prva tri leta Mirkove 
vojaške službe na Daljnem vzhodu so zaradi zavezništva med Italijo 
in Japonsko minila brez večjih pretresov. Mirko je bil kot glasbenik 
– klarinetist dodeljen tamkajšnjemu vojaškemu orkestru kraljeve 
mornarice. 

Septembra 1943 pa so se stvari povsem spremenile in Mirko Božič 
je končal v japonskem vojnem ujetništvu, saj ni hotel priseči novi 
italijanski t. i. Salojski republiki. Prvi del ujetništva je preživel v 
taboriščih za vojne ujetnike na Kitajskem, v začetku junija 1945 pa so 
jih prepeljali na Japonsko, kjer je kot ujetnik delal v tovarnah v Tokiu 
in Jokohami. Konec avgusta je vojne ujetnike osvobodila ameriška 
vojska in Mirko se je s skupino italijanskih ujetnikov prek Filipinov 
in Havajev vrnil v Italijo ter 21. februarja 1946 domov v Idrijo.  Prav 
neverjetna življenjska zgodba je odlično dokumentirana s kopico 
dokumentov in 270 fotografijami.  Da ne bi ušla pozabi, je poskrbel 

Mirkov sin Bojan Božič, ki je skrbno urejeno 
dokumentacijo in fotografije predal v hrambo 
Parku vojaške zgodovine, za kar mu veljata 
vsa zahvala in priznanje.  
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Tina Kirn

Parsko jezero leži na terasi ob cesti Parje–Palčje, kjer se ta dvigne iznad doline Pivke. Najnižja točka dna okrogle 
kotanje Parskega jezera je ob kolovozu, ki leži na prehodu v ožji del kotanje z nadaljevanjem v stransko kotanjo na SZ 
strani. 

V jezerski kotanji so štirje izviri na južnem obrobju dna 
(pod cesto). Najnižji izvir je okrogla kotanja, ki ima luknje 
s kamni na dnu. V mejici nad njo leži plitva kotanja, na 
dnu katere so kamni, porasli z mahom. Iz nje teče potoček 
v nižjo izvirno kotanjo. Iz slednje pa vodi plitva struga 
z vijugami. Tretja izvirna kotanja prav tako leži v eni od 
mejic. To je plitva podolgovata kotanja z več luknjami; na 
dnu ene so kamni. Iz nje teče potok prosto po travniku, 
vanjo pa se izliva potoček iz bližnjega izvira v kamenju, 
poraslem z mahom. 

Ob polnjenju Parskega jezera se pojavi luža v nižjem delu 
dna kotanje, nato pa še potok. Jezerce narašča po vijugah 
potoka, dokler ga ne zalije. Za njim postane aktiven tudi 
višji potok, ki ga jezero prav tako postopno zalije. 

Ob velikih ojezeritvah začne jezero odtekati v poraščeno 
vrtačo ob stranski kotanji, v kateri nastane zaliv. Na obodu 
vrtače leži odprtina v kamnitem zidu, skozi katero teče 
potok iz jezera na dno vrtače in tam ponika. V pobočju 
vrtače leži navpična razpoka v nizki steni, porasli z mahom. 
Vanjo teče potok iz jezera preko jezerca v vrtači ob zelo 
velikih ojezeritvah. 

V tem ponoru je nasuto kamenje, nad njim pa voda naplavi 
vejevje. Ob izjemno veliki ojezeritvi pa je ponor zalit skoraj 
do vrha stene nad razpoko, zaliv v stranski kotanji se 
še podaljša. Tedaj jezero zalije tudi spodnji del pobočij 
jezerske kotanje in nižji, končni del manjše stranske 
kotanje, ki leži na vzhodni strani. 

ALI STE VEDELI 
kako se polni Parsko jezero?

Parsko jezero (ob izjemno veliki ojezeritvi novembra 2014), slikano v smeri izvirnih kotanj.

Izvirni kotanji povezuje potoček.

Potok iz izvirne kotanje v jezero.

Potok iz jezera v ponor v vrtači.
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NAŠA PRESIHAJOČA JEZERA POLETI 

Tudi v našem krajinskem parku se 
v zadnjih letih pojavlja invazivna 
tujerodna vrsta enoletna suholetnica. 
Pojavlja se ob robovih cest in poti, na 
travnikih, pašnikih, zelenicah. Zelo 
hitro se razmnožuje in slabi vrstno 
pestrost naših travnikov. Bujno je 
cvetela v zalivu Palškega jezera, zato 
smo zavihali rokave in jo odstranili.

Medvedja družina, ujeta na foto past pri Petelinjskem 
jezeru. Mladiči v varnem zavetju medvedke, ki je preverila 
tudi varnost foto pasti od blizu. (Foto: Trgovina z opremo 
za prosti čas AVANTURA iz Postojne)

Čaroben večer na Petelinjskem jezeru (KPPPJ)

Pod mavrico na Palškem jezeru (Karmen Bobek)Poletne meglice v Krajinskem parku Pivška presihajoča 
jezera (Branko Česnik)

Tudi nekatera naša presihajoča jezera ne uidejo 
zaraščanju travnikov. Za preprečevanje zaraščanja je 
pomembno, da se čim bolj obkosi okoli grmovja, da se 
ne širijo mladi poganjki. Na sliki je grmovje na pobočju 
in v višjem delu dna Palškega jezera, kjer so tla plitva in 
kamnita.
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NAŠE NOČNE PTICE
Poletni petek je bil pravšnji za večerni odhod v naravo, v 
čudovit in idiličen svet Pivških presihajočih jezer, na nočno 
opazovanje ptic. Skupino opazovalcev je vodil Ivan Kljun, 
avtor magistrskega dela o podhujki na Pivškem, v kateri je 
ocenil velikost populacije in primeren habitat za to vrsto.

Primeren habitat za podhujko so kmetijska zemljišča, 
porasla z gozdnim drevjem, lahko so pašniki ali opuščena 
zemljišča. Na poti do pašnika ob vznožju Okrogleka so 
udeleženci izzivali podhujko. Ta se jim je tudi večkrat 
oglasila. Podhujka na koncu oglašanja zamahne s krili, ki 
se sliši kot ploskanje. Očitno je noč res imela svojo moč, 
opazovalci so namreč videli samca in samico, nato pa še 
velikega skovika in lesno sovo. Doživet ornitološki izlet je 
bil nedvomno prijetna in lepa izkušnja za vse udeležence, 
sploh glede na zapeljivo rdeč odtenek neba ter skrivnostno 
meglico, ki se je zvečer razlegala nad dolino.

V NARAVI RAVNAJMO ODGOVORNO!
Na pot v Petelinjskem jezeru je nekdo pripeljal zdrobljeno 
azbestno kritino. Azbest, še posebej zdrobljen, je izjemno 
nevaren za zdravje ljudi, razvrščen je  v kategorijo 1 A 
rakotvornih snovi. 

V Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera ni 
dovoljeno nasipati makadamskih poti in kolovozov z 
nenaravnim materialom (gradbenimi odpadki, kot so 
na primer opeka, strešniki, betonski ostanki, asfaltni 
drobljenec, keramične ploščice),  je zapisano v 7. 

točki 11. člena Odloka o Krajinskem parku Pivška 
presihajoča jezera.

Nevarni odpadki so bili odstranjeni in odpeljani v zbirni 
center v Postojno na stroške Občine Pivka. Strošek 
odstranitve in prevzema azbestne kritine je znašal 
160,00 €.

S kršitvijo sta seznanjena Inšpektorat RS za okolje in 
prostor in Inšpektorat RS za kmetijstvo, lovstvo in ribištvo.

NEVARNA AMBROZIJA
Ambrozija je tujerodna invazivna vrsta, ki povzroča 
gospodarsko škodo, zelo problematična pa je tudi 
z vidika zdravja ljudi, saj lahko izzove zelo hude 
alergije. Ambrozijo na posameznih lokacijah ob cesti 
na Šilentabor opažamo že nekaj let. Najprej je bila 
pokošena, nato pa jo je Občina Pivka odstranjevala s 
puljenjem.

Če opazite ambrozijo na javnih površinah (npr. ob 
cestah) na območju občine Pivka, nam to prosim 
sporočite. Če pa jo opazite na vaših parcelah, jo 
čim prej tudi vi populite, ne pozabite se primerno 
zaščititi. Inštitut za varovanje zdravja v primeru 
ročnega odstranjevanja svetuje, da se zaščitite 
z rokavicami in takimi oblačili, ki preprečijo stik 
rastline s kožo; če rastlina cveti, naj je otroci ne 
odstranjujejo, odrasli jo odstranjujte popoldne in 
se dodatno zaščitite z očali in masko.

V OPOMIN...

Krajinski park Pivška presihajoča jezera
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ŠVICARSKE PRAKSE IN IZZIVI PREPREČEVANJA ŠKOD V 
KMETIJSTVU
Kot predstavnica Občine Pivka, ki sodeluje v projektu 
Carnivora Dinarica, sem bila udeleženka na strokovni 
ekskurzij v okviru projekta LIFE WOLFALPS v Švici. Cilj 
obiska je bil spoznati stanje populacij velikih zveri v Švici 
ter prakse in izzive upravljanja ter preprečevanja škod v 
kmetijstvu. 

V kantonu Graubünden na alpskem jugovzhodu Švice, 
kjer leži tudi edini švicarski nacionalni park (z najstrožjim 
režimom varstva po IUCN), so nas ves čas spremljali 
strokovnjaki agencije AGRIDEA in odgovarjali na naša 
številna vprašanja.  Agencija se na ravni države ukvarja 
s svetovanjem na najrazličnejših področjih kmetijstva, tudi 
na področju upravljanja in preprečevanja škod v kmetijstvu. 
V Švici imajo približno 200 risov, med 75 in 100 volkovi 
in medvede (»slovenske«), ki v Švico migrirajo iz Italije. 
Na območju Alp redijo 350.000 govedi, 180.000 ovac in 
30.000 koz (20.000 mlečnih) na 520.000 hektarih oziroma 
700 visokogorskih kmetijah. Od teh jih je 670 s poletno 
pašo. V štirih mesecih poletne paše je angažiranih 15.000 
delavcev. Subvencije znašajo 170 milijonov švicarskih 
frankov (frank primerljiv z evrom), od tega milijon za 
varovanje ovac.

Švica ima jasne cilje in strategijo, katere del je tudi 
spremljanje učinkovitosti ukrepov, smo slišali. Švica hoče 
v Alpah ohraniti turizem, pa tudi visokogorske planine 
oziroma (zlasti) krave, ovce in koze za proizvodnjo mesa 
in mleka, zelo pomembna pa je tudi vzreja plemenskih 
živali. Obenem omogočajo ohranitev volkov (prvi trop se je 
oblikoval leta 2012) ter švicarske stabilne populacije risa, 
pripravljajo pa se tudi na resnejši prihod medvedov. Temu 
primerno so naravnani tudi ukrepi za preprečevanje škod 
in sistem podpor, ki rasejo skladno z nadmorsko višino, na 
kateri ležijo pašniki.

Visokogorsko prosto pašo usmerjajo v upravljanje paše 
v pašnikih. Ta poteka v veliki meri na pašnikih, ki so v 
skupnostni lasti (npr. vaški, oziroma so last starih družin). 
Na eni izmed planin, ki smo jih obiskali, nam je gospodar 
povedal, da mu subvencije predstavljajo približno 60 
odstotkov prihodkov. Subvencije do zdaj niso bile (kmalu 
pa bodo) pogojevane z uporabo ukrepov za preprečevanje 
škod: elektromrež, visokih od 95 do 110 centimetrov, 
uporabo psov ovčarjev na pašnikih in pastirjev. Pastirji 
morajo opraviti tečaj. Tisti, ki so na pašnikih dalj časa, 
med majem in novembrom, zaslužijo za življenje za celo 
leto, ostali, ki so na pašnikih krajši čas, zaslužijo od 150 
pa tudi več kot 200 švicarskih frankov na dan. S pastirji 
pa imajo enake težave, kakršne imamo pri nas. Poklic ni 
privlačen, zato jih najemajo v Italiji na območju Bergama 
ali južne Tirolske, na zahodu Švice zaposlujejo predvsem 
Francoze.

Na švicarskih alpskih pašnikih črede spremlja in varuje 
250 pastirjev in 300 psov. Tudi ti morajo biti usposobljeni 
za svoje »delo« in sicer po nacionalnem rejnem programu. 
Imeti psa na visokogorskem pašniku pa je velik izziv tudi 
zaradi obsežne dokumentacije, ki jo mora lastnik za 
psa pridobiti, a je ta tudi »varovalka« v primerih sodnih 

sporov zaradi ugrizov npr. planincev, turistov, ki obiskujejo 
švicarsko visokogorje. Vsako leto jih zabeležijo med 15 in 
20 ugrizi.  V izogib tem skrbijo tudi, da planinske poti le 
izjemoma potekajo čez ograjene pašnike, da nameščajo 
opozorilne table, predvsem pa da so psi dobro usposobljeni 
in izkušeni. V kar smo na več kot 2000 metrih nadmorske 
višine prepričali tudi sami. 

Čeprav Švica še nima »svojih« medvedov in jo obiskujejo 
samo italijanski, so ob cestah že nameščene medovarne 

posode za odpadke.

Elektromreža in psi ovčarji vse bolj pogosta kombinacija 
za varovanje čred.

Dobro vzgojen pirenejski ovčar se ni vznemirjal zaradi 
obiskovalcev.

Dragica Jaksetič
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KMETJE POMAGAJO OHRANJATI KOSCA NA PIVŠKEM
Kosec je ena izmed najbolj ogroženih vrst ptic, ki 
se pojavlja tudi na Pivškem. Kmetje lahko aktivno 
sodelujejo pri njegovem ohranjanju z vključitvijo v 
ukrep »Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov« 
(VTR). Z namenom še bolj ciljnega varstva kosca se 
v letu 2020 izvaja projekt »Preizkus dvostopenjskega 
izvajanja ukrepa VTR«, ki poteka tudi na območju 
Snežnik-Pivka. Izkušnje iz projekta bodo izhodišče 
za pripravo predlogov, kako lahko kmetje pomagajo 
ohranjati kosca v bodoče.

Ste že slišali za ptiča kosca, sramežljivega prebivalca 
travnikov, ki se ga zelo redko vidi, sliši pa samo v času 
parjenja, ko išče samico? Ime je dobil po svojem značilnem 
oglašanju »krrrek krrrek«, ki spominja na brušenje kose. 
Njegov življenjski prostor so vlažni in mokrotni travniki, kjer 
gnezdi v pozno pomladnih mesecih. Žal pa pozno košeni 
travniki, ki so primerni za gnezdenje, zaradi intenziviranja 
ali zaraščanja vse bolj izginjajo. Zaradi izgube svojega 
življenjskega prostora je kosec v Sloveniji ogrožen. Del 
slovenske populacije se pojavlja tudi na Pivškem. 

Program razvoja podeželja (PRP) že od leta 2007 vključuje 
tudi ciljni naravovarstveni ukrep »Habitati ptic vlažnih 
ekstenzivnih travnikov« (VTR), ki je namenjen ohranjanju 
kosca in drugih talnih gnezdilk. Vse do danes smo stanje 
kosca spremljali z rednimi opazovanji na terenu in vrednotili 
učinke izvajanja prilagojene rabe. Z namenom izboljšanja 
in priprave še bolj ciljnega ukrepa smo v letu 2019 pripravili 
projektno prijavo »Preizkus dvostopenjskega izvajanja 
ukrepa VTR«. Enoletni projekt je bil potrjen in se izvaja v 
okviru ukrepa Sodelovanje (M16.5), ki je del PRP 2014-
2020. Projektni partnerji so Zavod RS za varstvo narave 
(vodilni partner), Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana, 
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Društvo za 
opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Notranjski park, 
Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje in sedem 
kmetijskih gospodarstev (od tega eden na Pivškem). 
Projektne aktivnosti se izvajajo na štirih območjih Natura 
2000 – poleg območja Snežnik-Pivka še na Ljubljanskem 
barju, Planinskem polju in Cerkniškem jezeru. 

Glavni cilj projekta je preizkusiti možnost, ali se lahko 
travniki, na katerih se kosec v tekočem letu ne pojavlja, 
kosijo nekoliko prej (pred 1.8.). Tak način rabe bi hkrati 
lahko pripomogel tudi k obvladovanju pojavljanja invazivnih 
tujerodnih vrst rastlin brez tveganja, da bi zgodnejša košnja 
škodila koscu in drugim vrstam. Velik poudarek je tudi na 
komunikaciji in sodelovanju s kmeti in lastniki zemljišč, 
ki te travnike upravljajo. Trenutno so projektne aktivnosti 
v polnem teku. Na različnih delavnicah s sodelujočimi 
kmetijami obravnavamo njihove izkušnje prilagojenega 
načina košnje ter skupaj s projektnimi partnerji pripravljamo 
vsebinski predlog za bodoči (dopolnjen) ukrep VTR. Le-
tega bomo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano (MKGP) posredovali kot predlog za izvajanje 
ukrepa v okviru bodočega Strateškega načrta Skupne 
kmetijske politike po letu 2020. 

Kmetje na Pivškem so že sedaj skrbeli za ohranjanje 
kosca. Ker pa si želimo, da bi se njihovim prizadevanjem 
pridružilo še več kmetov, vas vse vljudno vabimo, da 
spremljate novosti pri ukrepih kmetijske politike in se 
odzovete našim vabilom k vpisu ukrepa ali na dogodke, 
ki jih bomo organizirali v prihodnjih mesecih.  

Majda Godina, kmetijska svetovalka, KGZ NG

Nasvet za spravilo korenčka
KORENČEK, KI BO OSTAL ČVRST CELO ZIMO
Potrebujemo: mivko ali zemljo, posodo (vedro), korenček

Korenček poberemo, pazimo, da je suh 
in nepoškodovan. Odrežemo liste tako, 
da korenčka ne ranimo. Na dno vedra 
najprej vsujemo plast mivke, nato zložimo 
plast korenja in ga zasujemo z mivko, 
spet položimo plast korenja, nato mivko in 
tako nadaljujemo, dokler nam ne zmanjka 
zelenjave. Zadnja plast naj bo mivka, ki na 
debelo pokriva ves korenček. Posode nič 
ne pokrivamo, ker želimo, da je zračno.

Tako shranjen korenček bo 
ostal čvrst celo zimo. Ko 
ga potrebujemo, enostavno 
odkopljemo mivko, ga 
vzamemo ven in mivko nazaj 
poravnamo. Na ta način 
lahko shranimo vse vrste 
korenovk.

Nataša Biščak
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AVTOHTONI KOŠČENEC SE VRAČA V ZALEDNE PRITOKE 
REKE REKE
Potočni raki se v nekatere zaledne pritoke reke Reke, 
tudi na območju občine Pivka, spet vračajo. To velja 
tudi za primorskega koščaka oziroma koščenca 
(Austropotamobius pallipes), avtohtonega potočnega 
raka, ki je iz naših voda izginil že pred desetletji, predvsem 
zaradi onesnaževanja voda, regulacij vodotokov, račje 
kuge, pa tudi zaradi krivolova in ogroženosti zaradi 
tujerodnih vrst rakov. 

Koščenec ima telo in škarje praviloma v rjavih odtenkih, 
v dolžino pa doseže med 9 – 11 cm. Ker se v Parku 
Škocjanske jame zavedajo ranljivosti koščenca in 
njegovega habitata so prijavili projektno idejo za ohranjanje 
koščenca na razpis Programa LIFE, ki ga upravlja in 
financira Evropska komisija in je največji evropski finančni 
mehanizem, namenjen ukrepom na področju varstva 
okolja, ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja 
podnebnim spremembam. 

