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Pomladni prazniki …

Pust je očitno uspel pregnati še zadnje zimske sledi in 
čeprav bi na prvi pogled letošnjo zimo označili vse prej kot 
značilno zimsko, vremenoslovci ocenjujejo, da je šlo za eno 
najhladnejših. Zimski meseci so se torej do konca letošnjega 
leta oddaljili, nas pa navdaja že nova energija, ki jo prinaša 
prijetno pomladno obdobje. Prvi znanilci pomladi so že 
pošteno zacveteli, daljšajo pa se tudi dnevi in krepi se moč 
sončnih žarkov. Naj bo čudovita in čutna pomlad vaš 
navdih, vaš razlog za dobro voljo ter vir vašega prijetnega 
počutja. 
 
Nekaj posebnih trenutkov bodo v teh pomladnih mesecih 
dodatno prispevali tudi nekateri prazniki in običaji, ki nas 
opominjajo na medsebojno spoštovanje, ljubeče odnose ter 
družinsko razumevanje. 

Bralkam ob tej priložnosti namenjamo voščilo ob minulem 
dnevu žena ter prihajajočem materinskem dnevu, vsem 
ostalim pa želimo obilo velikonočnih radosti, ki jih prinaša 
praznik v aprilu. 

Doris Komen Horvat,
glavna in odgovorna urednica

Foto: Branko Česnik
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MINISTER ZA INFRASTRUKTURO PETER GAŠPERŠIČ S 
SODELAVCI OBISKAL OBČINI PIVKA IN POSTOJNA 

Župana občin Pivke in Postojne Robert Smrdelj in Igor Marentič 
ter državnozborska poslanka Erika Dekleva so v petek, 3. marca, 
gostili ministra za infrastrukturo Petra Gašperšiča. Po seznanitvi z 
občinskimi predlogi za posege v državne ceste na območju občin 
Pivka in Postojna je napovedal, da se bodo na ministrstvu zavzeli in 
potrudili, da bi nekatere manj zahtevne izboljšave na državnih cestah 
v obeh občinah uresničili v kratkem času, obenem pa se je županoma 
Robertu Smrdelju in Igorju Marentiču zahvalil za razumevanje, ker 
bodo nekatere potrebe in želje morale počakati na vrsto v novem 
investicijskem ciklusu obnove cest. »Imamo ambicije letos kolesja 
zagnati v polni meri,« je napovedal minister. 

Minister Peter Gašperšič je v spremstvu vodje sektorja za investicije 
v ceste Tomaža Willenparta in predstavnika Direkcije RS za 
infrastrukturo Pavleta Hevke včeraj obiskal nekatere problematične 
cestne točke na državnih cestah v občini Postojna in cestno gradbišče 
na državni cesti v Kalu v občini Pivka. Podrobneje sta župana 
predstavnikom ministrstva za infrastrukturo načrtovane in potrebne 
posege na državnih cestah predstavila v Parku vojaške zgodovine. 
Dolžina državnih cest v občini Pivka znaša 37,4 kilometra, v zelo 
slabem stanju pa je 16,6 kilometra državnih cest. 

Župan Robert Smrdelj je izpostavil naslednje načrtovane posege v 
cestno infrastrukturo:

• Ureditev pasu za leve zavijalce na glavni cesti G1-6 v Selce, ki je 
že v gradnji in ob katerem bosta urejeni še avtobusni postajališči in 
javna razsvetljava. 

• Od leta 2012 je pripravljena tudi projektna dokumentacija za 
zgraditev daljinske dvosmerne enostranske kolesarske steze z 
varnostnim pasom in drevoredom  med vasema Selce in Petelinje.

• Ureditev brežine ob glavni cesti pri pivški železniški postaji, kar bi 
lahko izvedli z montažnimi zidovi in prenovo obstoječe razsvetljave.