Poleg parka so partnerji v projektu še Občina Ilirska 
Bistrica, Občina Ajdovščina, Triglavski narodni park, 
Center za kartografijo favne in flore ter Univerza v Trstu. 
V kolikor bodo na razpisu Programa LIFE uspešni, bodo 
v septembru 2021 začeli z aktivnostmi popisovanja 
populacij koščenca, razširjenosti račje kuge, s ponovno 
naselitvijo koščenca v reko Reko in nekatere njene 

pritoke, z obnovo njegovih habitatov, izboljšanjem kvalitete 
vodotokov, preprečevanjem širjenja tujerodnih vrst rakov 
in z ozaveščanjem javnosti.

Že sedaj pa v Parku Škocjanske jame zbirajo podatke o 
rakih na območju parka in njegovem vplivnem območju. 
Če veste za kak potok, ribnik, kal ali drugo vodno telo, v 
katerem ste zasledili potočne rake, jim pišite na elektronski 
naslov: renata.rozman@psj.gov.si.

Tanja Avsec

TUDI DVOREC RAVNE V 3D MODELU
Na destinaciji Zeleni kras se je v mesecu avgustu začelo s 
projektom digitalizacije enot kulturne dediščine. V sklopu 
projekta, ki ga sofinancira Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, bodo nastali 3D modeli grada 
Prem, dvorca Ravne in Ravbarjevega stolpa v Planini ter 
digitalizirani modeli Cerkniškega jezera in Predjamskega 
zaklada v Notranjskem muzeju Postojna. 

Z uporabo modernih tehnologij bo nastalo več deset tisoč 
fotografij, ki bodo s pomočjo superračunalnika združene 
v 3D modele. Te bomo uporabili za namene promocije 
celotne destinacije in razvoja nove digitalne turistične 
ponudbe.

Občina Pivka

Občina Pivka bo v sklopu projekta  izvedla digitalizacijo 
Dvorca Ravne. V sklopu digitalizacije bo zajeta zunanjost 
graščine s kaščo, vrtom in dostopnim stopniščem in 
izbranimi deli notranjosti graščine s kaščo, pripravljen 
bo 3D model ter video film. Z uporabo 3D modela, 3D 
rekonstrukcij, arhivskih posnetkov in obstoječega gradiva 
bo predstaviljena zgodovina in pomen graščine.
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OSKRBA S PITNO VODO SLOVENSKE ISTRE IN ZALEDNEGA 
KRAŠKEGA OBMOČJA 

»Rešitev, ki bo dobra za vse!«
Ministrstvo za okolje in prostor je sporočilo namero o 
ureditvi oskrbe prebivalstva s pitno vodo slovenske Istre in 
zalednega kraškega območja. Kot najprimernejšo rešitev 
za zagotovitev dodatnega vodnega vira je bil izbran 
projekt Padež, začelo se je s postopki priprave državnega 
prostorskega načrta Padež, podrobneje zajezitve Suhorce 
oz. po potrebi dodatno še Padeža ter črpanja vode iz reke 
Reke.

V uredništvo Pivškega lista smo prejeli pobudo Civilne 
iniciative Ohranimo Brkine, v kateri podpisniki vasi 
Vreme, Barka, Misliče, Tatre, Artviže in Suhorje odločno 
zavzemajo negativno stališče do namer ter izpostavljajo 
dejstva in škodljive učinke, ki bi jih izvedba projekta vnesla 
v lokalni prostor.

»Namen ustanovitve Civilne iniciative Ohranimo Brkine 
je ohraniti neokrnjeno naravo Brkinov in Vremske 
doline ter zaščititi UNESCO svetovno naravno in 
kulturno dediščino Regijskega parka Škocjanske jame 

ter s tem povezano kakovost življenja prebivalcev 
območja ter preprečiti kakršne koli posege v okolje, 
predvidene v državnem prostorskem načrtu Padež – 
ureditev oskrbe prebivalstva s pitno vodo Slovenske 
Istre in zalednega kraškega območja, ter spodbujanje 
iskanja rešitve, ki bo dobra za celo obalno-kraško 
regijo (npr. povezava vseh vodovodov).« (Civilna 
iniciativa Ohranimo Brkine)

Za mnenje glede aktualne tematike smo se v uredništvu 
obrnili na pristojno Ministrstvo za okolje in prostor, ki 
navaja…

»Kvalitetna oskrba s pitno vodo slovenske Istre in 
zalednega kraškega območja je več desetletij dolg 
problem. Glede na to, koliko prebivalcev in drugih 
odjemalcev se problem dotika, predvsem pa glede 
na to, da je pravica do pitne vode ustavna pravica, 
je uvodoma potrebno izhajati iz dejstva, da gre za 
pomemben projekt nacionalnega pomena.  Ministrstvo 
bo projekt reševalo v duhu svojega poslanstva, to je 
v ravnovesju med razvojem in ohranjanjem okolja. 
To bomo zasledovali na strokoven način in skladno z 
dogovori deležnikov. 

Predvsem s tistimi, ki so neposredno vpeti z projekt 
in tistimi, ki katerih poslanstvo je ohranitev okolja. 
S civilnimi iniciativami bodo v prihodnje pogovori 
potekali redno, njihove pripombe bodo slišane, 
strokovno obdelane. O odločitvah bodo javnosti 
obveščene.« 
(Ministrstvo za okolje in prostor)

Foto: C
ivilna iniciativa O

hranim
o Brkine

V prostorih Parka vojaške zgodovine je potekal sestanek o 
načrtovanem projektu oskrbe slovenske Istre s pitno vodo, 
ki naj bi bil hkrati rezervni vodni vir za občine Ilirska Bistrica, 
Postojna, Pivka ter občine z območja Krasa in Brkinov. 
Sestanka so se udeležili minister za okolje in prostor 
mag. Andrej Vizjak, državna sekretarka na Ministrstvu 
za okolje in prostor dr. Metka Gorišek, vršilec dolžnosti 
generalnega direktorja Direktorata za vode in investicije 
Bojan Dejak, vršilec dolžnosti direktorja Direkcije RS za 
vode Roman Kramer, župan Občine Ilirska Bistrica Emil 
Rojc, župan Občine Postojna Igor Marentič, župan Občine 
Sežana David Škabar, županja Občine Divača Alenka 
Štrucl Dovgan, županja Občine Hrpelje Kozina Saša 
Likavec Svetelšek, župan Občine Pivka Robert Smrdelj 
ter direktorji javnih podjetij za oskrbo s pitno vodo, direktor 
podjetja Kovod Postojna d.o.o. David Penko, direktor 
Komunale Ilirska Bistrica Igor Batista, direktor Rižanskega 
vodovoda Martin Pregelj ter direktor Kraškega vodovoda 
Sežana Primož Turšič. Kot cilj projekta se izpostavlja 
stabilnost in dolgoročna varnost oskrbe s pitno vodo cele 
regije. Trenutno je v pripravi projektna naloga kot podlaga 
za javni razpis za izbiro izvajalca izdelave podlag za 
Državni prostorski načrt (DPN). Pred udejanjanjem zajetja 

na Suhorci oziroma Padežu bodo pomembni izsledki 
študij in strokovnih podlag, v okviru katerih se bo preverilo 
potrebe po kapacitetah vode, posodobilo vodne bilance in 
hidrološke raziskave. Odločilen bo podatek o kapacitetah 
obstoječih vodnih virov ter potreb celotnega območja 
čez celotno obdobje leta. Župani so ob tej priložnosti 
izpostavili, da je potrebno v okviru priprav DPN preveriti vse 
negativne vplive na življenje in razvoj v vodovarstvenem 
območju in predvsem bližnjih naseljih ter v celoti zagotoviti 
razvojne izravnalne ukrepe. Minister Vizjak je županom in 
direktorjem zagotovil, da bo država sodelovala z lokalnimi 
skupnostmi in si prizadevala za strokovno obravnavo. 
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DAN NA ZEMLJI
Destilator in Hiša kulture v Pivki
V galeriji Hiše kulture se je zgodil enodnevni dogodek, pop-
up, na katerem se je predstavilo šest zanimivih, raznolikih, 
a povezanih projektov. Vsako izmed sodelujočih pivških 
društev je izbralo po tri takšne, ki jih druži osrednja rdeča 
nit: vsebinska navezava na okoljevarstveno tematiko, 
naravni materiali in / ali reciklaža. Zasnova dogodka 
je bila namreč vezana na svetovni dan zemlje, ki so 
ga počastili z javno prezentacijo umetniških produktov 
in oblikovalskih izdelkov, zasnovanih tako, da so v 
družbenem, etičnem in /ali ekološkem pogledu boljša 
alternativa klasičnim praksam. 

Hiša kulture je izpostavila grafike in publikacije, ki so jih 
ustvarili gostujoči umetniki in umetnice v okviru projektov 
Sitotica, Samo in Za!Živa.

Destilator pa je predstavil delo trajnostne oblikovalke 
Maje Modrijan: dve kolekciji recikliranih izdelkov - čevlji 
Walk the talk iz zavrženih hlač in Volilne denarnice iz 
odpadnih reklamnih panojev - ter projekt Zarjavela bela, 

ki eksperimentira s tiskom z naravno rjavečo pasto na 
stare rjuhe in druge tekstilije. 

Poleg tega so bili obiskovalci pozvani, da tudi sami aktivno 
sodelujejo tako, da prispevajo zaželene odvečne 
predmete ali odpadne materiale in jih prinesejo v 
reciklažo. Če ste to priložnost zamudili, lahko na spletni 
strani destilator.si kadarkoli pregledate seznam in jim 
darujete reči, v katerih se skrivajo skriti potenciali za 
nadaljevanje kreativnega dela. Ena od zbirnih točk je tudi 
Hiša kulture v Pivki v času uradnih ur.

MM

Mladi Hribovci Pivka razpisujemo foto natečaj. 

Za prijavo so na voljo tri teme:
1. Narava

2. Stavbna kulturna dediščina 
(pozorni bodite na detajle, kot so recimo zidovi, ometi, kamniti ornamenti, stara vrata...).

3. Življenje med Corono 
(imejte čim bolj prosto domišljijo, uporabljajte filtre, smeškote, ujemite, kako življenje teče dalje...).

Fotografije so lahko posnete z mobilnim telefonom, uporabljajo pa se lahko različni filtri za obdelavo fotografije. 
Fotografije (maksimalno dve fotografiji na temo) pošljete na naslov mladi.hribovci@gmail.com, in sicer do vključno 
15.10.2020. Vsaka poslana fotografija naj bo opremljena z naslovom in avtorstvom. Strokovna komisija pod 
vodstvom Simona Avsca bo izbrala najboljše fotografije, ki bodo konec meseca oktobra sodelovale na razstavi v 
Krpanovem domu. Vabljeni k sodelovanju!

MLADI HRIBOVCI PIVKA
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Letošnje šolsko leto se je začelo nekoliko drugače, ampak 
ravno zaradi razmer, ki smo jim priča zadnje pol leta, je bilo 
veselje ob snidenju s sošolci in učitelji toliko bolj veselo in 
tudi razigrano.

Letošnji 1. september si bodo v poseben spomin 
nedvomno vtisnili prvošolčki, ki so prvič prestopili 
prag šole. Teh je bilo letos kar 63. Na osnovni šoli 
Pivka sta letos dva prva razreda, s skupno 41 učenci, 
na podružnični šoli v Šmihelu prvi razred šteje 7 
učencev, na osnovni šoli Košana pa v šolskih klopeh 
že sedi 15 prvošolcev.

Glede na veljavne preventivne ukrepe je bil letošnji sprejem 
prvošolcev skrbno načrtovan, izveden v telovadnicah ter 
po skupinah. S svojim obiskom je učence v novo šolsko 
leto pospremil tudi župan Robert Smrdelj, v spremstvu 
predsednika Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Ernesta Margona. Prvošolčke je občina obdarila 
s poučno knjižico Neže Maurer »Ti si moje srce«, vsak 
prvošolec pa je prejel svojo kresničko in rumeno rutico z 
napisom »varno na cesti«. Vsem učencem, učiteljem in 
tudi staršem želimo v tem šolskem letu obilo raziskovanja 
in radovednosti, prijetnih skupnih trenutkov ter nepozabnih 
prijateljskih vezi.

DKH

ZAČELO SE JE NOVO ŠOLSKO LETO

Foto: O
bčina Pivka 

1.A razred OŠ Pivka

1.A razred podružnice šole Šmihel

1.B razred OŠ Pivka

1.A razred OŠ Košana
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POGUMNO V NOVEM ŠOLSKEM LETU

»Začenja se res  drugačno šolsko leto, ki ga krojijo 
ukrepi za preprečevanje možnosti širjenja okužbe 
s koronavirusom. Na šoli veljajo vsi  ukrepi, ki so bili 
sprejeti že ob koncu prejšnjega šolskega leta – redno 
umivanje/razkuževanje rok, varnostna razdalja in 
nošenje mask takrat, ko ta ni mogoča, higiena kašlja. 
Učenci čim manjkrat zapuščajo matično učilnico, v njej 
počakajo tudi na začetek pouka, v njej  malicajo in je med 
odmori ne zapuščajo. V učilnicah velja stalni sedežni red. 
Šport bomo, dokler bo vreme dopuščalo, izvajali zunaj. 
Telovadnica pa je tudi dovolj velika, da ne pričakujemo 
večjih težav. Pevski zbor bo imel vaje po razredih/
oddelkih z zagotavljanjem razdalje. Največji zalogaj bo 
izvedba kosil, saj imamo (pre)majhno jedilnico že ob 
normalnih razmerah, saj število učencev,  naročenih na 
kosila, narašča.  Dodatne mize smo namestili v staro 
avlo, za vhod za učence razredne stopnje pa uporabili 
zasilni izhod. Na kosilo bodo učenci odhajali po razredih 
po določenem razporedu in pričakovati je, da bo 
kosilo trajalo dlje. Tu si želimo predvsem razumevanja 
staršev. Starši načeloma ne bodo prihajali v šolo, razen 
v nujnih primerih  in vnaprej dogovorjenem  prihodu. 
Prvi roditeljski sestanek pa bomo vseeno izvedli v šoli 
ob določenem protokolu. Dneve dejavnosti, ki so bili 

predvideni izven šole, bomo izvajali le na epidemiološko 
varnih destinacijah, kot so npr. CŠOD-ji, kjer upoštevajo 
vse smernice NIJZ in je zagotovljeno varno izvajanje 
vseh programov.« (Alenka Tomšič, ravnateljica OŠ 
Pivka)

Osnovna šola Pivka šteje v letošnjem šolskem letu  19 oddelkov na matični šoli in 451 
učencev, na podružnici pa dva kombinirana oddelka 1./2. in 3./4. in 26 učencev. Osnovno 
šolo Košana pa v letošnjem letu skupaj obiskuje 95 učencev, vrtec pa 43 otrok.

Kako ste začeli letošnje, verjetno malce drugačno šolsko leto?

»Mi se tudi letos, tako kot vsako prejšnje leto, veselimo 
ponovnega srečanja z našimi šolarji in sprejetja naših 
prvošolcev. Temeljna priporočila so nam v tem času že 
tako zlezla pod kožo, da večjih težav ne pričakujemo. 
Otroke bomo učili in ozaveščali o higieni in skrbi za 
lastno zdravje in zdravje ljudi okoli nas, predvsem 
pa poskrbeli, da bodo lahko v šoli uporabljali svojo 
domišljijo, radovednost in družabnost ter se veliko 
novega naučili in se pri tem imeli kar se da lepo. Komaj 
čakamo...« (Neva Brce, ravnateljica OŠ Košana)

DKH



32 Izobraževanje

JEZIKOVNI
Lep pozdrav ob vrnitvi v šolske klopi!

Čas je pravi za šolo, vreme nam je dobro nakazalo konec 
vročega poletja, september se res ni izneveril, z njim pa 
je prišel težko pričakovani čas šole. Ne tako sproščen kot 
ponavadi, saj so učitelji, kasneje pa še učenci in starši 
dobili precej navodil, kako naj se obnašajo, da bodo 
lažje premagovali tegobe nove bolezni, ki ne prizanaša 
ne starim ne mladim. Socialna distanca bo kar težko 
dosegljiva med mladimi, a bo potrebna. Zato pa si bodo 
toliko bolj umivali in razkuževali svoje roke. Pa poglejmo 
nekaj glagolov, ki so povezani s higieno. Glagol »umiti« 
ima več variant kot »umiti se« ali »umiti si«. Torej si 
bomo vsi še naprej pridno umivali roke. Osnovni pomen 
glagola umivati /umiti je, da umivamo sebe ali del telesa, 
umivamo si roke, umivamo se, kadar smo umazani od 
prahu in znoja. Ko umivamo posodo, rečemo tudi, da jo 

pomivamo, nekateri pa jo celo perejo. Najpogosteje pa 
peremo perilo, saj nam to nakazuje tudi besedna zveza 
pralni stroj, medtem ko posodo umije oziroma pomije 
pomivalni stroj. Jesen nam prinaša tudi veliko zelenjave, 
ki jo seveda pred uporabo peremo ali operemo in je ne 
umivamo. 

Kakšno bogastvo slovenskega jezika imamo! Vse to 
nam razlaga in hrani Slovar slovenskega knjižnega 
jezika in še mnogi drugi jezikovni viri, pa seveda živa 
beseda, kateri moramo vedno prisluhniti. Za konec pa 
še frazem, ki ga najbrž vsi dobro poznamo: »Umiva se 
kot mačka.« (površno umivanje) V času koronavirusa 
to ni priporočljivo, ampak si vzemimo čas za temeljito 
umivanje rok. Splača se!   

Irena Margon 

KOTIČEK

»Vstopili smo v novo šolsko leto 2020/21. Veseli smo, da smo 
ga začeli skupaj v šolskih klopeh ob upoštevanju priporočil in 
navodil pristojnih inštitucij ter ukrepov, namenjenih ohranjanju 
zdravja vseh nas in naših bližnjih. Učencem želimo, da jih 
nove okoliščine ne bi pretirano obremenjevale ali ovirale 
njihovega razvoja. Učenci se bodo skupaj z nami in poleg nas 
naučili živeti v nekoliko spremenjeni realnosti, v kateri bodo 
pa lahko tako kot prej razvijali svoje potenciale. Z omejitvami 
se ne bomo veliko obremenjevali, ampak jih bomo spontano 
upoštevali in živeli sproščeno tako v šoli, kot upam tudi 
doma. Uživajo naj v novemu znanju, raziskovanju in druženju 
ter cenijo šolo, sošolce in učitelje, saj bomo s temeljnim 
spoštovanjem skupaj premagali vse ovire.

Prepričani smo, da nam bo z  odgovornim ravnanjem, 
upoštevanjem in izvajanjem vseh higienskih priporočil in 
ostalih ukrepov uspelo zagotoviti varno, umirjeno in prijetno 
učno okolje in delovno vzdušje. Želimo si, da bi pouk na šoli 
nemoteno potekal celo šolsko leto in da bi se učenci, starši 
in učitelji povezovali v ustvarjalnem in uspešnem vzgojno 
– izobraževalnem procesu. Vsi vemo, da ne bo enostavno. 
Zagotovo pa nam bo skupaj uspelo, ker SKUPAJ ZMOREMO! 
V prihajajočem šolskem letu si vsi, ki soustvarjamo vzdušje, 
delo in življenje na šoli, želimo dobrega in konstruktivnega 
sodelovanja, miren vstop v novo šolsko leto, veliko zdravja in 
vse dobro.« NEVA BRCE, ravnateljica OŠ Košana
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»Drage učenke in učenci! Počitnice so bile, kot 
vedno, gotovo prekratke, a verjamem, da ste si  
nabrali dovolj  moči za novo šolsko leto. Veseli 
smo, da ga začenjamo vsi skupaj v šoli, čeprav 
nam vztrajni virus spreminja  običajni živahni  
utrip  šole, predvsem pa nam jemlje bližino in 
druženje, kot smo ju poznali pred letom dni.  
A z dobro voljo je vse mogoče. Z njo bomo 
laže premagovali napore, ki so že in bodo še  
postavljeni pred nas. Da se bomo lahko čim 
dlje skupaj zdravi učili, je prav, da  v največji 
možni meri  upoštevamo vsa zdravstvena 
priporočila za preprečevanje možnosti širjenja 
okužbe.  Želim vam, da bi bili čimbolj delavni 
in ustvarjalni ter  krepili medosebne odnose in 
sodelovanje,  pa če bo potrebno tudi na daljavo, 
kajti skupaj zmoremo več. Spoštovani starši, 
posebna pozornost gre nedvomno tudi vam, saj 
si uspešnega dela šole ne predstavljamo brez 
vaše podpore in sodelovanja  ter razumevanja 
okoliščin in omejitev, v katerih izvajamo letošnji 
šolski program. Z otroki  se veselite njihovih  
uspehov in jim bodite opora ob težjih izzivih. Naj 
bo to šolsko leto zdravo in uspešno, s čim manj 
pretresi in s čim več zadovoljstva pri delu!« 
ALENKA TOMŠIČ, ravnateljica OŠ Pivka
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Šolski prevozi v šolskem letu 2020/2021
Objavljamo vozne rede za novo šolsko leto 2020/2021 za Osnovno šolo Košana in Osnovno šolo Pivka. 

Učencem želimo uspešno šolsko leto in varno pot v šolo. Pri uporabi šolskih prevozov in na postajališčih ne pozabite na pravila 
lepega vedenja. Poleg tega pa upoštevajte priporočila NIJZ v zvezi s preprečevanjem širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. 

Kombi prevoze izvaja šola in pogodbeni izvajalec (EDO 
TOURS prevoz oseb d.o.o.), vozni red je sledeč:
ura odhod iz vasi ura odhoda iz šole prihod 
6.50 Suhorje 

7.00 Buje
7.09 Ribnica
7.11 Mrzlek
7.20 OŠ Košana
7.20 Kal 14.15 14.20
7.29 Volče 14.27 14.31
7.35 Čepno 14.27 14.37
7.45 Gornja Košana
7.50 OŠ Košana

7.40 Nova Sušica

7.45 Stara Sušica

Zagorje – Parje – Pivka
odhodi avtobusna postajališča odvoz odvoz 

6.54 Zagorje 13:51 14:50

6.56 Drskovče 13:49 14:48

6.57 Parje 13:48 14:47

6:59 Radohova vas 13:46 14:45

7:01 Pivka 13:44 14:43

Mala Pristava  – Pivka – Mala Pristava  
odhodi avtobusna postajališča 1.odvoz 2.odvoz 

6:45 Mala Pristava 14:14 15:09

6:46 Nadanje selo 14:13 15:08

6:51 Narin 14:08 15:03

6:55 Velika Pristava 14:02 14:53

6:57 Šmihel 14:04 14:57

6:58 Šmihel (K) 14:01 14:48

7:03 Kal - vas 13:56 14:44

7:05 Kal 13:54 14:43

7:09 Hrastje 13:50 14:38

7:14 Pivka 13:45 14:33

odhodi avtobusna postajališča 1.odvoz 2.odvoz
Kal vas 15.07

Kal 15.05

Šmihel ( K ) 15.00

Mala Pristava 14:56

Nadanje selo 14:53

Narin 14:48

Šmihel 14:44

Velika Pristava 14:43

Hrastje 14:38

Pivka 14:33

Pivka – Petelinje – Selce
odhodi avtobusna postajališča odvoz odvoz 

7.21 Pivka 13:45 14:40

7.19 Petelinje 13:47 14:42

7.17 Selce 13:49 14:44

Mala Pristava  - Nadanje selo – Narin – 
Velika pristava -  Šmihel
odhodi avtobusna postajališča odvoz

7.05 Mala Pristava 15:05/15:10

7.10 Nadanje selo 15:05/15:10

7:15 Narin 15:05/15:10

7:20 Velika Pristava 15:05/15:10

Osnovna šola Košana

Osnovna šola Pivka

Prevoz izvaja družba NOMAGO, d.o.o., podizva-
jalec EDO TOURS prevoz oseb d.o.o.

Prevoz izvaja družba NOMAGO, d. o. o.

Prevoz izvaja družba NOMAGO, d. o. o. in podizvajalec 
LARIS d. o. o.

Prevoz izvaja EDO TOURS prevoz oseb d.o.o.

Prevoz izvaja Domen d.o.o.

Podružnica Šmihel:

Avtobusni prevoz za popoldanski 
odvoz otrok za smer Suhorje: 
ura odhoda 
iz šole

prihod 

14.15 OŠ Košana
14.17 Gornja Košana 
14.23 Stara Sušica 
14.24 Stara Sušica – vas 
14.28 Nova Sušica 
14.30 Mrzlek      
14.32 Ribnica   
14.41 Buje    

14.51 Suhorje 

Občina Pivka

Juršče – Trnje/Pivki – Pivka
odhodi avtobusna postajališča odvoz odvoz 

7:00 Juršče 14:04 15:19

7:05 Palčje 13:59 15:14

7:09 Parje 13:55 15:10

7:13 Klenik 13:51 15:06

7:15 Trnje/Pivki 13:49 15:04

7:19 Pivka 13:45 15:00

Prevoz izvaja družba NOMAGO d. o. o.

Slovenska vas  – Pivka – Slovenska vas   
odhodi avtobusna postajališča odvoz

7.20 Slovenska vas 13:50

7.23 Petelinje 13:47

7:25 Pivka 13:45

Prevoz izvaja EDO TOURS prevoz oseb d.o.o.

Gradec  – Pivka – Gradec   
odhodi avtobusna postajališča odvoz

7.15 Gradec 13:50

7.23 Pivka 13:45

Prevoz izvaja EDO TOURS prevoz oseb d.o.o.
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KAMPIRANJE DRUŽIN 2020
V petek, 3.7.2020 smo se člani Vaškega društva Nad´nska 
lipa odpravili  na 3. kampiranje družin. Letos smo se 
odločili za zamenjavo lokacije in se iz Savinjskih koncev 
podali na Gorenjsko, natančneje v kamp Šobec Lesce. 
Tu smo v prijetnem ambijentu in kljub razmeram( Covid 
19 ) z upoštevanjem  priporočil poskrbeli za sproščeno  
prijetno in zanimivo druženje otrok in staršev. Največje 
veselje otrok je bilo prav gotovo plavanje v „Šobčevem 
bajerju“, vožnja s kolesi, družabne igre ter igranje mini 
golfa. Skratka tudi letos nam ni bilo dolg čas, zato se 
bomo prav gotovo tudi prihodnje leto v istem terminu 
družili v enem izmed  slovenskih kampov.

• OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE
• NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

socialni oskrbovalec na domu, računovodja.
• SLOVENŠČINA ZA TUJCE

tečaji in izpiti iz slovenščine na vstopni in osnovni ravni.
• PROGRAMI ZA BREZPOSELNE

programi aktivne politike zaposlovanja (tečaji, usposabljanja, NPK …)
• TEMELJNE IN POKLICNE KOMPETENCE za karierni in osebni razvoj. 
• PROGRAMI ZA PROSTE URICE

tečaj šivanja in krojenja, cvetličarske delavnice, različni ustvarjalni in
tematski dogodki.

• ŠTUDIJSKI KROŽKI
neformalna in sproščena srečanja za pridobivanje novih znanj in
spretnosti.

• INFORMIRANJE IN SVETOVANJE ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
informiranje in strokovna podpora pri izbiri izobraževalnega
programa ali kariernem razvoju.

• UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
različne vsebine za upokojence.

• VEČGENERACIJSKI CENTER TOČKA MOČI
različni tečaji, delavnice in predavanja za osebno rast.

• PUM-O – Projektno učenje za mlajše odrasle (do 26. leta).
• KORAK – celovita podpora podjetjem za razvoj kadrov.
• IZOBRAŽEVANJE O SONARAVNI ŽIVINOREJI IN OKOLJU

dvoletni projekt za strokovno in širšo javnost, ki krepi zavedanje o
vrednosti lokalno pridelane hrane in pomen sonaravnega kmetovanja
za ohranjanje okolja.

LJUDSKA UNIVERZA POSTOJNA vas 
vabi k vpisu v izobraževalne programe, usposabljanja in delavnice:

Naredite
nekaj lepega zase – privoščite si novo

znanje

DRUŠTVO UNIVERZA 
ZA TRETJE 

ŽIVLJENJSKO OBDOBJE

O B V E Š Č A,

da nameravamo kljub negotovi situaciji, ob 
upoštevanju priporočenih varnostnih ukrepov, 

izpeljati predvidene študijske programe tudi v letu 
2020/2021.

O vseh informacijah boste pravočasno obveščeni 
prek zloženke, ki jo boste konec septembra prejeli 

na dom in naše spletne strani www.u3pivka.si

Vpis bo predvidoma potekal od 1. do 10. 
oktobra 2020 prek vpisne prijavnice na spletni 

strani, elektronske pošte: 
u3pivka@gmail.com ali na telefon: 

040 474 808.

Vljudno vabljeni

Knjižnica Pivka in skupina Kvačkane nitke 
prirejata 

RAZSTAVO KNJIG IN 
KVAČKANIH IGRAČ

»KO ZGODBE OŽIVIJO”

Razstava je v prostorih Knjižnice Pivka 
od 10. do 30. septembra 2020.

Vabljeni k ogledu.
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TOČKA MOČI  VGC KRPANOV DOM PIVKA
Letošnje poletje smo na VGC Pivka preživeli v novih prostorih na Kolodvorski 3. Poletje smo pričeli in zaključili s 
počitniškimi delavnicami za osnovnošolce, v vmesnem času pa nadaljevali naše ustaljene aktivnosti. Pri tem smo 
aktivno pripravljali program za jesenske mesece. Tako smo se z vodstvom Doma upokojencev Postojna dogovorili, 
da bomo v sklopu skupine Kvačkane nitke pripravile  kvačkane in pletene izdelke kot so nogavice, pregrinjala, plete… 
Z izdelki bomo še pred letošnjo zimo obdarili njihove varovance in jim tako pričarali toplejšo zimo. Vsem, ki imate 
doma ostanke volne, ki je ne potrebujete več in ste nam jo pripravljeni odstopiti v ta namen bomo izredno hvaležni.

V jesenskem času vam na VGC Pivka  pripravljamo bogat program. Prepričani smo, da bo vsak od vas našel kaj zase.

Predavanje »OKREPIMO IMUNSKI SISTEM« 
Sreda, 23.9. ob 19.00 
 
Vsi si želimo zdravja in dobrega počutja, da bi lahko v vsak-
danjem življenju delovali polni energije  zadovoljni s sabo 
in okolico. Jožica Ramšak iz Prerojen.si vam bo v začetku 
šolskega leta in jesenskega obdobja predstavila pomoč za 
krepitev imunske odpornosti, kako preprečiti različne okuž-
be, kako pomagati, ko smo že zboleli.  Glede na situacijo 
s Covidom - 19, je pomembno, da naredimo čim več sami. 
Kako in s čim si lahko pomagamo, boste spoznali na tokrat-
nem srečanju. (inf. na tel. št. 041 289 632  Jožica Ramšak)

Glasbena in likovna pripoved o lepoti ženske in 
njenega zdravja 
»BODI ŽENSKA, BODI ZDRAVA, BODI 
EDINSTVENA« 
Sreda, 21.10. ob 18.00 
 
V okviru rožnatega oktobra osmisliti kvaliteto življenja 
ženske in ga izboljšati, tudi z udeležbo na preventivnih 
zdravstvenih pregledih in s tem odkrivati začetna, očem 
skrita obolenja ... Avtorica: Damjana Benigar Kaluža, 
likovna ustvarjalka in pripovedovalka

Glasba: Amanda Vidic, violinistka, glasbena umetnica 
in svetovalka Edinstvene. Maksimalno 10 udeležencev, 
brezplačno, nujne prijave na tel. št. 714 50 22 ali  meil: vgc.
ilbistrica@gmail.com.

Z vami bomo tudi v: 
torek od 16.00 – 18.30 
petki od 8.30 – 11.30:  Klepet ob čaju ali kavi,  
medgeneracijsko druženje, ki nam polepša dan s prijazno 
besedo in smehom ter nas navda z veseljem. Vabljeni, da se 
nam pridružite pri projektu Kvačkamo za vrtec. 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

ROKOKROG, sklop reciklažnih delavnic 
Destilator 
Četertki, 8.10., 5.11. in 10.12. od 18.00 do 20.00
  
Jeseni v medgeneracijskem centru pričnemo z novim 
izobraževalnim programom za mlade in odrasle. Enkrat 
mesečno bomo pod mentorstvom trajnostne oblikovalke, 
ki se že več kot 15 let ukvarja z reciklažo in naravnimi 
materiali, spoznavali potenciale raznolikega odpadnega 
materiala, različne tradicionalne in sodobne tehnike 
ustvarjanja ter kreativne načine izdelave lastnih unikatnih 
izdelkov. Delavnice so praktične in uporabne narave ter 
polne trikov in nasvetov iz dolgoletne prakse. Na njih novo 
znanje osvojijo tako začetniki kot bolj izkušeni rokodelci, 
umetniki ali oblikovalci. Vsak lahko svoj izdelek prilagodi 
svojemu znanju, hitrosti in sposobnosti ter znanje uporabi 
tudi pri nadaljnjih lastnih projektih.

Udeleženci bodo naprošeni, da za delavnice tudi sami 
zbirajo določene vrste uporabnih odpadkov ali materialov 
iz narave.

V prvi sezoni najavljamo:
čet, 8. oktober, 18 - 20h: Makrame obešanke za sobne 
rastline / zapestnice / pasovi / igrače za psa ali mačko (prejo 
za vozlanje bomo izdelali iz starih odvečnih majic / T-shirtov)

čet, 5. november, 18 - 20h: Origami lična darilna embalaža /  
mini predalnik za dragocene drobnarije / nakit / orodje /  
pribor (iz trpežne embalaže od kave, čokolina in drugih 
dobrot)

čet, 10. december, 18 - 20h: Ročna izdelava papirja za 
domačo izdelavo voščilnic / grafik / motivacijskih napisov / 
darilnih sporočil / posebnih pisem ali knjižic / osebnih vizitk 
(iz raznobarvnih kartonastih jajčnih embalaž z drobnimi 
dodatki za posebne efekte, teksture, vzorce, slepi ali vodni 
tisk)

Mentorica: Maja Modrijan ; Destilator, klub trajnostnih 
rešitev - www.destilator.si. Maksimalno 10 udeležencev, 
brezplačno, nujne prijave na maja.modrijan@destilator.si

Za zdravje  »MERITVE IN SVETOVANJA PRI 
RAZLIČNIH STROKOVNJAKIH«,
Torek, 29.9. od 10.00 do 12.00
 
V sodelovanju s Centrom za krepitev zdravja ZD Postojna 
vas vabimo na meritve krvnega tlaka, sladkorja, holestero-
la…, možnostjo posveta in pogovora o zdravstvenih teža-
vah in skrbeh. 

Romana Morano
Strokovna delavka v VGC Točka moči Krpanov dom Pivka
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KOTIČEK ZA

MLADE
MLADI ZA PIVKO

COWORKING PROSTOR ZA MLADE

PROGRAM PUM-O ODPIRA VRATA DO IZOBRAZBE IN SLUŽBE

Na Ljudski univerzi Postojna že več kot leto dni poteka 
program Projektno učenje mlajših (PUM-O). Gre za 
program neformalnega izobraževanja, ki pomaga mladim 
med 15. in 26. letom, da s pomočjo projektnega dela 
pridobijo veščine in motivacijo za lažjo pot do zaposlitve 
ali dokončanja izobraževanja ter oblikovanja poklicne 
identitete. Program širi splošno razgledanost mladih in jim 
omogoča uspešno integracijo v okolje. V programu PUM-O 
udeleženci ustvarjalno preživljajo svoj prosti čas in se 
družijo s svojimi vrstniki ter iščejo priložnosti za vključitev 
na trg dela. Program PUM-O financirata Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska 
unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacije se izvaja 
v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov, 
zato je za udeležence brezplačen. 

V PUM-O Postojna smo letošnje poletje preživeli aktivno. 
Vsi naveličani »karantene« smo komaj čakali preživeti 
dneve na prostem in v družbi. Izdelali smo svojo teraso, 
urejali vrt, poželi zelišča, imeli tedenske kuharske 
delavnice, obiskali čistilno napravo v Postojni, si ogledali 
zbirni center odpadkov, uživali v ekološko obarvanih 
ustvarjalnih delavnicah, obiskovali osebnostne delavnice 
in delavnice tehnik sproščanja, se učili angleškega jezika, 
pomagali pri organizaciji počitniškega varstva, si ogledali 
nekaj filmov in prebrali nekaj knjig ter raziskovali lepote 
na Bloškem jezeru, Gradu Snežnik, Rakovem Škocjanu in 
postojnskih gozdovih.

Novo šolsko leto prinaša nove izzive, dogodivščine in nove 
projekte. Če bi rad razvil/a svojo poklicno identiteto, se 
uspešno vključil/a na trg dela ali izboljšal/a svoj učni uspeh 
ali mogoče poznaš koga, ki bi se lahko vključil v program 
Projektno učenje mlajših odraslih v Postojni, potem nas 
pokliči na telefon 031 360 977 ali nam piši na pum-o@
zavod-znanje.si ali pa nas kar obišči v naših prostorih na 
Cesti 1. maja 7 v Postojni (bivši gasilski dom). 

PUM-O Postojna

Mladi!
Imate dobro idejo? Ali pa potrebujete samo prostor, kjer lahko ustvarjate nove ideje?

 
Društvo Mladi za Pivko vam ponuja v uporabo prostor - pisarno v Krpanovem domu, 

kjer imate na voljo tri pisalne mize, internet ter vse ostalo potrebno za ustvarjanje 
novih idej.

 
Če želite prostor uporabljati, nam pišite na mladi@pivka.si ali pa pokličite na 

tel. št. 040 818 253.

Mladi in COVID – 19
Letošnje leto je res nekaj posebnega. Ni žurov, druženje je prepovedano in povsod veljajo nekakšna stroga pravila 
obnašanja in ukrepanja proti preprečevanju okužbe s COVID – 19.
 
Kaj to pomeni za nas mlade? Kako bo naprej? 
Pomembno je, da v tem obdobju poskrbimo za zdrav način življenja. Biti na zraku, gibati se, jesti dovolj in zdravo, 
ter kar je najbolj pomembno, imeti socialni stik s svojimi vrstniki, prijatelji, kajti izolacija od vsega okrog nas je bolj 
nevarna, kot je sam virus. Družimo se lahko v času, ki ga živimo na različne načine. To nam omogočajo: socialna 
omrežja, telefoni in navsezadnje tudi naše oči in usta :). Kaj nas stane, če vsakemu, ki gre mimo nas, rečemo: 
»Dober dan ali pa Dober večer!« Kaj nam ostane, če ne bomo imeli socialnega stika?  