• Rekonstrukcija regionalne ceste R2-404 proti Knežaku oziroma 
Ilirski Bistrici v Pivki (Snežniška), ki je v slabem stanju, brez pločnikov 
in kolesarske poti. Projektna dokumentacija je pripravljena, v njej 
pa je predvidena tudi rekonstrukcija križišča za Klenik z zavijalnim 
pasom ter ureditev javne razsvetljave in komunalne infrastrukture. 
Občina Pivka je z direkcijo za infrastrukturo podpisala sofinancerski 
sporazum, v pripravi pa je javni razpis za izbiro izvajalca gradnje 1. 
faze, ki naj bi potekala letos in prihodnje leto. Načrtovana je tudi 
sanacija horizontalnih elementov ceste ter zgraditev dvosmerne 
enostranske kolesarske povezave.

• Rekonstruirati bo treba tudi odsek regionalne ceste R2-404 proti 
Parjam in ob njej urediti kolesarsko pot (Pivka‒Parje). 

• Občina Pivka tudi predlaga, da bi zlasti promet tovornih vozil, 
kamperjev in podobnih vozil z regionalne ceste Pivka–Knežak–
Ilirska Bistrica s prometno signalizacijo preusmerili na glavno 
cesto G1-6 Pivka–Ribnica–Ilirska Bistrica in s tem s izboljšali 
kakovost življenja v petih vaseh ob cesti prek Knežaka, izboljšali 
prometno varnost in preusmeritev tranzitnega prometa s te ceste na 
ilirskobistriško obvoznico.

• Zelo poškodovan in neurejen je odsek ceste R3-622 od Kala proti 
Goričam; v prihodnjem letu naj bi obnovili približno kilometer te 
ceste.

• Na obnovo čaka tudi okolica železniške postaje, ob kateri je treba 
urediti parkirišča in avtobusno obračališče.

• Občina Pivka predlaga umestitev avtoceste v prostor v delu od 
mejnega prehoda Jelšane do Ribnice ter posodobitev oziroma 
rekonstrukcijo obstoječih cest proti Postojni in Divači, vključno z 
zgraditvijo obvoznice za naselje Pivka. Najbolj obremenjena cesta 
na območju Pivke (in Postojne) je namreč cesta G1-6 Postojna–
mejni prehod Jelšane, kjer povprečni letni dnevni promet znaša 
11.779 vozil. 

Državni prostorski načrt za pivško obvoznico je v pripravi, občina 
že ima sprejet občinski prostorski načrt za obvoznico, odkupila je 
tudi del zemljišč, v državnem proračunu pa je za leti 2017 in 2018 za 
projekt obvoznice predvidenih 150.000 in 130.000 evrov. Izhodiščna 
vrednost celotnega projekta znaša skoraj 20 milijonov evrov. 

V prvi fazi naj bi rekonstruirali Postojnsko in Snežniško cesto, 
zgradili krožišče pri tovarni Javor, zgradili novo cesto skozi 
industrijsko cono Javor, kjer bi vstopila v predor Kerin, ni pa še 
dorečeno, ali bo razširitev ceste v železniškem podvozu na cesti 
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Župan Občine Postojna je izpostavil naslednje potrebne posege v 
državne ceste, katerih dolžina na območju občine Postojna znaša 
42,2 kilometra:

• ureditev kolesarske steze med Postojno in Razdrtim na cesti R2

• ureditev krožišč na sedanjih križiščih pri Livu in za Rakov Škocjan 
in Kalič (tu z uredivijo brežine za večjo preglednost)

• zgraditev nadomestnega mostu severno od obstoječega mostu čez 
Unico na cesti Rt-943 Planina‒razvaline gradu Haasberg

• rekonstrukcija avtocestnega priključka – izvoza za Postojno zaradi 
slabe preglednosti, prometnih zastojev pred cestninsko postajo v 
smeri avtoceste v turistični sezoni in nevarnosti vožnje v nasprotni 
smeri po odstranitvi cestninske postaje

• ureditev krožišča v Prestranku na cesti G1-6 namesto sedanjega 
krožišča

• zgraditev obvoznice Prestranek‒Matenja vas‒Rakitnik za 
razbremenitev vasi in večjo prometno varnost

• sprostitev prometa za tovorna vozila z maso večjo od 3,5 ton na 
cestninski postaji Razdrto

• ureditev površin ob izločanju tovornih vozil na cesti R2-444 
Razdrto‒Ajševica in na hitri cesti Nanos‒Vrtojba zaradi burje

Predstavniki občine so opozorili tudi na nekatere nezavarovane 
železniške prehode.