Zato vas v tem norem in hitrem življenju predvsem pozivamo, da dvignete glavo gor, pogledate okrog sebe in si z 
nasmehom na ustnicah potrdite: »Lepo mi je, ker živim in ker nisem sam!« 

Društvo Mladi za Pivko



37Izobraževanje

IZKORISTI UGODNOSTI, 
USTVARJAJ ZANIMIVE ZGODBE 
IN SPOZNAJ NOVE PRIJATELJE.
Ugodnosti članstva:
• brezplačno fotokopiranje in skeniranje dokumentov
• vezava in urejanje dokumentov
• organizirane športne aktivnosti (pohodi, rekreacija, ...)
• subvencioniran nakup vstopnice fitnesa
• brezplačen ali cenejši vstop pri gledaliških predstavah,  
  razstavah, koncertih in študentskih zabavah
• ugoden vstop na študentske dogodke v Ljubljani  
  (Škisova tržnica, Primorska fešta)
• organiziran prevoz na športne dogodke (npr. Planica)
• organizirani športni dnevi (smučanje, sankanje, ...)
• organiziran prevoz na študentske zabave v drugih občinah  
  (npr. Pust v Cerknici)
• različna izobraževanja (npr. tečaj za voditelja čolna)
• brezplačne inštrukcije za maturo
• uporaba prostorov kluba v času uradnih ur (druženje s prijatelji)
• uporaba računalnikov interneta

Klub študentov občin Postojna in Pivka (KŠOPP)

Postani
kšopp-ov
aktivist ! 

ZAKAJ? 

Več nas je, bolj je lušno!  

Ker delo v organizaciji spodbuja osebno rast!
Ker imaš tako možnost pridobiti nova znanja!
Ker lahko pomagaš pri ustvarjanju lokalnega dogajanja!

Več informacij: predsednik@ksopp.si ali Miha: 040-383-364

V Klub študentov občin Postojna in Pivka vabimo tudi nove 
aktiviste, da se nam pridružijo pri ustvarjanju skupnih zgodb in 
spominov. Med drugim se obetajo tudi priložnosti za dobrodelnost 
na projektih Rocktober, Častim pol litra, Dobrodelni koncert ob 
dnevu žena, Božiček za en dan in mnogo drugih… 

Poleg tega pa spoznaš pri KŠOPP-u en kup novih ljudi in 
prijateljev, ki ti lahko dajo/predajo veliko novega in uporabnega 
znanja, ki ga boš lahko vedno uporabil. Za več informacij piši na 
predsednik@ksopp.si ali pa kontaktiraj Benjamina Agića.

Vaš KŠOPP

Član postaneš z veljavnim potrdilom o šolanju (leto 2020/21) in izpolnjeno pristopno izjavo, ki 
jo lahko pošljemo tudi po mailu ali pa jo prideš izpolnit osebno na klub v času uradnih ur, ki so 
ob PETKIH in SOBOTAH od 16h do 19h. Članstvo je potrebno podaljševati oz. obnavljati vsako 
leto. Več informacij glede članstva najdeš tudi na naši spletni strani www.ksopp.si .
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USTVARJALNE LIKOVNE DELAVNICE NA JURŠČAH

POLETNA DELAVNICA  NA VASI

KAMP ZA MLADE ŠPORTNIKE 

V soboto, 22. avgusta 2020,  je Kulturno društvo Juršče 
organiziralo lep in poučen dogodek »Ustvarjalne likovne 
delavnice na Jurščah«. Otroci iz Juršč in drugih okoliških 
vasi so ustvarjali in slikali ob vodenju in mentorstvu 
slikarja Srečka Srebota. Pripravil jim je zelo zanimiv 
program, katerega rezultat so bili lepi umetniški izdelki. 
Ob 12. uri je bil zaključek  delavnice in pogostitev  vseh 
sodelujočih. 

Navdušenje in zadovoljstvo udeleženih je bilo tudi letos 
veliko in vsi udeleženi so obljubili, da se prihodnje leto 
ponovno snidejo. 
 

KD Juršče 

V soboto, 22.8.2020 smo namesto tradicionalnega 
poletnega tabora s kampiranjem, ki bi letos potekal že 
14. leto zaradi razmer, ki so nastale, z upoštevanjem 
priporočil organizirali športno -ustvarjalno delavnico. Ob 
9.30 smo se udeleženci dobili na vaškem igrišču. Tu so 
naša mlada dekleta in fantje najprej poskrbeli za jutranje 
razgibavanje in športne igre z mlajšimi otroki. Sledilo 
je izdelovanje tablic s servietno tehniko ter izdelovanje 
zapestnic. Čas nam je kar prehitro mineval in prišel je 
čas za kosilo. Privoščili smo si jedi z žara ter obilico 
krompirja, za posladek pa še slastne palačinke. Po 
krajšem počitku so otroci zavihali rokave in z zidnimi 
barvami poslikali zid na igrišču. Pri ustvarjanju jim je  
priskočila na pomoč naša sovaščanka in članica Tina 
Zadel. Skupaj so ustvarili zanimivo poslikavo, ki zdaj 
poleg balvanske stene krasi naše „mini“ nogometno 
igrišče. Ob zaključku našega druženja smo si privoščili 
še nekaj sladkega in tako je minil še en pester in zanimiv 
dan v našem Nadanjem selu. Za pomoč pri izpeljavi se 
zahvaljujemo Občini Pivka, Tini Zadel ter vsem, ki so   na 

kakršen koli način prispevali k temu, da smo se zopet 
imeli lepo. Posebna zahvala pa gre letos tudi mladim 
dekletom in fantom, ki so se odzvali povabilu in z novimi 
in svežimi idejami poskrbeli za prijetno medgeneracijsko 
druženje. Kdo ve, kaj nam bo prinesel poletni tabor 2021.

 Za Vaško društvo Ksenija Belcer Žnidaršič

Na nogometnem igrišču v Košani smo v juliju organizirali prvi kamp za mlade športnike. Udeležilo se ga je 20 športnikov, 
starosti do 11 let. Prilagodili smo se vremenu in organizirali največ vodnih igric. Imeli smo tudi igre z žogo. Bilo je zelo 
lepo, zabavno in aktivno.

ŠD Košana

POČITNIŠKI UTRINKI



30 LET SLOVENSKE KARITAS

Pridnih delavk na Karitas Pivka tudi Covid 19 ni ustavil. Ves čas je potekalo razdeljevanje prehranskih paketov 
in pogovarjanje s prejemniki. Pogovori so nas vse nekoliko razbremenili in pomirili. V obdobju pandemije smo 
tako razdelili 89 prehranskih paketov. Razdeljevanje je potekalo z upoštevanjem vseh priporočil in navodil. Po 
telefonu smo opravili 58 razbremenilnih in svetovalnih pogovorov. Ob koncu tega posebnega šolskega leta smo 
podarili 42 vrednostnih bonov, v skupni višini 1260€. Šolske zvezke smo podarili 52 otrokom. 10 otrok je prejelo 
šolske torbe in desetim otrokom smo razdelili šolske potrebščine, ki jih najpogosteje uporabljajo. Šestnajstim 
starejšim prejemnikom smo prehranske pakete dostavili na dom. Trenutno na Karitas Pivka delamo po ustaljenem 
urniku in upamo, da bo tako tudi ostalo. Pri delu se strogo držimo protokola za zajezitev širjenja virusa. Še naprej 
izposojamo bolniške postelje in ortopedske pripomočke. Izvajamo družbeno koristna dela. V posvojitvi na daljavo 
oz. botrstvu je vključenih 8 otrok.

Karitas Pivka

Slovenska karitas prvega maja obeležuje 30. obletnico 
začetka organiziranega delovanja v Sloveniji. Ustanovila jo 
je Slovenska škofovska konferenca, na pobudo tedanjega 
nadškofa Alojzija Šuštarja. 

V slovenskem prostoru je danes Karitas prepoznavna 
predvsem po razvejanem prostovoljstvu z več kot 11.500 
prostovoljci in po najbolj razširjeni humanitarni lokalni 
mreži, ki s 464 župnijskimi karitas doseže skoraj vsak kraj 
v Sloveniji.  Še bolj kot po številkah pa želi Karitas ostati 
in biti prepoznavna po prijaznem in odprtem odnosu do 
ljudi, srčnosti ter spoštovanju človekovega dostojanstva.  
30. obletnico ustanovitve koprske karitas smo v soboto, 
05. septembra obeležili v koprski stolnici. Ob tej priložnosti 
je škof Jurij Bizjak podelil priznanja enajstim zaslužnim 
sodelavcem Karitas. Med nagrajenci sta dve dolgoletni 
prostovoljki Karitas iz naše občine. Zinka Vadnjal, 
voditeljica dekanijske karitas in medžupnijske karitas Trnje 
Zagorje,  je prejela zahvalo za velikodušno  uresničevanje 
Jezusove zapovedi ljubezni s prostovoljnim delom. Julka 
Dekleva, voditeljica župnijske karitas Pivka, pa je prejela 
priznanje za prispevek pri ustanavljanju in vodenju  
škofijske karitas ter za tridesetletno prizadevno karitativno 
delo. Obema sodelavkama seveda iskreno čestitamo za 

prejeta priznanja in se zahvaljujemo za opravljeno delo. 
Prepričani smo, da bosta še naprej z veliko zavzetostjo, 
srčnostjo in odgovornostjo opravljali svoje poslanstvo. 
Naj jima še dolgo ne zmanjka poguma, vere, volje in 
moči. Svetnica mati Terezija, ki je godovala v soboto, je 
dejala;”Ne moremo delati velikih stvari - delamo lahko le 
majhne stvari z veliko ljubeznijo.”

Jana Gržinič
MŽ Karitas Trnje Zagorje

Center za krepitev zdravja ZD Postojna vas vabi na 
meritve in svetovanja pri različnih strokovnjakih.

KDAJ: 29.9.2020 od 10.00 – 12.00
KJE:  Prostori večgeneracijskega centra  v Pivki

(Kolodvorska cesta 3, Pivka)

Pričakujejo vas medicinska sestra, fizioterapevtka, dietetičarka  in psihologinja z: 

• meritvami krvnega sladkorja, krvnega tlaka in holesterola,
• informacijami o zdravem življenjskem slogu,

• informacijami o programih Centra za krepitev zdravja,
• možnostjo posveta in pogovora o vaših težavah in skrbeh,

• preizkusom sproščanja s pomočjo naprave za merjenje sproščenosti,
• možnostjo testiranja funkcijske pripravljenosti.

Lepo vabljeni!
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PREDAJA ZAŠČITNIH MASK 
OSNOVNIMA ŠOLAMA

OBČINSKI ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE OBČINE PIVKA POZIVA K 
SPOŠTOVANJU UKREPOV IN K SAMOZAŠČITNEMU RAVNANJU

Občina Pivka je pred začetkom šolskega leta od Uprave za 
zaščito in reševanje v Postojni prejela 1400 zaščitnih mask, 
ki jih je predala Osnovni šoli Košana in Osnovni šoli Pivka. 
Šoli jih bosta v skladu z navodili Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport ter priporočili Nacionalnega inštituta za varno 
zdravje uporabljali v učnem procesu. Župan Robert Smrdelj je 
konec avgusta predal tudi 250 šivanih zaščitnih mask Domu 
na Krasu, v katerega je vključenih tudi nekaj pivških občanov. 
Dom na Krasu je namreč edini posebni socialno varstveni 
zavod v naši širši regiji, zaposlenih ima kar 140 oseb ter 171 
stanovalcev. Maske so izdelale pride roke prostovoljke Dore 
Lapajne, kateri se za njen trud Občina Pivka še prav
posebej zahvaljuje. 

Občina Pivka

Glede na povečanje števila potrjenih primerov okužb s korona virusom v naši in sosednjih občinah, se je v soboto in 
nedeljo (12. in 13. septembra) ponovno sestal Občinski štab CZ Občine Pivka. Sestalo se je občinsko vodstvo, poveljnik 
CZ za Notranjsko Sandi Curk, zdravnica medicine dela Beatrix Švent, ravnateljici obeh osnovnih šol ter poveljnik in člani 
občinskega štaba CZ.

Občinski štab Civilne zaščite naproša vse občane da preložijo vsa načrtovana praznovanja obletnic, rojstnih dni in 
piknikov.

Pomembna je pravilna uporaba maske, uporaba maske v vseh zaprtih javnih prostorih, redno umivanje rok, 
higiena kašlja, ohranjanje distance, redno zračenje prostorov, če imate vročino ali se slabo počutite ne hodite 
v službo in pokličite osebnega zdravnika. 

Občinski štab CZ Občine Pivka

• Občinski štab Civilne zaščite naproša vse občane, naj za 
10 dni preložijo vsa načrtovana praznovanja obletnic, 
rojstnih dni in piknikov. 
• Za 10 dni (do 24. septembra 2020) se prepove uporaba 
vseh zaprtih športnih objektov (VŠD Skala, balinarska 
dvorana Rešta Pivka, Kegljišče Pivka), za delovanje 
klubov in rekreacije. VŠD Skala ostane v uporabi zgolj za 
potrebe šolske dejavnosti. 

• Vse klube, društva in tudi posameznike naprošamo, 
da organizacijo treningov in tekmovanj preselijo na 
prosto, kjer je to mogoče. 

• Za 10 dni se prepovedo tudi vse kulturne in športne prireditve v občini, ki se izvajajo v zaprtih prostorih. Na 
prostem se dogodki lahko odvijajo le ob upoštevanju vseh ukrepov in priporočil NIJZ ter z omejitvijo števila udeležencev. 

• Občinski štab CZ naproša vsa podjetja v občini, da zagotovijo zaposlenim izvajanje vseh potrebnih samozaščitnih 
ukrepov.

NAJNOVEJŠI UKREPI OBČINSKEGA ŠTABA CIVILNE ZAŠČITE
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S PREVOZOM DO TISOČ ŽELJA 

Skrito željo v enoti Sopotniki Pivka smo uresničili gospe 
Veri Avsec iz vasice Kal pri Pivki in sicer v začetku 
septembra. Skupaj z gospo Vero smo se odpravili na 
Gorenjsko, v udobnem in športnem terencu Toyota 
RAV 4 in si v sončnem, zgodnje jesenskem dnevu 
ogledali Čebelarski muzej in Šivčevo hišo v Radovljici 
ter Muzej jaslic in Baziliko Marije Pomagaj na Brezjah. 
Slednji postanek je bil najbolj poseben. Z Baziliko Marije 
Pomagaj je gospa povezana na prav poseben način. 
Sorodniki njenega pokojnega moža so bili premožna 
družina, ki je imela v lasti veliko sliko Marije. Po spletu 
okoliščin je slika na koncu pristala pri gospe in njenemu 
možu. Ker v svojem domu nista imela primernega mesta 
zanjo, sta jo podarila baziliki na Brezju. Ob tej priložnosti 
smo si jo ogledali, kako krasi eno izmed sten v baziliki. 
Pod sliko je prav poseben oltar. Ko je imela gospa 8 
let, so z mamo in babico, na željo babice, na Marijin 
praznik, odšle z vlakom na Brezje. Ker so vedele, da bo 
prišlo veliko ljudi, so se odpravile že dan prej, mama pa 
je upala, da dobijo na Brezju prenočišče. Ko so prišle 
na Brezje, so bila vsa prenočišča že zasedena. Mama 
gospe Vere je zato vprašala, če lahko prespijo v baziliki. 

Pristojni so dovolili, tako kot še mnogim drugim. Bazilika 
je bila že polna ljudi, ki so prenočevali v njej, zato je 
mama dala gospo Vero spat kar na oltarček. 

»Da človek lahko doživi še kak lep dan, je neverjetno. 
Iskreno, iz dna srca vam hvala,« je gospa Vera s 
solzami v očeh povedala ob koncu dneva.

Ko smo se Sopotniki ustanovili, smo imeli vizijo, da 
bomo starejše vozili na izlete in na lepše. Zaradi 
ogromne zasedenosti vozil nam čas ni dopuščal, 
da bi bilo izpolnjevanje skritih želja starejših del 
vsakodnevne storitve. Z omenjeno akcijo tako 
Sopotniki nadgrajujemo in še izboljšujemo našo 

osnovno storitev brezplačnih prevozov za starejše. 
Za začetek plemenite pobude smo gospo Marijo Žgavec 
iz Čekovnika nad Idrijo peljali na izlet na Bled, nato pa še 
na obisk k vnukinji. Njen Sopotnikov voznik je bil nihče 
drug kot Dejan Zavec. 

V akciji »S prevozom do 1.000 želja« bomo Zavod Sopotniki s skupnimi močmi s Toyoto Slovenija in 
Olimpijskim komitejem Slovenije uresničevali skrite želje starejših – omogočili bomo prevoze na morje, v 
skrite kotičke naše dežele, na obiske k prijateljem iz mladosti ipd.

Želja nikoli ni samo želja ... V njej se skriva prenekatera življenjska zgodba.

NOVI RENTGENSKI APARAT V ZD POSTOJNA
Zdravstveni dom Postojna je v juliju in avgustu izvedel 
prenovo RTG oddelka (zamenjava rentgenskega aparata, 
zamenjava informacijske tehnologije, gradbena prenova).  
Vrednost prenove oddelka je ocenjena na 40.000 eurov, 
medtem ko je vrednost novega, sodobnega RTG aparata, 
ki omogoča vse vrste slikanja za potrebe pacientov v 
ambulantah družinske medicine, otroškem in šolskem 
dispanzerju, NMP ter ortopedski, kirurški in pulmološki 
ambulanti, znašala 404.000 eurov, sredstva zanj so 
zagotovile vse občine Primorsko – Notranjske regije v 

deležih (Pivka, Postojna, Cerknica, Bloke, Loška dolina), 
nosilec projekta pa je bila Občina Postojna.
 
Novi ekrani in tehnologija omogočajo uporabo aparata tudi 
pri enostavnih operativnih posegih. Ena najpomembnejših 
pridobitev novega aparata je funkcija, ki dodatno  zmanjša 
obsevanje pacienta. Rentgenski oddelek se je z novo 
pridobitvijo popolnoma digitaliziral. ZD ne uporablja več 
razvijalnih kemikalij, s tem so okolju prijazni.  
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POGLED V ŽIVLJENJE GOSPE KRISTINE ŠAJN 
Štafeta zanimivih ljudi v naši občini se nadaljuje. V prejšnji 
številki Pivškega lista smo predstavili gospoda Janeza 
Marinčiča iz Zagorja, ki se je prijazno odzval povabilu. 
V verigo znanih ljudi je predlagal gospo Kristino Šajn 
iz Petelinj, s katero sva odkrivali veliko zanimivosti iz 
preteklosti, pripovedovala je tudi, kako so ljudje živeli 
nekoč. 

Gospa Kristina Šajn, ali se nam lahko na kratko 
predstavite? 
Seveda. Doma sem z Bača. Najstarejša izmed štirih otrok 
sem morala veliko pomagati  in prevzeti dela odraslih, 
poskrbeti sem morala tudi za svojo mamo, ki je bila zelo 
bolehna, očeta pa smo že zgodaj izgubili. V vojnem času 
smo v naš dom vzeli še dva otroka – begunca iz Prezida, 
ki sta bila siroti. Skrbeli smo tudi zanju. Ko si je eden od 
njiju poškodoval nogo, sva ga s sestro kar v karjoli peljali 
k dr. Adolfu Kinkeli v Knežak, da ga je oskrbel in pozdravil. 
Drugega prevoza pač ni bilo. Naš »begunec« Marjan je 
po vojni odšel od nas, ko ga je moja mama obiskala po 
dolgo letih v Prezidu, je videla, da je vojna na njem pustila 
precejšnje posledice. To je eden mojih zgodnjih spominov, 
seveda se spominjam začetkov osnovnega šolanja na 
Baču, ko nas je v času fašizma učila italijanska učiteljica, 
ki je nismo nič razumeli. Bila je sicer prijazna do nas, a 
šole takrat nisem marala, imela pa sem rada matematiko 
in likovni pouk, kjer sem vse znala.  