Dragica Jaksetič
Foto: Boštjan Kurent in Foto Atelje Postojna

G1-6 del projekta graditve obvoznice ali bo to samostojni projekt. 
Projektna dokumentacija za ta mogoči poseg nosi datum iz leta 2009, 
predvidena pa je zgraditev dodatne ceivi nasipu železniške proge.

Druga faza graditve obvoznice pa zajema graditev obvoznice od ceste 
G1-6 pri odcepu za Gradec, po vzhodni strani Petelinj in Pivke do 
novega krožišča pri Javoru. 

Predstavniki ministrstva za infrastrukturo so z zadovoljstvom 
ugotovili, da je dobre volje za sodelovanje dovolj na obeh straneh, 
župan Robert Smrdelj pa se je zahvalil za priložnost, da so 
predstavniki občin svoje predloge za posege v državno cestno 
infrastrukturo lahko predstavili pristojnim. Zlasti direkciji za ceste 
pa se je zahvalil za dosedanjo dobro odzivnost in učinkovitost. »Če 
bi bili vsi tako operativni, kot je direkcija za ceste, bi bilo v tej državi 
precej drugače,« je dejal župan. 

Gostje so si za konec obiska v spremstvu direktorja Zavoda za 
turizem in ohranjanje dediščine Pivka Janka Boštjančiča ogledali še 
Park vojaške zgodovine.
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Župan Občine Pivka Robert Smrdelj je s predstavniki prostovoljnih 
gasilskih društev v občini Pivka, Gasilsko zvezo Postojna ter 
Prostovoljnim gasilskim društvom Postojna v februarju podpisal 
Pogodbo o financiranju javne gasilske službe za leto 2017.

Občina Pivka bo v letu 2017 namenila 53.000 evrov za redno 
dejavnost, vzdrževanja gasilskih domov in izobraževanja gasilske 
mladine.

4.000 evrov  je namenjenih za delovanje GZ Postojna ter 3.000 evrov 
PGD Postojna za sofinanciranje plače strokovnega sodelavca PGD 
Postojna.

Sredstva iz požarne takse se iz proračunske postavke 0320002 
razdelijo tako, da se 2.500 evrov nameni PGD Pivka, 2.500 evrov 
PGD Košana in 2.500 evrov za PGD Zagorje, kar bodo društva 
namenila za nakup manjkajoče zaščitne opreme.

8.500 evrov iz sredstev požarne takse pa se nameni PGD Palčje za 
nakup podvozja novega gasilskega vozila GCGP1.

Za nabavo podvozja gasilskega vozila GCGP1 za PGD Palčje bo 
občina v letu 2017 namenila še 58.000 evrov.

Tekst in foto: Občina Pivka

Po mrtvilu v zimskih mesecih so dela na državnih cestah na 
območju Občine Pivka stekla. Izvajalci del nadaljujejo obnavljanje 
ceste skozi naselje Kal. Podjetje CPK d. d. izvaja drugo fazo nujno 
potrebne obnove državne ceste. Tik ob tem gradbišču pa se odpira 
novo gradbišče, v sklopu katerega sta predvideni zgraditev novega 
križišča z državno cesto G1-6/339 Pivka–Ribnica in cesto proti 
naselju Kal ter rekonstrukcija glavne državne ceste G1-6/339 od 
križišča za Kal do križišča za Šmihel. Rekonstrukcija predvideva 
ureditev odvodnjavanja ceste ter zagotovitev ustreznih tehničnih 
elementov glavne ceste. Investitor teh del je v celoti Direkcija RS za 
infrastrukturo, izvajalec pa podjetje CPK d. d. iz Kopra. Promet bo 
urejen s pomočjo semaforjev. Vrednost pogodbe znaša nekaj več kot 
800.000 evrov z DDV. Zaključek del pa je predviden v letu 2018.