Vaši časi zares niso bili lahki. Je vojna prizadela 
tudi vašo družino?
Po kapitulaciji Italije so tudi na Bač prišli Nemci. Po Baču 
so pobrali vaščane in jih odpeljali. Med njimi tudi mojo 
mamo. Mama je bila spet bolna, zato je bilo toliko težje, 
mene pa je skrbelo, če nas bodo ločili. Zaprta je bila v 
Ilirski Bistrici. Tam sem jo lahko celo obiskala. Verjamem, 
da je v vsakem narodu tudi kaj dobrega, saj nas je takrat 
neki starejši nemški vojak - stražar opozoril, da bodo ljudi 
odpeljali v Coroneo. 

Tako smo vsaj vedeli, kam so mamo in druge Bačane 
odpeljali. V Coroneu je bila zaprta kratek čas, nato pa so 
jih kmalu izpustili brez posebne obtožbe. Za pepelnico 
leta 1944 so Nemci bombardirali Bač in Koritnice, moja 
mama je bila še zaprta. Oče je bil doma in skupaj s staro 
mamo sta skrbela za nas otroke. Dobra dva meseca 
pozneje so očeta zajeli Nemci in skupaj z nekaj domačini 
na Mašunu vse postrelili. Ostali smo brez očeta. Dobro, da 
so nam pomagali sorodniki in prijatelji in tako pripomogli, 
da smo se lažje prebijali. Tudi našim duhovnikom smo 
lahko hvaležni za skrb in pomoč. Celo jaz sem pomagala 
na svoj način. Mama je nosila vžigalice iz Trsta, jaz pa 
sem jih prodajala našim ljudem po Jurščah. Tako smo 
zaslužili kakšen dinar. Zanimivi in nerazumljivi časi hkrati, 
posebno za današnjo mladino. Zato jim moramo starejši 
pripovedovati o dogodkih iz preteklosti.

Kako ste živeli v mladih letih? 
Jaz sem ravno zaključila osnovno šolo, ko so razsajale 
ošpice. Vsi štirje otroci smo zboleli, zato sem šla na 
učiteljišče z zamudo. V Tolmin sem prišla šele novembra. 
Tam sem se dobro počutila, domačini so nas lepo sprejeli. 

Učiteljišče je bilo prenovljeno in svoje mesto je dobila tudi 
glasbena šola. Popoldne sem hodila h klavirju k prof. in 
skladatelju Maksu Pirnatu. Nekega dne sem doživela velik 
šok. Prišla sem iz učilnice in na hodniku, ki je bil običajno 
prazen, so bili neki ljudje kot okameneli. Iz ene sobe je 
prišel duhovnik v spremstvu mlajšega miličnika. Kasneje 
sem izvedela, da so zasliševali in obsodili primorske 
duhovnike zaradi domnevnega vohunstva. To me je tako 
prizadelo, da se nekaj časa sploh nisem mogla učiti.

Kakšno življenje v družinah se vam zdi danes, ali 
ga lahko primerjate z vašimi časi?
Danes je celotna družina ves čas aktivna, tako hitro se 
nikoli prej ni živelo. Starši in otroci komajda najdejo čas, 
da se znotraj družine kaj srečajo in pomenijo. Tudi zato je 
pri mladih danes toliko stisk in drugih problemov. Včasih 
je bil tempo življenja počasnejši. Lažje smo našli čas drug 
za drugega. Moja stara mama je sedela ob štedilniku, ko 
ni mogla več k maši, jaz pa sem šla. Ko sem se vrnila, 
sem sedla k njej, dala noge v topel »rol«, nato pa sem ji 
zapela vse pesmi, ki smo jih peli pri maši. O svojih časih 
in življenju niso veliko govorili, saj je bilo dokaj težko. Stari 
ata je hodil v gozd z dvema vozovoma, da je več zaslužil. 
Vse je bilo povezano z nekim delom, ki je bilo prispevek 
celi širši družini. 

Poklic učitelja in pedagoga vas je zaznamoval za 
vse življenje. Kako ste delali?
Učitelji prejšnjega časa so se zelo razdajali, včasih so 
morali zatajiti samega sebe, nam pa so bili svetal vzor. 
Na tem mestu bi rada pohvalila učiteljice Ludoviko Kalan, 
Ivanko Štrukelj, Olgo Kaluža, Vido Marinčič. Vida nam je 
dajala pogum, vedno je videla svetlo, z malo besedami 
nas je usmerjala v dobro – v tistih časih je veliko pomenilo. 
Kot priseljenka od drugod – s Ptuja – je bila samozavestna 
oseba, ki nas je spodbujala. Začela sem delati na Idrijskem 
v slabih pogojih, dopoldne in popoldne, učila sem vse 
razrede, pa mi ni bilo pretežko, ker je bilo potrebno. Nato 
sem prišla na pivško šolo, kjer sem najprej učila, kasneje 
sem doštudirala pedagogiko (saj je zelo primanjkovalo 
takega kadra) in delala v Pivki do upokojitve. 
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Letos praznujemo 120-letnico rojstva Ludovike 
Kalan, učiteljice, ki je dala svoj pečat šolstvu na 
Pivki in na Obali. Ali ste jo poznali osebno?
Osebno je nisem poznala, bila pa je na obisku v pivški šoli, 
kjer je brala svoje pesmi. Tako sem jo spoznala. Spoznala 
sem jo kot mirno in globoko osebo. Spremljala sem jo k 
zadnjemu počitku, ko so jo pokopali v družinskem grobu 
v Pivki.

Želite podati kakšno posebno sporočilo bralcem 
Pivškega lista?
Življenje je treba sprejeti in se truditi, da ga tudi drugim 
olajšaš. V današnjem času se poudarja različnost – 
posebnost, to je bolje za posameznika, za njegovo družino 
kakor tudi za  celotno družbo. 

Druga stvar je lepota naše narave in dežele, v kateri 
živimo. Še bolj bi jo morali spoštovati in biti hvaležni za 
vse, kar imamo.

Še veliko bi se lahko pogovarjala z vami, 
saj živite bogato življenje, a vam moram žal 
zastaviti zadnje vprašanje, ki vas bo povabilo, da 
predlagate osebo, s katero bi lahko poklepetali 
v naslednjem občinskem glasilu. Najlepša hvala 
za pogovor in vaše življenjske izkušnje, ki ste jih 
delili z nami.

Andrej Žužek iz Šmihela je bil ravnatelj v Knežaku in 
Pivki. Bil je človek, ki je znal prisluhniti potrebam ljudi, se 
zavzemal za pobude in vse, kar je bilo koristno za otroke 
in starše. Tako smo učitelji na njegovo pobudo večkrat 
obiskali otroke na domu in jim pomagali, če niso zmogli 
priti v šolo. Mislim, da bi bilo lepo pokramljati z njim. 
Zahvaljujem pa se tudi Janezu za povabilo na ta pogovor. 
Pohvalila bi tudi prispevke v Pivškem listu, kot so tisti iz 
kufra strica Antona, ki imajo trajno vrednost, saj spomnijo 
nas starejše na minule čase in ponudijo možnost mlajšim, 
da spoznajo in skozi izkušnje preteklosti iščejo svojo pot.

Irena Margon

DELO DRUŠTVA INVALIDOV
V društvu invalidov Pivka nam je korona virus onemogočil 
izvedbo planiranih zastavljenih ciljev. Programe smo 
nekoliko spremenili in jih prilagodili trenutnim razmeram.

V februarju smo organizirali rekreacijski  pohod na Primož. 
V dogovoru z Občino Pivka in društvom upokojencev 
smo v maju dobili nove prostore na Kolodvorski c. 3. S 
pomočjo pridnih prostovoljcev smo se preselili in si lepo 
uredili pisarno. Zahvaljujemo se Občini Pivka in Društvu 
upokojencev, saj smo z novim prostorom zelo zadovoljni.

Glede na to, da smo ranljiva skupina, smo v času korona 
virusa poizkušali ohraniti stik z našimi člani. Redno smo 
se slišali po telefonu in poizkušali pomagati, v kolikor 
smo lahko. Članom smo po dogovoru dostavili maske, 
če so le-te potrebovali, katere smo dobili na Občini v 
Pivki. Pogrešali smo druženje, saj to nam veliko pomeni. 
V juliju  smo povabili člane in njihove svojce, ki  so člani 

društva,  ki letos praznujejo 70 in 80 let  na kratek izlet 
na Sviščake.  Vse ostale slavljence bomo v dogovoru z 
njimi obiskali na domu. Načrtujemo še srečanje starejših 
invalidov, pohode, balinarski turnir,  v kolikor bo to 
mogoče.

Dejavni smo bili tudi na športnem področju. V mesecu 
maju smo se udeležili območnega tekmovanja v 
balinanju. Ženski ekipi se je uspelo s štirimi zmagami 
uvrstiti na državno tekmovanje, moška ekipa se je 
uvrstila na drugo mesto. Zveza za šport invalidov 
Slovenije je organizirala državno tekmovanje  25. 
julija v Postojni. Ženska ekipa se je uvrstila na 5 
mesto. Na povabilo DI Il. Bistrica smo sodelovali tudi 
na prijateljskem balinarskem turnirju z žensko in moško 
ekipo. Vsak teden dvakrat se srečujemo na treningu na 
balinišču Rešta  v Pivki.  

DI Pivka, Biserka Nadoh
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NAKUP OBJEKTA ZA POTREBE MLADINSKIH IN DRUGIH 
ORGANIZACIJ
Župan Občine Pivka je v septembru, s podjetjem Merkur 
Nepremičnine d.d., podpisal kupoprodajno pogodbo 
za nakup objekta na Snežniški cesti 2 v Pivki ter nakup 
solastniškega deleža na dvorišču pred objektom. 
Nepremičnine so bile v preteklosti v lasti podjetja Merkur 
d.d., s stečajem pa je njihovo lastništvo prešlo na Merkur 
nepremičnine d.d.. Objekt, ki se nahaja neposredno ob 
regionalni državni cesti Pivka-Knežak, v samem centru 
Pivke, namerava občina nameniti potrebam mladinskim 
in ostalim društvom v Pivki. Občina bo pripravila 
dokumentacijo za pridobitev evropskih sredstev za 
temeljito obnovo objekta. Kupnina za nepremičnine 
(objekt in dvorišče) je znašala 34.000EUR.

Občina Pivka

O DRUŠTVU
Skupina deluje od leta 2002. Nastala 
je iz prvotnega dueta in postopoma 
prerasla v sedanji oktet. Izkušeni 
pevci nimamo tekmovalnih ambicij, 
kljub temu pa se ves čas trudimo 
za lepo in ubrano petje. Prepevamo 
raznolik program za različne pevske 
okuse. Vsako leto nanizamo čez 
dvajset nastopov, največ doma 
in v sosednjih občinah, širom po 
Sloveniji, v zamejstvu in na tujem, 
prepevali smo tudi v Moskvi.

Predsednica in umetniška vodja:
Irena Rep (031 575 670)

IZPOSTAVLJEN PROJEKT/DOGODEK
Krono našega delovanja predstavlja povezovanje s slovenskimi društvi na tujem. 
Tako smo gostovali v mnogih evropskih državah, mnogi pevski sestavi pa so 
nam obisk vrnili in tudi na ta način smo obogatili kulturno dogajanje na Pivškem.

KULTURNO DRUŠTVO PEVSKA SKUPINA STUDENEC PIVKA

KAPELICA V PETELINJAH 
Vsi prebivalci občine Pivka smo bili v mesecu marcu 
pretreseni nad vandalskim napadom in oskrunjenjem 
prelepe kapelice v Petelinjah, ko smo videli, kako 
ponižujoče so bile freske slikarja Lojzeta Čemažarja 
popackane z neprimernimi grafiti. Kapelica je 
evidentirana kot enota kulturne dediščine pri Zavodu za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije – Območna enota 
Nova Gorica. Vaščani Petelinj so se s predsednico 
vaške skupnosti Jožico Dekleva in župnikom Marjanom 
Škvarčem dogovorili, da bodo freske dali obnoviti ali 
vsaj očistiti. Na Občini Pivka so kandidirali za sredstva, 
ki so namenjena za varovanje in obnavljanje kulturne 
dediščine in stopili v stik z Zavodom za varstvo kulturne 
dediščine v Novi Gorici. Delo, čiščenje grafitov na 
freskah sta prevzeli dve restavratorki Marina Gruden in 
Katarina Brezigar iz Nove Gorice. Zaradi izpostavljenosti 
fresk različnim vremenskim razmeram pa bo sčasoma v 
prihodnosti potrebno freske obnoviti. Celotno čiščenje in 
retuša je stalo 3200 €.  Vaščani Petelinj in vsi, ki jim je 
mar za kulturne vrednote, želijo, da do takih neprimernih 
dogodkov ne bi več prišlo. Tekst in foto: Irena Margon
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV, NE GLEDE NA RAZMERE, SVOJIM 
595 ČLANOM PONUJA OBILO PRILOŽNOSTI ZA DRUŽENJE 
Društvo upokojencev Pivka uspešno deluje že 68. leto. 
Društvo je v juliju praznovalo svoj rojstni dan. Trenutno 
šteje 595 članov. Veseli nas, da se članstvo iz leta v 
leto povečuje. S svojim delovanjem društvo stalno skrbi 
za medgeneracijsko delovanje in druženje. Z aktivnim 
delovanjem ohranjamo zdravje, dobro počutje in s tem 
kakovostnejše življenje v tretjem življenjskem obdobju. 

Društvo izvaja naloge in aktivnosti na različnih področjih, 
ki so že znana. V letošnjem letu načrtujemo oblikovati 
v izletniško-družabne dejavnosti novi sekciji, in sicer 
družabno sekcijo in sekcijo za pohodništvo in planinarjenje. 
Društvo organizira tudi Bralno značko za upokojence 
občine Pivka, ki se začne 1. oktobra za Svetovni dan 
starejših in se zaključi 23. aprila ob Svetovnem dnevu 
knjige. Letos izjemoma pa se bo zaključila šele 1. oktobra 
zaradi pandemije COVID 19 in istočasno se bo začela 
četrta sezona Bralne značke 2020/2021 za upokojence 
občine Pivka, ki se bo zaključila predvidoma 23. aprila 
2021.

Društvo je v začetku leta kot vsako leto planiralo svojo 
dejavnost in si zastavilo številne naloge, ki pa so nam 
jih razmere zaradi epidemije preprečile. Navkljub vsemu 
smo vendarle izvajali številne druge manjše naloge z manj 
ljudmi seje Upravnega, Nadzornega odbora in Častnega 
razsodišča, sodelovali smo na čajankah, odvijali so se 
treningi na balinišču in na kegljišču, sodelovali smo tudi z 
drugimi društvi in organizacijami itd. 

V Društvu upokojencev Pivka smo želeli vsaj malo 
nadoknaditi zamujeno, zato smo v skladu s priporočili 
NIJZ pripravili manjšo slovesnost. Članice krožka Beremo 
skupaj so prebrale verze, ki so jih posvetile pevkam ob 
obletnici, slavljenke pa so zapele nekaj pesmi. Ogledali 
smo si tudi veseloigro Trio Pupe v Kopru. V jeseni in 
do konca leta načrtujemo izvedbo izleta, martinovanje, 
obdaritev starejših ob koncu leta in vesel zaključek leta in 
še lepši vstop v novo leto.

Ponosni smo, da v okviru dejavnosti na področju zdravja 
in socialnega varstva že vrsto let uspešno vodimo projekt 
Starejši za starejše. Ta projekt omogoča ljudem kakovostno 
staranje in to tako, da ostanejo čim dlje dejavni v domačem 
okolju ter kljub bolezni čim dlje v domači oskrbi. Poleg 
razreševanja resnejših težav s pomočjo pristojnih institucij, 
prostovoljke v okviru programa, starejšim nudijo pomoč 
v obliki pogovorov na domu, zagotavljanja prevozov, 
opravljanja nakupov v trgovini, pomoči pri manjših opravilih 
v hiši in na vrtu ter podobno. 

Ta projekt tudi ne dovoli presenečenj na področju 
socialnega varstva. Zato nas v društvu in naših prostovoljk 
pandemija COVID 19 med marcem in junijem letošnjega 
leta ni nič presenetila. Med pandemijo so se naše 
prostovoljke preko koordinatorke samo še bolj angažirale 
in so vsem starejšim ljudem v občini, pomoči potrebnim, 
pomoč tudi nudile v obliki, ki smo jo prej navedli.  

V lanskem letu je ga. Marjanca Požar, najemnica 
gostinskega lokala društva, odpovedala pogodbo o 
najemu lokala. Tako je društvo pridobilo prostore, ki pa jih 
ni več namenilo za gostinsko dejavnost. Raje je prostore 
namenilo društvom, ki prostore zelo potrebujejo. Društvo je 
zato z Občino Pivka sklenilo pogodbo o 5-letnem najemu 
prostorov. Prostore se je dodelilo Rdečemu križu, Društvu 
invalidov in Večgeneracijskemu centru (VGC). V prostorih, 
v katerem deluje VGC, bodo v skladu z dogovorom 
delovale tudi društvene sekcije, kot so pikado, krožek 
Beremo skupaj, reševanje križank in šah. Po potrebi bo 
za vaje lahko uporabljala te prostore tudi Ženska vokalna 
skupina Rožmarinke. 

Zaradi širine delovanja je naše društvo v letu 2013 pridobilo 
status društva, ki deluje v javnem interesu na področju 
socialnega varstva, v letu 2018 pa priznanje ZDUS kot 
najaktivnejše društvo v regiji.

Mag. Evgen Primožič

Dobitniki priznanj v letu 2020 društva Vera Drgan, ŽeVS Rožmarinke, Jadranka 
Šinko in dobitniki priznanj  PZDU JP Ernesta Mevlja, Jože Doles in Viktorija Gorjanc.

Člani na slovesnosti ob 10. obletnici 
ŽeVS Rožmarinke DU Pivka



46 Pregled kulturnih dogodkov, aktivnosti društev, vaških skupnosti …

GRAFIČNO NA KVADRAT V HIŠI KULTURE

ČAS COVIDA – PRILOŽNOST ZA OBNOVITEV 
KULTURNIH SPOMENIKOV
Kljub nekaterim zavrtim dejavnostim zaradi Covida 19, tudi odpovedanim prireditvam, ki smo jih 
načrtovali, smo se člani ZB za vrednote NOB Pivka odločili, da nadaljujemo z obnovo spomenikov 
in obeležij, posvečenih padlim  partizanom, civilistom v 2. In 1. svetovni vojni ter drugih obeležij 
tega časa. Med spomeniki NOB v Pivki je bil v najslabšem stanju spomenik padlim partizanom, 
internirancem in žrtvi fašističnega terorja  v Habjanovem spominskem parku. Naša najaktivnejša 
člana Matjaž Vilhar in Rafael Zorko sta v juniju  izvedla obnovitvena dela na podstavku in marmorni 
plošči z osebnimi podatki vseh 15-tih žrtev. Tako bo tudi to obeležje dostojen pomnik padlim 
borcem v tem parku, za katerega vzorno skrbi občina Pivka. Spominsko obeležje v vasi Volče 

KETTE NAS POVEZUJE V KAVARNI
Konec avgusta smo v Kavarni gostili glasbeni dogodek v 
okviru projekta “Kette nas povezuje”. 