Občina Pivka

Konec januarja so se v občinski stavbi zbrali predstavniki pivških 
vaških in trške skupnosti. Župan Robert Smrdelj in sodelavke iz 
občinske uprave so udeležencem predstavili predlagane spremembe 
in dopolnitve občinskega prostorskega načrta. Gre za spremembe, ki 
so jih predlagali občani po sprejetju občinskega prostorskega načrta 
oktobra 2010. Spremenjeni načrt bo občinski svet sprejel predvidoma 
do aprila.  

Občinska uprava je predstavila nastajajoči pravilnik o pomožnih 
objektih v odprtem prostoru, s katerim naj bi izboljšali sedanje 
stanje. Pravilnik naj bi določal materiale, oblike, velikost, lego takšnih 
objektov, udeleženci zbora pa so podali tudi svoje predloge, ki jih 
bo občinska uprava pri pripravi dokumenta preučila. Župan pa je 
predsednike pozval k udeležbi na javnih razpravah in predstavitvah, 
ki bodo organizirane v prihodnosti.

Na dnevnem redu zbora je bila tudi predstavitev preoblikovanja 
agrarnih skupnosti. Spreminjanje zakona o teh skupnostih se seveda 
tiče in zanima tudi člane pivških agrarnih skupnostih, zato je tudi na 
to temo tekel pogovor.  Župan pa je predsednikom vaških skupnosti 

in trške skupnosti Pivka predstavil letošnje projekte na področju 
urejanja cest, potek graditve vodovoda v okviru projekta Čista 
Ljubljanica, predstavil pa je tudi projekt, ki je v pripravi za pridobitev 
kohezijskega denarja, to je upravljanje z Naturo 2000 v Krajinskem 
parku Pivška presihajoča jezera, ter projekte, ki jih je Občina Pivka s 
partnerji oddala za kandidaturo za evropski denar v okviru Interreg 
programa Slovenija‒Hrvaška (Središče za usmerjanje in ozaveščanje 
obiskovalcev o velikih zvereh, Hiša tradicionalnih znanj Zagorje 
oziroma projekt Središče za ozaveščeno kmetovanje na suhih kraških 
travnikih itd.).

Tekst in foto: Občina Pivka

PODPIS POGODB O FINANCIRANJU JAVNE GASILSKE SLUŽBE 
ZA LETO 2017 

DELA NA DRŽAVNIH CESTAH 

ZBOR PREDSEDNIKOV VAŠKIH 
IN TRŠKE SKUPNOSTI 
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Občane obveščamo, da bo predvidoma v drugi polovici marca 
2017, potekalo video snemanje občinskih cest na območju občine 
Pivka. Snemanje bo po naročilu občine izvajalo podjetje DFG 
CONSULTING, d. o. o. z namenom pridobivanja podatkov cestne 
infrastrukture v upravljanju občine. V občinski upravi namreč 
urejamo in osvežujemo podatkovno bazo o cestah. Podatki bodo 
zaupne narave in NE bodo javno dostopni. Vozilo, ki bo opravljalo 
snemanje, je znamke Toyota RAV4 srebrno kovinske barve. Na njem 
je zapisano ime podjetja ter dejavnost ‒ snemanje cest.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o snemanju: 
Natalija Vilhar, tel. 05 / 721 01 00, 
e-pošta:  natalija.vilhar@pivka.si.

Občina Pivka

Po enoletni izvedbi projekta nadgradnje vodovodnega sistema v občinah Postojna in Pivka 
dela na Pivškem dobro napredujejo. Ocenjuje se, da je v tem trenutku na območju občine 
Pivka zgrajenih in prenovljenih že približno tri četrtine predvidenih cevovodov, opravljena 
pa je tudi že tretjina dela na objektih. 

Na območju vodohrana Pivka se gradi še zadnji del cevovoda 
za povezavo cevovoda na nov vodohran. V vodohranu so strojna 
montažna dela skoraj zaključena, izvajalci že nadaljujejo z elektro 
instalacijami ter z zasipom vodohrana in z zunanjo ureditvijo. Dela 
na objektu torej pospešeno napredujejo, saj je zaradi zagotavljanja 
nemotene oskrbe in pričetka rekonstrukcije ostalih vodohranov, 
potrebno nov, večji vodohran čimprej dokončati in zagotoviti 
njegovo obratovanje. 

Dela se aktivno izvajajo tudi pri obnovi cevovodov. Na državni cesti 
Pivka‒Zagorje (odsek vodohran Pivka–črpališče Zagorje) sta bili 
v februarju zaključeni dve gradbišči, in sicer v Drskovčah ter pred 
Zagorjem, izvajalci pa so že pričeli z deli od Drskovč proti pokopališču 
Zagorje. Prav tako potekajo gradbena dela tudi na državni cesti od 
Petelinj poti Selcam. Na državnih cestah je promet urejen izmenično 
enosmerno s semaforji.

VIDEO SNEMANJE OBČINSKIH CEST NA OBMOČJU OBČINE 
PIVKA

PO ZIMSKEM PREMORU SE DELA NADALJUJEJO S POLNO PARO

Odsek Pivka – Zagorje – Drskovče

Odsek Pivka – Zagorje – ZagorjeVodohran Pivka

Vodohran Pivka
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Dela na cestah in zapore 
zaradi izvedbe projekta:
• delna zapora na cesti Pivka–Zagorje (državna cesta R2-
404/1380 Ilirska Bistrica–Pivka) od 7. januarja 2017 do 30. 
aprila 2017
• delna zapora na cesti Selce–Petelinje (državna cesta G1-
6/338 Postojna–Pivka) od 23. januarja 2017 do 15. aprila 2017
• delna zapora ceste v naselju Pivka – Postojnska in Snežniška 
cesta (državna cesta G1-6/338 Postojna – Pivka) od 13. marca 
do 15. junija 2017.
• popolna zapora poljske poti v naselju Kal od 15. oktobra 
2016 do 31. marca 2017
• popolna zapora ceste v naselju Kal (JP 816549 od h.š. 5b do 
h.š. 16a) od 30. januarja 2017 do 15. aprila 2017.

Gradbena dela na cevovodih potekajo tudi na območju naselja Kal. 
Tu so trenutno tri gradbišča. Eno poteka po javni poti mimo objektov 
s hišno številko Kal 16b. Na tem delu potekajo izkopi, polaganje 
cevi in tudi že zasipi. Drugo gradbišče je na poljski poti od Kala 
proti hlevom. Tu se dela že zaključujejo, izvajalci opravljajo dela na 
urejanju poljske poti in humuziranju brežin. Tretje gradbišče pa je 
na odseku od hlevov proti državni cesti za Neverke. Na tem delu je 
izvedeno čiščenje terena ter izkopi.

Na Šilentabru so izvajalci pričeli z deli pri izgradnji požarnega 
rezervoarja, izveden je bil izkop, nadaljujejo pa se tudi ostala dela. 

Vodovod za naselje Buje je zaključen. Trenutno potekajo upravni 
postopki za pridobitev uporabnega dovoljenja.

V prvih marčevskih dneh so se zaključila dela v središču naselju Kal.

Zaradi prenove odseka in novih del se je z marcem vzpostavila nova 
zapora državne ceste skozi Pivko. Zapora bo najprej na Postojnski 
cesti in se bo nato skozi križišče za Trnje preselila na Snežniško cesto. 
Promet bo tudi tu urejen izmenično enosmerno s semaforji.