Dragotin Kette je bil med četverico pesnikov moderne 
najbolj samostojen in svobodoumen. Navdih za svoje 
verze je dobil v slovenskem narodu, njegovi kulturni 
dediščini ter v svojih osebnih izkušnjah in dozorevanjih. 
Veliko časa je preživljal z Ivanom Cankarjem, kateremu 
je tudi prebiral svoja dela. Čeprav je žal prezgodaj umrl, 
je kot umetnik v svojem kratkem življenju zelo zgodaj 
dozorel in to v svojih pesniških stvaritvah tudi pokazal. 
Njegova napisana beseda še danes seže globoko v dušo 
posameznika in naroda. S svojo poezijo je zaznamoval 
slovensko kulturo, tako v času njegovega življenja kot v 
času po njem. Člani Glasbenega društva Viola s sedežem 
v Postojni so se odločili za uglasbitev nekaterih njegovih 
pesmi. Po trajnejših pripravah in raziskovanjih je kar 30 
Kettejevih mojstrovin dobilo svojo glasbeno preobleko v 
ritmih popa, hip-hopa ter narodno zabavne glasbe. Med 
njimi so tudi štiri pesmi, ki jih je Kette napisal za otroke. 
Na koncertu smo prisluhnili 11 uglasbenim Kettejevim 
pesmim, ki so nam jih predstavili violinist in vokalist 
Zdravko Pleše, pianistka Snježana Pleše Žagar ter 
gostja večera, vokalistka Elena Sedmak.  

»Kette nas povezuje« je projekt štirih partnerjev, 
Glasbenega društva Viola, Turistično informacijskega 
centra Ilirska Bistrica, Glasbene šole Postojna in 
Kavarne Pivka.

V programu Kette nas povezuje bo pesnik ob uglasbitvi 
njegove poezije v naslednjih mesecih predstavljen 
različnim ciljnim populacijam. Dogajanja v sklopu projekta 
»Kette nas povezuje« lahko spremljate na Facebook 
strani ter spletni strani projekta.

Sandi Grk

Kette nas povezuje v Kavarni 

Dne 28.8.2020 smo v Kavarni gostili glasbeni dogodek v okviru projekta “Kette nas povezuje”. 

Dragotin Kette je bil med četverico modernih pesnikov najbolj samostojen in svobodoumen. Navdih za svoje 
verze je dobil v slovenskem narodu, njegovi kulturni dediščini ter v svojih osebnih izkušnjah  in 
dozorevanjih. Veliko časa je preživljal z Ivanom Cankarjem, kateremu je tudi prebiral svoja dela. 

Čeprav je žal prezgodaj umrl, je kot umetnik v svojem kratkem življenju zelo zgodaj dozorel in to v svojih 
pesniških stvaritvah tudi pokazal. Njegova napisana beseda še danes seže globoko v dušo posameznika in 
naroda. S svojo poezijo je zaznamoval slovensko kulturo, tako v času njegovega življenja kot v času po 
njem. 

Člani Glasbenega društva Viola s sedežem v Postojni so se odločili za uglasbitev nekaterih njegovih pesmi. 
Po trajnejših pripravah in raziskovanjih je kar 30 Kettejevih mojstrovin dobilo svojo glasbeno preobleko v 
ritmih popa, hip-hopa ter narodno zabavne glasbe. Med njimi so tudi štiri pesmi, ki jih je Kette napisal za 
otroke. 
 
Na koncertu smo prisluhnili 11 uglasbljenim Kettejevim pesmim, ki so nam jih predstavili violinist in vokalist 
Zdravko Pleše, pianistka Snježana Pleše Žagar, ter gostja večera, vokalistka Elena Sedmak.  

»Kette nas povezuje« je projekt štirih partnerjev, Glasbenega društva Viola s svojim predsednikom 
Zdravkom Plešetom, ki je kot vodilni partner v sodelovanje povabilo Turistično informacijski center iz 
Ilirske Bistrice, ki ga predstavlja Maja Uljan, Glasbeno šolo Postojna pod vodstvom njenega ravnatelja 
Edvarda Popita in družinsko podjetje Kragul d.o.o., ki upravlja Kavarno v Pivki. Poezijo Dragotina Ketteja 
predstavljajo javnosti v sodobni glasbeni govorici različnim generacijam prebivalstva.  

Projekt sofinancirajo Lokalna akcijska skupina med Snežnikom in Nanosom, Republika Slovenija, 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.  

V programu Kette nas povezuje bo pesnik ob uglasbitvi njegove poezije v naslednjih mesecih predstavljen 
različnim ciljnim populacijam. V septembru bodo na Osnovni šoli »Dragotina Ketteja« v Ilirski Bistrici 
izvedene delavnice za otroke z naslovom »Dragotin Kette in njegovi brki«, kjer se bo pesnika približalo 
osnovnošolskim otrokom. 10. oktobra bo v sklopu Dnevov evropske kulturne dediščine v notranjosti Grada 
Prema pri Ilirski Bistrici izveden koncert s uglasbljeno Kettejevo poezijo.  

Dogajanja v sklopu projekta »Kette nas povezuje« pa lahko spremljate na Facebook strani ter spletni strani 
projekta.  

Ne zamudite naslednji dogodek, glasbeno obarvan kavarniški večer, ki bo izveden v prostorih Kavarne 
Pivka v sklopu projekta Revitalizacije mestnega jedra Pivke, in sicer 12.9.2020 ob 20.30 uri na katerem 
boste lahko prisluhnili novim uglasbitvam Kettejeve poezije.  

 

Sandi 
Kavarna 

V Hiši kulture septembra izvajamo program Odprta hiša, 
namenjen predstavitvi osebnih projektov članov društva, 
naših sodelavcev in sopotnikov. Tokrat smo v okviru tega 
programa pripravili razstavo grafičnih del, ki so jih umetniki 
in umetnice iz našega kroga ustvarili v času svojega (so)
delovanja v Hiši kulture, naj je bilo to v okviru razstav, 
delavnic ali rezidenc. Na razstavi z naslovom Grafično na 
kvadrat je predstavljenih 35 del, med katerimi so poleg 
klasičnih grafik na papirju v različnih tehnikah (sitotisk, 
linorez) tudi grafične slike, zini, tekstilije, plakati, ovitki 
gramofonskih plošč, nalepke in podobno, vsa dela pa so 
nastala v grafičnem ateljeju Hiše kulture v obdobju zadnjih 
sedem let. Razstava kot celota odpira vpogled v grafično 
ustvarjanje mlajše generacije slovenskih umetnikov in 
umetnic, obenem pa predstavlja tudi, kaj vse je lahko 
grafika in kakšne možnosti nudi grafični medij. 

Kot del razstave bo v Zinko Tičku predstavitev nove grafike 
tandema Beli sladoled, ki se navezuje na njun projekt z 
naslovom Snow White, predstavljen v Hiši kulture v letu 

2019. Razstava bo na ogled do 
konca septembra, z oktobrom 
pa, kot običajno, v Hiši kulture 
začenjamo novo razstavno 
sezono, ki traja do maja naslednje 
leto. V tem programskem obdobju 
pripravimo osem razstav, ki 
predstavljajo tekočo produkcijo 
slovenskih umetnic in umetnikov, 
predvsem mlajše generacije. V 
tokratni sezoni bodo svoje delo predstavile slikarke Ivana 
Bajec, Nina Slejko Blom in Helena Tahir, kiparki Lučka 
Koščak in Lara Reichmann ter slikarji Luka Širok, Leon 
Zuodar in Tilen Žbona. Pretežno slikarska sezona, torej. 
Vabljeni k obisku.

hisakulturepivka.com 
fb.com/galerijahisakulturepivka
instagr.am/hisakulturepivka/

Mojca Grmek

Foto: Jože Pavzin 
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2. POLETNA ČAJANKA NA KAVARNIŠKEM VRTU V PIVKI
30. julija so se na vrtu Kavarne Pivka ponovno srečali 
udeleženci tradicionalnih čajank iz pivške knjižnice, saj 
se zaradi možnosti korona okužb še vedno ni mogoče 
shajati v čitalnici knjižnice. Tokrat se jim je pridružila tudi 
knjižničarka Dartaniela Stegel. Ambient kavarniškega vrta 
je navdušil prav vse udeležence. Kulturni utrinek tega 
srečanja je bil posvečen Ludoviki Kalan, pivški učiteljici 
in pesnici, saj se v avgustu bliža 120. obletnica njenega 
rojstva. Srečanje se je začelo s poslušanjem posnetka 
njenega pogovora »v živo« z Radia Koper iz leta 1976, 
ko se je z njo pogovarjal znani novinar Andrej Jelačin. 
Kalanova je nedvomno pustila pečat v krajevni zgodovini 
in kulturi, saj je poslušanje pogovora prisotne spodbudilo 
k obujanju spominov, najstarejši so se še spominjali, kako 
jih je učiteljica Kalanova učila. V radijskem posnetku je 
povedala, da je bila vedno navezana na svoj kraj, Št. Peter. 
Ponosna je bila na svojega očeta, nadučitelja Mihaela 
Kalana in brata, ki je tudi bil učitelj. Ni bilo naključje, da je 
tudi ona hotela postati učiteljica, saj ji je bilo to vsajeno že 
od rosnih let. Kot mlada učiteljica se je odzvala potrebam 
časa in je navdušeno poučevala otroke v Palčju. To je bilo 
tri leta slovenske šole, ko se je z veliko energije razdajala 
dopoldne in popoldne, vodila tri zbore in oživila kulturno 
življenje na vasi. Vse to ji je preprečila italijanska oblast, 
ko ji je dala odpoved, ona pa je še naprej na skrivaj učila 
otroke v slovenščini. Kmalu zatem je ustanovila slovensko 
partizansko šolo. Nikoli ni ostala križem rok, pot jo je leta 
1947 vodila na slovensko obalo v Portorož in nato v Piran, 
ki je postal njeno zadnje bivališče. V Portorožu je imela 
veliko dela s poučevanjem prvih generacij učiteljiščnikov, 
v Piranu pa je leta 1950 ustanovila slovensko šolo, ki je do 
takrat še ni bilo. Vse njeno prosvetno delo je spremljalo 

veliko organizacijskega dela, saj so bili na začetku 
delovanja učitelji primorani, da se čim bolje znajdejo. 

V posnetku pa je osvetlila še drugi del svojega ustvarjalnega 
življenja, pisanje pesmi. Najraje je pisala pesmice za 
otroke, njene »odrasle« pesmi pa so bile odraz življenjskih 
radosti in stisk. Pesmi je tudi prevajala, posebno rada je 
imela španske pesnike, ki jih je prevajala kar iz originalov. 
Vsem obiskovalcem je bilo všeč, da so lahko slišali 
Ludovikin glas, tako se je zdelo, da je bila na nekakšen 
način prisotna. Posebno draž srečanju je dal Hrastovec 
Ivan Možina, ki je bil njen učenec in je obudil zanimive 
spomine. Pogovor se je nadaljeval v sproščenem vzdušju 
in je prinesel še veliko idej za obujanje zanimivih dogodkov 
na Pivki iz preteklosti, ki naj ne bi bila pozabljena. 

Iz KD Lipa sporočajo, da se pripravlja še ena knjižica, ki bo 
ohranila še vrsto spominov na umetniško delo in življenje 
Kalanove, saj si to gotovo zasluži. 

Irena Margon

nas spominja na dogodke iz NOB, zlasti pa na 20. januar 1943, ko so fašisti odpeljali 9 vaščanov 
v tržaške zapore, konec marca pa še preostale. 5 aprila je bila vas požgana – uničenih je bilo 21 
domačij. Na monumentalnem spomeniku – postavljen ob 35. letnici požiga - smo uredili okolico, 
utrdili temelje spomenika, dostop in cvetlične grede,  za katero že leta  marljivo skrbi vaščanka 
Milka. Dela na obeh spomenikih so potekala v soglasju z Zavodom za spomeniško varstvo Nova 
Gorica in pod nadzorom  kamnoseškega mojstra iz Postojne. Tudi tu smo material in delo opravili 
v lastni režiji, tako da so bili stroški minimalni. Do konca leta načrtujemo še ureditev spomenika 
v vasi Palčje v sodelovanju z vaško skupnostjo. Čeprav je večina naših članov že »v letih«, je 
odločitev za ohranjanje vrednot NOB močnejša od bremen let. Zavedamo se, da je naša kultura 
– tudi materialna – tisto kar izpričuje, da je bilo za našo svobodo in domovino žrtvovanih mnogo 
življenj, ki ne smejo potoniti v pozabo. 

Boža Pečko

SPOMIN NA LUDOVIKO KALAN OB 120. OBLETNICI ROJSTVA
24. avgusta je minilo 120 let od rojstva naše priljubljene pivške učiteljice in pesnice Ludovike 
Kalan. V Kulturnem društvu Lipa Pivka ji namenjamo posebno mesto, saj spomin nanjo kot 
učiteljico še živi pri starejših ljudeh, za mlajše pa je prav, da se seznanjajo s krajevno zgodovino 
in osebnostmi, ki so zaznamovale naš kulturni prostor. Kalanova živi v srcih Pivčanov tudi 
kot pesnica, ki je znala prisluhniti pivškemu in primorskemu človeku. V počastitev obletnice 
njenega rojstva smo v društvu obiskali grob, položili šopek cvetja in prebrali eno njenih 
najljubših pesmi z naslovom Vsadila bi sončnice …   

»Vsadila bi sončnice, ki bi ves dan obračale za soncem svoj rumeni obraz. Vsadila bi sončnice. A kam?
Na ledino, na plešasto pobočje, koder so v zgodnji pomladi drveli plazovi in odnesli vso dobro prst?
Ostala je kamenita, nabrazdana reber, grmičevje, osat, cvrčkanje škržatov.
Čakanje brez upa in brezbarvne ure, v katerih imata enak okus med in pelin.«

KD Lipa Pivka 
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DESET LET PREPEVANJA ŽENSKE VOKALNE 
SKUPINE ROŽMARINKE
V Društvu upokojencev Pivka je dolgo tlela želja po 
ustanovitvi pevske skupine ali zbora. Na pobudo takratne 
predsednice Radenke Kapelj  je na občnem zboru članov 
Ernesta Mevlja zbrala nekaj članic, ki so rade prepevale. 
Tako je nastala skupina, ki si je nadela ime Rožmarinke, 
združila jih je ljubezen do prepevanja narodnih in 
ljudskih pesmi.  Začetni nastopi na prireditvah Društva 
upokojencev Pivka so prerasli v organizirane vaje in 
nastope na revijah:  Primorska poje, na Festivalu za tretje 
življenjsko obdobje, na medobčinskih revijah, na revijah 
upokojenskih pevskih zborov. Njihovo petje je sestavni 
del kulturnih prireditev  in druženj društva. Letošnje leto 
Rožmarinke praznujejo že deseto obletnico skupnega 
prepevanja. Skupino sestavlja devet članic : Janja Berne, 
Mirjam Valenčič, Veronika Smrdelj, Marija Čelhar, Vida 
Lenarčič, Gizela Milovanovič, Marta Požar, vodja je 
Ernesta Mevlja. Zasedba se od začetkov do danes ni 
dosti spreminjala, skoraj vse pevke prepevajo v skupini 
od prvega dne. Na žalost sta ob deseti obletnici manjkali 
dve najstarejši pevki,  v maju se je za vedno poslovila 
Stanislava Bilc, poškodba pa je zaustavila Milko Rebec. 
Rožmarinke so v maju načrtovale slavnostni koncert, a je 
pandemija podrla načrte.  V Društvu upokojencev Pivka 
so želeli vsaj malo nadoknaditi zamujeno, zato smo v 
skladu s priporočili NIJZ pripravili manjšo slovesnost 

v prostorih Gostinstva Belčič. Članice krožka Beremo 
skupaj so prebrale verze, ki so jih posvetile pevkam ob 
obletnici, slavljenke pa so zapele nekaj pesmi, med njimi 
je posebej izstopala pesem Jaz pa vem. Besedilo zanjo je 
napisala Ana Stavanja, melodija je delo Erneste Mevlja, 
notni zapis pa je naredila Jelka Čeligoj. Na srečanju je 
Ženska vokalna skupina Rožmarinke ob deseti obletnici 
obstoja prejela posebno priznanje Društva upokojencev 
Pivka, njihova vodja Ernesta Mevlja pa je za deset let 
vodenja skupine prejela priznanje Pokrajinske zveze 
društev upokojencev Južne Primorske.

Jožica Knafelc

Prispevek o praznovanju dneva državnosti in domovine Slovenije, ki so ga v juniju pripravili predani člani Kulturnega društva 
Juršče, smo objavili v prejšnji številki, tokrat objavo dopolnjujemo s fotografijami dogodka ter vsem prizadevnim članom izrekamo 
pohvale in zahvalo za trud in predvsem čut za ohranjanje pomembnih drobcev kulture v našem prostoru.

PRIZADEVNI ČLANI KULTURNEGA DRUŠTVA JURŠČE
Kulturno društvo Juršče šteje 37 članov, predsednica društva je Majda 
Žužek. V okviru društva deluje novo ustanovljena Mladinska sekcija 
Mladi hribovci, ki jo vodi Marko Barle. V njihovem načrtu je foto natečaj 
in pohod okrog Palškega jezera. Ne glede na posebnost letošnjega leta, 
ki nas omejuje z ukrepi, se dejavnosti društva niso ustavile. V  začetku 
tega leta so člani in članice KD Juršče kot koledniki s programom obiskali 
parlament, predsednika države in nunciaturo v Ljubljani. Ob državnem 
prazniku, 25. juniju, so  pripravili na prostem praznovanje v čast naši 
domovini Sloveniji. V počitniškem času pa uspešno izpeljali  likovno 
delavnico na prostem, ki jo je vodil  Srečko Srebot. V letošnjem letu 
načrtujejo še pohod k cerkvi sv. Hieronima v Koritnicah,  razstavo ikon dr. 
Dušane Pavlovič ter tradicionalno dobrodelno božičnico. 