Dela na Kalu

Šilentabor

Odsek Kal–hlevi

Dela na Kalu

Odsek Selce–Petelinje

Odsek Selce–Petelinje
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Spoštovane občanke in občani,

vljudno vas vabimo, da se v čim večjem številu udeležite 

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

v soboto, 1. aprila 2017, od 9. ure dalje.

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

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

Lepo vabljeni!

ULIČNI ZBIRALNIKI ZA 
ODPADNO ELEKTRIČNO IN 
ELEKTRONSKO OPREMO
V petek, 17. 2. 2017, je potekala slavnostna predaja uličnih 
zbiralnikov za ločeno zbiranje odpadne električne in elektronske 
opreme (e-odpadkov in odpadnih baterij) v Zbirnem centru 
Postojna. Novo infrastrukturo so s podpisom listine prevzeli 
predstavniki občin Postojna, Pivka, Logatec in Ilirska Bistrica. 
Dogodek je organiziralo podjetje ZEOS, d. o. o., nosilec projekta LIFE 
Gospodarjenje z e-odpadki pod sloganom E-cikliraj, v sodelovanju 
z lokalnimi izvajalci gospodarske javne službe zbiranja določenih 
vrst komunalnih odpadkov. Pomočnik direktorja Publicus d. o. 
o., Ljubljana Ivan Hrženjak je ob samem dogodku izpostavil, da: 
»Postavitev uličnih zbiralnikov pomeni nadgradnjo obstoječega 
sistema zbiranja odpadkov na območju občin Postojna in Pivka in 
predstavlja direktno izvajanje principa krožnega gospodarstva. Gre 
za šolski primer zbiranja na izvoru, zbiralniki so zelo praktični in 
vizualno privlačni, tako da upamo, da jih bodo občani uporabljali v 
čim večjem številu.«

Občani Pivke imate tako po novem možnost oddaje odpadne 
električne in elektronske opreme na treh izbranih ekoloških otokih 
na območju Občine Pivka. Tipski ulični zbiralnik se nahaja:

• na ekološkem otoku pri trgovini Špar v Pivki,
• na ekološkem otoku pri tržnici v Pivki in 
• na ekološkem otoku pri blokih v Dolnji Košani.

Publicus d. o. o.

V tipske zbiralnike lahko oddate naslednjo odpadno električno in 
elektronsko opremo.

Pivka - ekološki otok pri trgovini Špar

Pivka - ekološki otok pri tržnici

Dolnja Košana - ekološki otok pri blokih
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SPOMLADANSKA AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV
V soboto, 1. aprila 2017, bo potekala spomladanska akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Pivka. Akcija bo 
izvedena s tovornim vozilom opremljenim z ustreznimi posodami za zbiranje posameznih vrst nevarnih odpadkov. Tovrstne odpadke boste 
lahko oddali usposobljeni ekipi, ki vas bo pričakovala na naslednjih lokacijah:

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

Vse občane še posebej opozarjamo na oddajo odpadnih jedilnih olj, 
ki vse prevečkrat končajo bodisi med različnimi vrstami komunalnih 
odpadkov (mešani komunalni odpadki, biološko razgradljivi 
kuhinjski odpadki …) bodisi v javni kanalizaciji oziroma greznicah. 
Tovrstni odpadek lahko poleg oddaje v okviru akcije, oddate tudi v 
Zbirni center Pivka v času obratovanja (ponedeljek, sreda, petek in 
sobota od 8.00 do 15.00; torek in četrtek od 12.00 do 18.00).

PUBLICUS, d. o. o.

V OKVIRU AKCIJE ZBIRANJA LAHKO ODDATE

Poročilo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15 – v nadaljevanju pravilnikom), ki 
v 34. členu določa, da mora upravljavec vodovodnega sistema najmanj enkrat letno obvestiti uporabnike o skladnosti pitne vode, ugotovljene 
v okviru notranjega nadzora.

Poročilo zajema dva vodovodna sistema, ki sta v upravljanju javnega podjetja KOVOD Postojna, d. o. o., in zagotavljata oskrbo s pitno vodo 
na območju občin Postojna in Pivka:

1. Vodovodni sistem Postojna‒Pivka z oskrbovalnimi območji: Osrednji del Postojna–Pivka, Planina in Strane–Hruševje–Šmihel.
2. Vodovodni sistem Suhorje (oskrbovalno območje Suhorje – vodni vir iz vodovodnega sistema Ilirska Bistrica).
Vsa zajeta voda za oskrbo s pitno vodo je površinskega tipa ali z vplivom površja.

Tabela 1: Osnovni podatki za leto 2016 po oskrbovalnih območjih

POROČILO  O SKLADNOSTI PITNE VODE V LETU 2016  ZA 
VODOVODNA SISTEMA POSTOJNA–PIVKA IN SUHORJE 
(v upravljanju javnega podjetja KOVOD Postojna, d. o. o.)

Ime oskrbovalnega območja 
(OO)

Število
uporabnikov

Distribucija
pitne vode  (m3/leto)

Priprava 
pitne vode

Dezinfekcijsko 
sredstvo

OO Osrednji del VS Postoj-
na–Pivka 19.081 2.394.107 koagulacija, kulacija,sedimentacija, filtriranje (hitri 

peščeni filtri) UV in plinski klor

OO Strane–Hruševje–Šmihel 1.916 171.253
iz Malnov: oagulacija,flokulacija, sedimentacija, filtrira-
nje (hitri peščeni filtri)
Nanoški viri: brez

iz Malnov: UV in plinski klor 
Nanoški viri: natrijev hipoklorit (Strane), 
plinski klor (Šmihel)

OO Planina 824 66.136 koagulacija, filtracija UV in Natrijev hipoklorit

OO Suhorje 60 3.902 mikrofiltracija plinski klor
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Nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode se izvaja z notranjim nadzorom pitne vode skladno z 10. členom pravilnika in državnim 
monitoringom pitne vode. Oba nadzora opravljala Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Notranji nadzor je vzpostavljen na 
osnovah HACCP sistema, ki omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih agensov, ki lahko predstavljajo potencialno 
nevarnost za zdravje ljudi. 

Tabela 2: Monitoring pitne vode leta 2016 po oskrbovalnih območjih in vodovodih

Ime oskrbovalnega območja 
(OO)

ŠŠt. rednih
preskusov

Neskladni
redni

Št. občasnih
preskusov

Neskladni
občasni

OO Osrednji del 13 0 2 0

OO Strane–Hruševje–Šmihel 4 0 1 0

OO Planina 4 0 1 0

OO Suhorje 2 0 0 0

Obrazložitev tabele 2:
V okviru državnega monitoringa pitne vode je bilo na VS Postojna–Pivka in VS Suhorje skupno opravljenih 27 vzorčenj za mikrobiološke in fizikalno-
kemijske preskuse. Pri izvajanju nadzora ni bilo neskladnih vzorcev.

Tabela 3: Notranji nadzor  pitne vode leta 2016 po oskrbovalnih območjih

Ime oskrbovalnega območja (OO) ŠŠt. rednih
preskusov

Neskladni
redni

Št. občasnih
preskusov

Neskladni
občasni

OO Osrednji del VS Postojna-Pivka 123 12 52 1

OO Strane–Hruševje–Šmihel 25 0 9 0

OO Planina 15 0 4 0

OO Suhorje 15 0 5 0

Obrazložitev tabele 3:
V okviru notranjega nadzora pitne vode je bilo opravljenih na vodovodnem 
sistemu Postojna–Pivka skupaj 163 vzorčenj na mikrobiološke parametre 
v obsegu Escherichia coli, Enterokoki, Clostridium perfrings vključno s 
sporami, Koliformne bakterije in skupnega števila kolonij pri 37°C ter 
65 vzorčenj na fizikalno-kemijske parametre v obsegu barva, motnost, 
pH vrednost, električna prevodnost, amonij, nitriti, oksidativnost ali 
celotni ogljik – TOC in trihalometani.  V vodarni Malni je bil v bazenu 
čiste vode odvzet tudi vzorec na prisotnost parazitov (oocist parazitov iz 
rodu Cryptosporidium in cist parazitov iz rodu Giardia). V vzorcu ni bilo 
ugotovljenih prisotnosti parazitov. 