»Kultura je temelj narodovega 
obstoja, utrjuje našo identiteto in 
poglablja korenine, iz katerih raste 
drevo slovenskega naroda.  Zaradi 
tega jo posredujemo vsem, ki želijo  
to dobrino sprejemati in jo kot svetal 
žarek prenašati na nove rodove.  
Menim, da je vedno lepo sprejeta pri 
vaščanih, ki obiščejo naše prireditve. 
Posebej veseli smo mladih in novih 
priseljencev na Jurščah, ki se nam 
pridružijo in participirajo  pri dogodkih.« 
(predsednica, Majda Žužek)

DKH
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POTEP PO SVETU OB BAKLAH
Člani Kulturno prosvetnega društva Miroslav Vilhar  iz 
Zagorja smo tudi letos organizirali dva poletna potopisna 
večera pod naslovom Potep po svetu ob baklah. 
Pandemija novega virusa je okrnila tudi predavanja, v 
prejšnjih sezonah je bilo predavanj več. Poslušalci iz 
Zagorja in okolice smo se zbrali ob avgustovskih sobotnih 
večerih zunaj, ob baklah. Nova fasada gasilskega doma 
je odlična podlaga za predstavitev fotografij. Letos 
smo prav zaradi pomanjkanja tovrstnih dogodkov v 
predavanjih še bolj uživali. V prvem predavanju nas 
je Iztok N. Čančula s slikami in besedo popeljal na 
prizorišče dobrodelne akcije skupine “Bejž če vejdeš”v 
indijsko Kalkuto. Nalogo prekrivanja strehe tamkajšnje 
šole so uspešno opravili. Indija nikogar ne pušča 
ravnodušnega. Člani so prepričani, da bo prav šolanje 
otrok, izobraževanje  pripomoglo k reševanju revščine 
in boljšemu življenju vseh prebivalcev Indije. Upamo, 

da nam bo skupina lahko popestrila potopisne večere 
tudi v prihodnjih letih. Učitelj Klemen Lah pa nam je na 
drugem predavanju predstavil zanimiv način preživljanja 
počitnic in spoznavanja novih krajev. Z otrokoma že več 
let kolesari po Sloveniji in drugih evropskih deželah. 
Pravi, da ni ljubitelj poležavanja, dopust rad preživlja 
aktivno. Z najstnikoma so se tokrat podali ob Donavi 
do Črnega morja. Za kolesarje je v Evropi kar dobro 
poskrbljeno; ponekod prav odlično. Ta način potovanja 
zahteva nekaj več priprave in načrtovanja, potrebno 
se je delno odpovedati običajnemu udobju počitnic. 
Je pa cenovno ugoden, omogoča spoznavanje dežel 
iz druge perspektive in pristnejše odnose z lokalnim 
prebivalstvom. Prav gotovo za otroke in odrasle zanimiva 
izkušnja. Veselimo se predavanj v prihodnjem letu.

Jana Gržinič

IZ KUFRA STRICA ANTONA 
HOTELI SO NAS IZBRISATI
V kufru strica Antona sem našel shranjeno 
zanimivo osebno izkaznico iz časov zasedbe 
Kraljevine Italije naših krajev. Prav letos se 
spominjamo stoletnice rapalske pogodbe, ki 
sta jo 12. novembra 1920 v Rapallu podpisali 
Kraljevina SHS in Kraljevina Italija. Z njo je bila 
določena meja med državama, s čimer je bila 
tretjina slovenskega etničnega ozemlja, Istra in 
del Dalmacije dodeljena Italiji, ki je v zameno 
priznala Kraljevino SHS. Razmejitvena črta je 
potekala na liniji  Mangart – Triglav – Krnice pri 
Novakih – Špehovše – Hotedršica – Planina 
– Snežnik – Reka, Italija je dobila tudi šest 
otokov in mesto Zadar. Z rapalsko mejo je 
bilo slovensko prebivalstvo nekdanje Avstro-
Ogrske razdeljeno na dva dela. Slovenci, ki so živeli na 
Goriškem, v delu Notranjske, Trstu, Istri in na Primorskem, 
so kmalu občutili raznarodovalni pritisk čedalje močnejšega 
fašizma - začelo se je nasilno poitalijančevanje s 
spremembo imen in priimkov, ukinjanjem slovenskega 
šolstva in celo jezika. Fašistična stranka s svojim popolnim 
nadzorom nad družbo je vladala v Italiji od leta 1922 do 
1943, ko je Italija v drugi svetovni vojni kot nacistična 
zaveznica kapitulirala.

Osebno izkaznico je Fajdiga Mariji, rojeni 1.11.1866 v 
Malem Otoku,  izdala občina Št. Peter na Krasu – Comune 
San Pietro del Carso, seveda so vsi podatki v izkaznici 
v italijanščini, celo narodnost je vsiljena -  italijanska. 
Izkaznica je bila izdana 3. marca 1943, poleg datuma je 
rimska številka XXI, ki označuje 21 let fašistične vladavine. 
Fašizem je štel leta od prevzema oblasti v letu 1922 kot 
leta nove fašistične dobe. Na zadnji strani izkaznice so 
tri butarice povezanih leskovih palic fašistični simboli 
obvladovanja ljudi in nasilja nad njimi. 

Po kapitulaciji so te kraje zasedli Nemci. K dotedanji 
izkaznici so dodali dokument – prilogo v nemškem jeziku 
in z žigom, v katerem je nacistični simbol – kljukasti križ, 
opremili prvotno izkaznico. Zanimivo je, da je nemški 
uslužbenec na občini, morda je bil celo Slovenec, pravilno 
zapisal ime Marija in očetovo ime Josip, do tedaj je bil 
zapisan kot Giuseppe. Pričujoča dokumenta sta dokaz 
nasilne fašistične oblasti v naših krajih, ki jo je nasledila 
nacistična okupacija. Morda ima kdo v družinskem arhivu 
kakšen dokument o preimenovanju naših ljudi, ko so ga 
fašisti po prevzemu oblasti dosledno izvajali.

Ernest Margon
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SPOZNAVANJE NAŠE POKRAJINE
Občina Pivka je letošnje poletje pristopila na področju 
turizma s precej močno promocijsko akcijo Raziskujte 
z nami. V okviru teh dogodkov je  potekalo tudi v 
nadaljevanju opisano spoznavanje naše okolice. 
V začetku julija je namreč naše kraje obiskala skupina iz 
ljubljanske župnije Podutik z znanim župnikom Markom 
Čižmanom, ki odlično obvlada tudi kuharsko umetnost. 
Na pobudo naše rojakinje iz Petelinj Mojce Senjur so 
želeli spoznati naravno in kulturno dediščino Pivke in 
okolice, zato se jim je pridružil lokalni turistični vodnik 
Ernest Margon. Najprej so se ustavili pri Ciganski luži in 
Studencu. Obiskali so bližnji obnovljeni kamniti križ Za 
železnico in se ob železniški progi povzpeli do cerkve sv. 
Petra, kjer jih je sprejel domači župnik Marjan Škvarč. 
Na bližnjem pokopališču so se ustavili pri grobovih 
učiteljice in pesnice Ludovike Kalan in dr. Antona 
Požarja. Obvezen postanek je bil v Petelinjah, najprej 
v vaški cerkvi sv. Jerneja in na gostoljubni domačiji pri 
Skokovih. Nadaljevali so pot v Slovensko vas. Pri EKO 
muzeju jih je čakal lokalni turistični vodnik Andrej Godina 
in razkazal bogato vsebino muzeja. Naslednja postaja 
in hkrati konec pivškega spoznavanja je bila Slavina, 
prafara s svojim bogatim kulturnim sporočilom. Spoznali 
so zanimivi življenjski zgodbi preprostih Slovencev, 
ki sta se z zdravo kmečko pametjo povzpela med 
najbogatejše ljudi svojega časa, a hkrati ostala vpeta v 
svoj kraj in nista pozabila na svoje ljudi. To sta Janez 
Nepomuk Kalister, poslovnež in mecen in Gorup Josip 
pl. Slavinjski, industrialec, mecen in politik. Še ogled 

župnijske cerkve Marijinega vnebovzetja z znamenitim 
oltarjem Sv.Trojice iz opuščene cerkve na Sv.Trojici nad 
Trnjem in polni lepih vtisov in zanimivih zgodb so se 
vračali proti Ljubljani. Gospa Mojca Senjur je bila vesela, 
da je svojim someščanom približala podobo in utrip 
rojstne pivške pokrajine. 

Irena Margon

BLAGOSLOV OBNOVLJENEGA KRIŽA OB POTI V HRASTJU 
V nedeljo, 2. avgusta 2020,  so vaščani 
Hrastja ob pomoči Trške skupnosti Pivka, 
Župnije Št. Peter - Pivka in Kulturnega 
društva Lipa Pivka pripravili prireditev ob 
blagoslovu na novo obnovljenega križa 
poleg vaške poti. Na prireditvi je spregovoril 
Teodor Benčič kot vaščan Hrastja, pivški 
svetnik in član Trške skupnosti Pivka. 
Ponosno je povedal, da Hrastovci lahko 
praznujejo, ker jim je uspelo lepo obnoviti 
križ. Po pripovedovanjih starejših vaščanov, 
ki se še spominjajo dogodkov iz preteklosti, 
je povedal, da o njegovem nastanku kroži 
anekdota, da so Šempetrci oziroma Pivčani 
Hrastovce dražili, češ, kakšna vas so, saj 
nimajo nobene cerkve ali vsaj kapelice. 
Hrastovcem je bilo dovolj očitanja, pa so 
se opogumili in s podporo župnije Št. Peter 
postavili na vhodu v vas znamenje – križ, ki je 
dobil tudi svojo funkcijo, saj so se Hrastovci 
tradicionalno dolga leta srečevali blizu 
križa ob shodu Svetega Petra. Povabil je 
sovaščane, da bi ponovno lahko oživili taka 
druženja. Nato je vse obiskovalce nagovoril 
predsednik Trške skupnosti Pivka Ernest 
Margon, ki je v svojem nagovoru povzel 
nekoliko zgodovine, povezane s križem. 
Korpus Križanega  je daroval takratni župnik 
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Slavko Hrast, ki je tudi blagoslovil obnovljeno znamenje. Za celovito 
prenovo križa je poskrbel domačin Mars Snufflife Nor, ki je požrtvovalno 
rekonstruiral križ, streho in Kristusov korpus, ter ga ponovno postavil 
na mesto in uredil okolico. To je bilo večmesečno natančno delo, ki je 
križu povrnilo nekdanji videz. Sledil je blagoslov obnovljenega križa, ki 
ga je podelil pivški župnik Marjan Škvarč. Dogodek so zaključili še s 
krajšim kulturnim programom, pesem o simbolu križa je recitirala Mila 
Benčič, glasbeni prispevek sta dodala mlada čelistka Zala Kovačič in 
harmonikar Žan Kontelj. 

Irena Margon 
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USPEŠEN ZAČETEK PIVŠKIH IN KOŠANSKIH BALINARK IN 
BALINARJEV V DRŽAVNIH LIGAH
Zadnji avgustovski vikend so balinarji 
začeli s tekmovanji v državnih ligah.

Pivčanke, ki so se na tekmovanje 
resno pripravljale vse od meseca maja, 
so pokazale zelo dobro igro in svojim 
nasprotnicam iz Deskel niso prepustile 
nobene igre. Zmagale so s 24:0.

V prvi članski državni ligi sta zmagali 
obe ekipi. Košana je v gosteh 
premagala ekipo Logatca 12:10, Orlek 
ORO MET pa je doma premagal GIK 
Gradno iz Obrova 14:8.

Prvič so v mladinski državni ligi 
nastopile tudi mladinke BK Pivka ORO 
MET. V ligi nastopajo fantje in dekleta. 
Pivške mladinke so premagale v gosteh 
svoje vrstnice iz Kort-Izola z rezultatom 
10:4. V drugi tekmi pa so izgubile s fanti 
Sežana-Pliskovica z rezultatom 5:9.

Čestitamo balinarkam in balinarjem za dober začetek in jim želimo uspešno 
nadaljevanje sezone.

ŽENSKI BALINARSKI TURNIR V KOŠANI
Košanski balinarski klub je v juliju poskrbel za živahno 
dogajanje na svojem balinišču. Pod vodstvom predsednice 
kluba Marije Smrdel je organiziral tradicionalni »Ženski 
balinarski turnir 2020«. Ob spoštovanju vseh ukrepov 
za preprečitev širjenja COVID-19 se je turnirja udeležilo 
devet ekip, od tega dve domači, Košana in Kal - Neverke.

Na sončen julijski dan se je na balinišču v Košani 
zbralo cca. 32 igralk in predstavniki kluba, ki 
so pomagali pri organizaciji turnirja. Žal sta že 
v predtekmovanju izpadli obe domači ekipi. Po 
predtekmovalnem delu je bilo organizirano nagradno 
bližanje, kjer so slavile naslednje tekmovalke:
1. mesto: Tatjana Matelič, BK Sodražica
2. mesto: Elda Hvala, BK Antena Portorož
3. mesto: Ivanka Graczioa, BK  Rovna Majcni 4. mesto: 
Zdenka Fabjan, BK  Repentabor

Po kosilu so se v polfinalu in finalu pomerile preostale 
ekipe in dosegle naslednje uvrstitve:
1. mesto: BK Antena Portorož
2. mesto: BK Divača
3. mesto: BK Deskle
4. mesto: BK Rovna Majcni

Turnir je potekal v sproščenem in izredno pozitivnem 
vzdušju, za kar se iskreno zahvaljujemo tekmovalkam 
in organizatorjem. Balinarski klub Košana  se zahvaljuje 
glavnemu sponzorju Pivka perutninarstvo d.d. ter Jati 
Emona d.o.o. za donacijo. 

Balinarski klub Košana

Drago Štunf
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POLETNO BALINANJE V PARJAH
Po prepovedih druženja zaradi 
pandemije novega virusa je vlada 
sredi aprila sprostila nekatere športne 
aktivnosti na prostem, med njimi 
balinanje. To je bila za parsko balinišče 
vesela novica; člani balinarskega 
kluba Frnantovi so začeli z rednim 
večernim balinanjem. V Parjah je to 
osrednje dogajanje v centru vasi. Štirje, 
šest ali celo osem balinarjev iz Parij 
in okoliških vasi se je vsakodnevno 
merilo v balinarskih spretnostih. Pa 
ne gre le za balinanje; pomembno je 
druženje in zabava. Seveda je lepše, 
če zmagaš, ampak tudi kisli obrazi 
ob porazu hitro izginejo. Če ne prej, 
po kakšnem kozarčku dobrega vina. 
Teme pogovorov so različne; politika 
večinoma ni med njimi. Virus, okužbe, 
dobre in slabe novice iz okolice, letina, 
vreme… Balinarje na klopi spremljajo 
redni navijači, komentatorji, ljudje 
spodbude. Kadar se jim na klopi 
pridružimo tudi sosede, se vzdušje 
sprosti, takrat se gotovo dotaknemo 

tem ljubezni, razlik med spoloma… vsi skupaj postanemo bolj sproščeni 
in hudomušni. Seveda pogovori in smeh ne smejo ovirati balinarjev, zato 
skrbi predsednik kluba Stane Zadel. Lepa sezona je za nami vsemi; prav to 
balinarsko druženje nam je popestrilo marsikateri večer letošnje nenavadne 
pomladi in poletja. Sezono bomo zaključili s skupnim piknikom. Parskim 
balinarjem želim veliko uspeha v letošnjih ligaških tekmovanjih.

Jana Gržinič

BALINARSKI TURNIR DRUŠTVA UPOKOJENCEV PIVKA
Vsak prvi četrtek v mesecu septembru Društvo upokojencev Pivka organizira 
balinarski turnir, katerega se vedno udeleži nekaj več kot 20 ekip iz Primorske. 
Zaradi epidemoje virusa covid-19 so letos že utečeni način tekmovanja precej 
spremenili, turnir pa so v četrtek 3. septembra vseeno izvedli. Tako na turnir niso 
vabili ostalih društev temveč le svoje člane. Ob 08.00 uri se jih je v balinarski 
dvorani Rešta zbralo 13, kjer jih je pred začetkom tekmovanja pozdravil 
predsednik društva Evgen Primožič. V nagovoru jih je seznanil z že znaninimi 
dejstvi glede virusa in jim kljub omejitvam zaželel obilo tekmovalnih dosežkov in 
dobro počutje. Z žrebom so se nato razdelili v šest dvojk (ena je imela 3 člane) 
in se dogovorili za pravila in sistem tekmovanja, ki ga že po tradiciji vodi Drago 
Štunf. Po 6-urnem tekmovanju, prekinili so ga le zaradi kosila, sta si prvo mesto 
s samimimi zmagami priborila Silva Čuček in Jože Doles. Medalje najboljšim sta 
podelila vodja tekmovanja Drago Štunf in predsednik društva Evgen Primožič. 
Kljub okrnjeni udeležbi in spremembam sistema tekmovanja, so se tekmovalci 
razšli zadovoljni, prav vsi pa so si zaželeli da se naslednje leto turnir vrne na 
stare tire.

PRENOVLJENO NOGOMETNO IGRIŠČE V DOLNJI KOŠANI 
Športno društvo Košana je v preteklem letu  
z lastnim prostovoljnim delom in finančno 
pomočjo Občine Pivka saniralo prvo 
polovico nogometnega igrišča. V letošnjem 
letu pa so zagnani nogometaši pristopili k 
ureditvi še druge polovice nogometnega 
igrišča. Na nogometnem igrišču je v 
celoti zamenjan spodnji ustroj, urejeno 
odvodnjavanje in nova travnata podlaga.
Del sredstev za ureditev je prispevala 
Občina Pivka. Pohvala vsem članom ŠD 
Košana za njihov prispevek pri ureditvi 
igrišča.

Občina Pivka

DU Pivka
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KOŠARKARSKI KLUB PIVKA PERUTNINARSTVO
PRED NOVO TEKMOVALNO SEZONO

Center za krepitev zdravja ZD Postojna vas vabi na 

brezplačen TEST HOJE na 2 KILOMETRA.
 

Kje in kdaj?
Na stadionu v Pivki v soboto, 26. 9. 2020, od 9:00 do 12:00.

Pridite in preverite, ALI STE FIT, na podlagi vaših rezultatov pa vam bomo svetovali o možnostih za ohranjanje 
ali izboljšanje vaše telesne pripravljenosti. Predstavili vam bomo tudi naše delavnice, ki vam lahko pri tem 

pomagajo.

Na dogodku bomo izvajali razne meritve in poskrbeli za zabavo otrok!
Lepo vabljeni!

Tim CKZ ZD Postojna

Košarkarski klub Pivka 
perutninarstvo že več let v svoje 
vrste privablja številne domače 
košarkarje in košarkarice ter 
z ekipami tekmuje v večini 
tekmovalnih kategorijah.

»Za majhno občino, kot je Pivka, 
je sestava vseh ekip že izziv, 
poleg tega pa se naše ekipe od 
U13 naprej uvrščajo med zgornjo 
polovico 1. SKL, med vsemi ekipami 
svoje konkurence, kar je za manjši 
klub, kot je naš, velik uspeh. Nekaj 
težav smo imeli letos pri sestavi 
mladinske ekipe fantov, vendar 
smo ekipo uspeli sestaviti in v novi 
sezoni bomo imeli v tekmovalni 
kategoriji tudi to.  Vsa pohvala 
gre vsem strokovnim delavcem in 
trenerjem v klubu, ki se trudijo za 
uspešno vodenje in treniranje ekip, 
ob uspešnem delu se veselimo 
vseh uspehov, ki jih je klub doživel 
v preteklosti in to so obeti za dobro 
delo ter uspehe tudi v bodoče.«
Robert Sever, predsednik 
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Velja spomniti, da je Košarkarska zveza Slovenije v sezoni 2017/2018 
Košarkarskemu klubu Pivka perutninarstvo podelila pokal za največji napredek v 
pokalu mladih na področju dekliških ekip v konkurenci 33 klubov, kjer so domača 
dekleta osvojila 12. mesto, kar je predstavljalo v primerjavi s sezono 2016/2017 
največji napredek. 

Kot je v pogovoru pred začetkom nove tekmovalne sezone izpostavil predsednik 
Košarkarskega kluba Robert Sever, se domače košarkarske ekipe tudi na 
različnih turnirjih uvrščajo na vidna mesta, kar je dokaz, da se v klubu predvsem z 
mladimi dela na zadovoljivi ravni. Vsi uspehi kluba so omogočeni tudi s pomočjo 
vseh sponzorjev, predvsem generalnega sponzorja Pivka perutninarstvo d.d., 
veliko posluha za klub pa ima tudi Občina Pivka. 

Košarkarski klub Pivka perutninarstvo ohranja tudi v prihajajoči sezoni igranje svoje 
članske ekipe v 3. SKL. Ekipa je v novi sezoni sicer doživela nekaj sprememb, 
vendar je še vedno poudarek na domačih, pivških igralcih. Kot še napoveduje 
Sever, se v ekipo vračata Martin Jakovina in Nejc Tomažič, trener članske ekipe 
pa bo Rok Zupan, ki je člansko ekipo prevzel pred koncem lanske sezone. 

O vseh rezultatih kluba lahko spremljate tudi našo Facebook stran - 
Košarkarski klub Pivka perutninarstvo

DKH
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V Ljubljani je avgusta potekal finalni spektakel državnega 
prvenstva v košarki 3x3. 

Ob izjemno dobrih predstavah ulične košarke je najboljšo 
igro na tekmovanju znova pokazala ekipa 3X3 Piran, v 
kateri igra tudi Pivčan Anže Srebovt, ki je ubranila naslov 
državnih prvakov.

DKH

ANŽE SREBOVT Z EKIPO 
ZNOVA DO NASLOVA 
DRŽAVNEGA PRVAKA
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Tudi v letošnjem letu smo v Košarkarskem 
klubu Pivka Perutninarstvo organizirali 
košarkarski tabor, ki smo ga prestavili 
na Rakitno. Tabora se je udeležilo 29 
nadobudnih košarkarjev in košarkaric 
starih od 8 do 15 let. Otroci so marljivo 
trenirali in tekmovali pod budnim očesom 
trenerjev kluba. Poleg treningov in 
tekem smo otrokom ponudili obilo drugih 
aktivnosti (kopanje, sup-anje, odbojka 
na mivki, večerna animacija). Vsak 
izmed otrok je prejel tudi simbolično 
darilo. Pohvaliti je potrebno vse otroke, 
saj so bili zelo pridni, tako na treningih 
kot v prostem času. Vsi se že veselimo 
prihodnjega tabora. 
 

Jure Kotnik

KOŠARKARSKI TABOR NA RAKITNI 2020

29. avgusta je v sodelovanju s poletnim kulturnim 
festivalom Zmaj 'ma mlade v Postojni potekal 6. 
dobrodelni Postojnski tek. Gre za tekaško prireditev, 
ki je tudi del Notranjskega tekaškega pokala. Vroče 
poletno dopoldne, ki je bilo sicer nekoliko bolj vetrovno, 
je na štart privabilo blizu 200 tekačev in tekačic, ki 
so svojo tekaško pripravljenost preizkusili na 5 in 
10 kilometrski progi. Ob upoštevanju vseh veljavnih 
ukrepov in priporočil so organizatorji poskrbeli za 
izjemno prijeten dogodek.

Med tekmovalci je bilo tudi več pivških predstavnikov. 
Na cilju smo ujeli dva najhitrejša Pivčana, predstavnika 
Atletskega kluba Pivka, ki sta si pritekla zmagovalne 
stopničke. Tjaž Dolgan si je v moški kategoriji v 21:15 
minutah na 5 kilometrski progi pritekel drugo mesto. 
Zdravka Penko je isto progo opravila s časom 29:34 
minute ter med ženskami v cilj prav tako pritekla 
druga.

Čestitamo tudi ostalim Pivčanom ter tekmovalcem, ki 
so zadnjo avgustovsko soboto tekli…

DKH

MED NAJHITREJŠIMI TEKAČI POSTOJNSKEGA TEKA TUDI PIVČANA
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MILAN IN SANJA, PIVČANA MED NAJHITREJŠIMI 
NA DIRKI V ILIRSKI BISTRICI 
Kljub številnim odpovedim v letošnjem koledarju so 
se organizatorji vendarle odločili in zadnji avgustovski 
vikend pod streho spravili še en tradicionalen bistriški 
dirkaški vikend. Na priljubljeni, že 26. gorsko hitrostni 
dirki Ferrari v Ilirski Bistrici smo letos stiskali pesti za kar 
dva Pivčana, Milana Bubniča in Sanjo Smrdel. Okrnjena 
zasedba dirkačev je pomenila, da je program obsegal 
le dva treninga in dve vožnji v nedeljo. Dirka ni štela ne 
za evropsko, ne za hrvaško prvenstvo. Na cilju je bilo 61 

dirkačev, sama prireditev 
pa je zaradi dežja trajala 
kar 11 ur.

Slovensko državno 
prvenstvo je osvojil 
Milan Bubnič z  Lancio 
in svojo predano ekipo 
HBB motorsport - 
Gradmax racing team, 
ki je bil na dirki sicer 
skupno šesti. Ponosni 
smo pa lahko tudi na našo žensko predstavnico, 
Sanjo Smrdel, ki se je po nekajletnem premoru znova 
pogumno podala na progo in s svojim novim Yugom 
osvojila tretje mesto v svoji diviziji ter prvi čas skupine 
E2-SH.

Čestitke obema za izvrstne dirkaške vožnje! 

Vir: Avtomanija, FB stran Milan Bubnič HBB motorsport - 
Gradmax racing team, FB stran Sanja Smrdel

Postojnsko ŠD Epic, ki letos praznuje 20-letnico, je avgusta v Erazmusu izvedlo 9. krog 15. klubskega prvenstva 
v taroku, čeprav so zaradi razmer vsa državna prvenstva posameznikov preložena. Nastopilo je devet igralcev iz 
šestih mest. Drugo zmago letos je slavil Bojan Humar, drugi je bil Franc Premrn iz Orehovice, tretji pa vodja te igre 
Edvard Progar. Po 9. krogu vodi Bajčeva, pred Semeničem, tretji je Humar, sledi Pivčan Likar, ki je bil tokrat dvakrat 
drugi. 

Športno društvo Epic

V juliju je naš prijatelj Christoph Sirch  
iz Duracha dopustoval z družino 
v Sloveniji in kot pravi športnik s 
kolesom »skočil« do Rudnega polja, 
se povzpel na Triglav in vrnil v dolino. 
Če velja, da mora vsak Slovenec 
enkrat na Triglav, bo morda  kmalu 
to veljalo za občane naše pobratene 
občine. Da ne bo pretežko, jim bomo 
priporočili naš Snežnik ali vsaj bližnjo 
Sv. Trojico.

Ernest Margon
Društvo prijateljstva MOST Pivka

Občina Pivka je z donacijo Skupine SIJ – Slovenska industrija jekla in 
sodelovanjem Olimpijskega komiteja Slovenije ter Športno zvezo Pivka, 
v središču Pivke, ob košarkarskem igrišču postavila vadbeni poligon 
za vadbo na prostem. Poligon je bil uradno predan namenu v sklopu 
Evropskega tedna mobilnosti.

Vadba na tem poligonu bo marsikomu v izziv. Pot do doseženega 
cilja ni nikoli lahka, za vsak uspeh, za doseganje svojega maksimuma 
na kateremkoli področju – športnem, izobraževalnem, kulturnem ali 
poslovnem – je potrebna jeklena volja.« (Slovenska industrija jekla)

Občina Pivka

PIVČAN SREČKO LIKAR DVAKRAT DRUGI

NAŠ PRIJATELJ 
IZ DURACHA NA 
TRIGLAVU

VADBENI POLIGON 
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PLAŽA NA VASI
Teden ali dva počitnic na morju je za večino nekakšna 
vsakoletna navada, predvsem zaradi otrok. Letošnje 
poletje pa je nekoliko posebno. Nekatere družine so 
se, iz takšnih ali drugačnih razlogov, odločile izpustiti 
morje, drugi so šli raziskovat lepote Slovenije. Na 
Bujah pa smo si morje in plažo pričarali kar doma. 
Mama Barbara in tata Uroš sta na svojem vrtu postavila 
bazen in povabila vse vaške otroke na kopanje in igro. 
Hitro smo ugotovili, da je bazen premajhen in ga bo 
drugo leto potrebno nadomestiti z večjim. Otroci so 
bili seveda navdušeni, predvsem zato, ker nimamo 
vaškega igrišča, kjer bi se lahko zbirali in je bila plaža 
na vasi odlična priložnost za druženje.

ZGLEDNA TOČKA PIVKE

Nataša Biščak

»Življenje niso dnevi,
ki so minili,
temveč dnevi,
ki smo si jih zapomnili in bili s tabo.«
(Paulenko)  

Ob boleči izgubi drage mame, 
none, tašče in sestre 

RAFAELE PENKO 
IZ PETELINJ (1929 -2020) 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom in 
prijateljem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče ter dar za Škofijsko 
Karitas. 

Hvala podjetju Komus za organizacijo pogreba, gospe Julki Dekleva, 
g. župniku in Društvu upokojencev Pivka. Hvala tudi pevcem za zapete 
pesmi in ge. Marjeti za sočutne besede. 

Žalujoči vsi njeni

Prazen dom in dvorišče, 
naše oko zaman te išče, 
ni več tvojega smehljaja, 
utihnil je tvoj glas, bolečina in samota sta pri nas. 
Zato pot nas vodi tja, 
kjer sredi tišine spiš, 
a v naših srcih še živiš.

V 69. letu starosti nas je zapustil 
naš dragi mož, oče, tast in stari ata 

PAVEL VALENČIČ.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, 
prijateljem, sodelavcem, vaščanom in znancem za izrečena sožalja, darove in 
molitve. Iskrena hvala tudi patronažni službi in vsem, ki ste nam v njegovi 
bolezni stali ob strani in nam pomagali. Zahvala tudi gospodu župniku 
Marjanu Škvarču za opravljen obred in pevcem za odpete pesmi ter vsem, ki 
ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči: vsi njegovi

OSVOJITE MESEC 
BREZPLAČNE VADBE V 
PROGRAMU FIT MAMA

Kje vse se izvaja telovadba Fit 
mama?

Odgovore na nagradno vprašanje pošljite 
do 30.10.2020 na naslov 

pivski.list@pivka.si. 

Glede na razmere in veljavne ukrepe, bomo letos z rekreacijami začeli malo kasneje.

NAGRADNA
IGRA
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od 15.9. dalje, vsak torek in četrtek ob 16. uri, Ljudska 
univerza Postojna
DOBRI ODNOSI IN DOBRO POČUTJE NA DELOVNEM 
MESTU
40-urni brezplačni program. Prijave možne do 30. septembra.
(organizira: Ljudska univerza Postojna)

od 15.9. dalje, vsak torek in četrtek ob 11.30 uri, Ljudska 
univerza Postojna
ZAČETNA INTEGRACIJA PRISELJENCEV
180-urni brezplačni program za učenje slovenskega jezika. 
Prijave možne do 30. septembra.
(organizira: Ljudska univerza Postojna)

od 21.9. dalje, dve srečanji na teden, Ljudska univerza 
Postojna
RAČUNALNIŠTVO ZA VSAK DAN
40-urni brezplačni program za pridobitev osnovnega znanja 
za vsakodnevno uporabo računalnika. Prijave možne do 30. 
septembra. 
(organizira: Ljudska univerza Postojna)

od 4. septembra do 9. oktobra, različne lokacije v naši regiji
TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA
(organizira: Območni koordinator - Ljudska univerza 
Postojna)

četrtek, 1. oktober ob 9. uri, Zelena dvorana Postojna
GONGFU-JEM T'AI CHI CHUAN
(organizira: Točka moči Postojna)

petek, 2. oktober ob 18. uri, Zelena dvorana Postojna
OBNOVI SVOJO ENREGIJO IN ZAŽIVI
(organizira: Točka moči Postojna)

nedelja, 4. oktober ob 10. uri, Kozolec Toplar Belsko
GOBARSKA RAZSTAVA
(organizira: TD Podgura)

ponedeljek, 5. oktober ob 17. uri, Veliki Otok 44 b, Postojna
ZAKLJUČNI DOGODEK NAŠA PERSPEKTIVA
(organizira: Podjetniški inkubator Perspektiva)

sreda, 7. oktober iob 9.30 uri, Zelena dvorana Postojna
POSTOJNSKO TURBO KROŽIŠČE
(organizira: Točka moči Postojna)

sreda, 7. oktober ob 16.30 uri, Veliki Otok 44 b, Postojna
USTVARITE SI BREZPLAČNO SPLETNO STRAN V 
ENEM DNEVU
(organizira: Podjetniški inkubator Perspektiva)

petek, 9. oktober ob 18. uri, Zelena dvorana Postojna
ODPRI SE SREČI
(organizira: Točka moči Postojna)

ponedeljek, 12. oktober ob 16. uri, Zelena dvorana Postojna
POSTOJNSKO TURBO KROŽIŠČE
(organizira: Točka moči Postojna)

sreda, 14. oktober ob 9. uri, Zelena dvorana Postojna
SPROSTITVENA YOGA
(organizira: Točka moči Postojna)

sreda, 14. oktober ob 16.30 uri, Veliki Otok 44 b, Postojna
OPTIMIZACIJA SPLETNE STRANI
(organizira: Podjetniški inkubator Perspektiva)

sobota, 17. oktober ob 19. uri, Kulturni dom Postojna
POZDRAV JESENI 2020
(organizira: SPD Nikola Tesla Postojna)

sreda, 21. oktober ob 16.30 uri, Veliki Otok 44 b, Postojna
TIK TOK ZA PODJETNIKE
(organizira: Podjetniški inkubator Perspektiva)

petek, 23. oktober ob 18. uri, Zelena dvorana Postojna
AKTIVNA MEDITACIJA - AUM
(organizira: Točka moči Postojna)

začetek v oktobru, Ljudska univerza Postojna
OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE
Vpisujemo v 5.,6.,7.,8. in 9. razred osnovne šole. Prijave do 28. 
septembra. 
(organizira: Ljudska univerza Postojna)

začetek v oktobru, Ljudska univerza Postojna
UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
Prijave do 30. septembra. 
(organizira: Ljudska univerza Postojna)

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

Napovednik dogodkov 
v Občini Postojna

SEPTEMBER

OKTOBER
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NAPOVED EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI V PIVKI 

OSREDNJI DOGODEK – 22. SEPTEMBER 2020

Peš bus
S Pešbusom se bodo učenci v šolo odpravili peš v organiziranih skupinah po vnaprej 
določeni poti in urniku, v spremstvu odrasle osebe (Ernest Margon, SPVCP Občina Pivka).
Lokacija: Pivka/ Košana 
Datum: 16. - 22. september
 
Bici vlak
Bicivlak je organizirana skupina učencev s spremstvom, ki po vnaprej določeni poti in 
urniku, v spremstvu odrasle osebe kolesarijo v šolo.
Lokacija: kolesarske poti v občini Pivka z varnim dostopom do Osnovne šole Pivka.
Datum: 16. -  22. september
 
S kolesom ali peš v službo
Spodbuda k uporabi kolesa kot prevoznega sredstva za dostop do delovnega mesta, 
oziroma za tiste, ki imajo blizu službo  – peš.
Lokacija: Občina Pivka
Datum: 16. -  22. september

Cestišče igrišče
Zapora ceste ob šoli za izvajanje različnih športnih in likovnih dejavnosti
Kje: okolica Osnovne šole Pivka in Osnovne šole Košana
Kdaj: od 7.00 h  – 14.00 h
 
Test E-Koles in električnih skirojev
Kje: Trg pred Krpanovim domom.
Kdaj: od 10.00 h - 14.00 h
 
Dejavnosti Centra za krepitev zdravja
Kje: Trg pred Krpanovim domom/ avla Krpanov dom
Kdaj: od 10.00 h – 14.00 h
 
Strokovno predavanje Zdravo živim (Koronarno društvo Postojna)
Kje: predavalnica v Krpanovem domu
Kdaj: ob 10.00 h
 
Otvoritev vadbenega poligona (župan Robert Smrdelj, Olimpijski komite Slovenije, SIJ)
Kje: lokacija vadbeni poligon Pivka
Kdaj: 10.00 h

Izberi čistejši način prevoza 



četrtek, 5. november od 18. do 20. ure, VGC Točka 
moči Pivka
RECIKLAŽNA DELAVNICA DESTILATOR: 
ORIGAMI LIČNA DARILNA EMBALAŽA, MINI 
PREDALNIK ZA DRAGOCENE DROBNARIJE, 
NAKIT, ORODJE, PRIBOR
(organizirata: VGC Točka moči Pivka in Destilator)

petek, 6. november ob 19. uri, Hiša kulture Pivka
PROSTORSKA POSTAVITEV: LARA REICHMANN
Razstava bo na ogled do 27. novembra.
(organizira: Hiša kulture Pivka)

vsak torek (od 16. do 18. ure) in petek (od 8.30 do 11.30 ure), VGC Točka moči Pivka (Kolodvorska 3)
KLEPET OB KAVI ALI ČAJU
(organizira: VGC Točka moči Pivka)A
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NAPOVEDNIK
DOGODKOV V OBČINI PIVKA

SEPTEMBER

od 16. do 22. septembra, Pivka
EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI
(organizira: Občina Pivka)

sreda, 23. september ob 19. uri, VGC Točka moči 
Pivka 
PREDAVANJE »OKREPIMO IMUNSKI SISTEM« 
(organizira: VGC Točka moči Pivka)

sobota, 26. september od 9. do 12. ure, stadion 
Martina Krpana v Pivki
BREZPLAČEN TEST HOJE NA 2 KILOMETRA
(organizira: Center za krepitev zdravja ZD Postojna)

nedelja, 27. september ob 15. uri, Sveta Trojica
SVETA MAŠA NA SVETI TROJICI 
(organizira: Odbor za Sv. Trojico)

torek, 29. september od 10. do 12. ure, VGC 
Točka moči Pivka
MERITVE IN SVETOVANJA PRI RAZLIČNIH 
STROKOVNJAKIH
(organizirata: VGC Točka moči Pivka in Center za 
krepitev zdravja ZD Postojna)

sreda, 30. september ob 9. uri, Čistilna naprava 
Pivka
VODEN OGLED ČISTILNE NAPRAVE PIVKA
(organizira: Kovod Postojna)

do 25. septembra, Hiša kulture Pivka
PREGLEDNA GRAFIČNA RAZSTAVA: GRAFIČNO 
NA KVADRAT
(organizira: Hiša kulture Pivka)

torek, 29. september od 9. do 12. ure, Jenkova 
ulica 3 (Postojna) - za sodiščem in avtobusno 
postajo - bivša cvetličarna Emi
DAN ODPRTIH VRAT KORONARNEGA 
DRUŠTVA POSTOJNA OB »SVETOVNEM 
DNEVU SRCA«
(organizira: Koronarno društvo Postojna s 
Podružnico Pivka)

petek, 2. oktober ob 19. uri, Hiša kulture Pivka
SLIKARSKA RAZSTAVA: HELENA TAHIR
Razstava bo na ogled do 23. oktobra.
(organizira: Hiša kulture Pivka)

sobota, 3. oktober, po občini Pivka
AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV
(organizira: Publikus)
 
četrtek, 8. oktober od 18. do 20. ure, VGC Točka 
moči Pivka
RECIKLAŽNA DELAVNICA DESTILATOR: 
MAKRAME OBEŠANKE ZA SOBNE RASTLINE, 
ZAPESTNICE, PASOVI, IGRAČE ZA PSA ALI 
MAČKO
(organizirata: VGC Točka moči Pivka in Destilator)
 
sreda, 21. oktober ob 18. uri, VGC Točka moči Pivka 
Glasbena in likovna pripoved o lepoti ženske in 
njenega zdravja »BODI ŽENSKA, BODI ZDRAVA, 
BODI EDINSTVENA«
Obvezne so prijave na 05/714 50 22.
(organizira: VGC Točka moči Pivka)

NOVEMBER

OKTOBER

Glede na trenutne razmere in ukrepe, ki veljajo, 
aktualen napovednik dogodkov spremljajte tudi 
na spletni strani Občine Pivka.