Na OO Osrednjem delu VS Postojna–Pivka je bilo trinajst vzorcev 
neskladnih s pravilnikom. V enem primeru je šlo za fizikalno-kemijsko 
neskladnost zaradi presežene motnosti na pipi pri uporabniku v naselju 
Buje, ki je bila posledica slabega spiranja omrežja pred odvzemom vzorca. 
V ostalih dvanajstih primerih je šlo za mikrobiološko neskladnost. V treh 
primerih je bil vzrok prisotnost koliformnih bakterij na pipi v vodarni 
Malni po pripravi, kot posledica zastajanja vode v pipi in nezadostnega 
spiranja pred samo izvedbo vzorčenja. V dveh primerih je šlo za preseženo 
skupno število kolonij pri 37 °C, ki je bila  posledica poškodbe na 
magistralnem vodu na odseku Grobišče–Matenja vas v času novogradnje 
vodovodnega omrežja. V sedmih primerih pa je bilo preseženo skupno 
število kolonij pri 37 °C, zaznane prisotnosti koliformnih bakterij in 
enterokokov, in sicer kot posledica vdora vode v javni vodovodni sistem 
iz lastne oskrbe uporabnikov (vodnjaka) v naselju Palčje–Juršče.

Na OO Strane–Hruševje–Šmihel je bilo opravljenih skupaj štiriintrideset 
vzorčenj, od tega petindvajset  vzorčenj na mikrobiološke preskuse ter 
devet vzorčenj na fizikalno-kemijske preskuse. Vsi vzorci so bili skladni 
s pravilnikom.

Na OO Planina je bilo opravljenih skupaj dvajset vzorčenj, od tega 
petnajst vzorčenj na mikrobiološke preskuse ter pet vzorčenj na fizikalno-
kemijske preskuse. Vsi vzorci so bili skladni s pravilnikom.

Na OO Suhorje je bilo skupaj opravljenih petnajst vzorčenj, od tega 
osem vzorčenj na mikrobiološki preskus ter sedem vzorčenj na fizikalno-
kemijski preskus. Dva vzorca sta bila neskladna zaradi presežene motnosti. 
Vzrok za neskladnost je bil sum na nedovoljen poseg uporabnikov v 
hidrantno omrežje v naselju Suhorje ter posledično luščenje biofilma in 
dviga usedlin v omrežje uporabnika. 

Na vodovodnem sistemu Postojna–Pivka je bilo v letu 2016 potrebno 
vodo za prehrambne namene prekuhavati na OO Osrednji del trikrat, 

in sicer pet dni v mesecu juniju zaradi poškodbe na omrežju, pet dni v 
mesecu septembru ravno tako zaradi poškodbe na omrežju in osemnajst 
dni v mesecu novembru zaradi suma vdora vode iz vodnjaka v javni 
vodovodni sistem. Na OO Strane–Hruševje–Šmihel je bilo potrebno 
vodo za prehrambne namene prekuhavati enkrat štiri dni v mesecu 
novembru zaradi izpada delovanja klorinatorja. Na OO Planina je bilo 
potrebno vodo za prehrambne namene prekuhavati prav tako štiri dni 
v mesecu oktobru zaradi presežene motnosti po pripravi pitne vode kot 
posledica omejene zmogljivosti delovanja peščenega filtra. 

Na vodovodnem sistemu Suhorje OO Suhorje, oskrbovanem iz vodnega 
vira vodovodnega sistema Ilirska Bistrica, je bilo potrebno vodo za 
prehrambne namene prekuhavati pogosteje, in sicer v mesecu februarju 
šestindvajset dni, v marcu enajst dni, v juniju devet dni, v oktobru dvanajst 
dni in v novembru sedemindvajset dni. Skupaj kar petinosemdeset dni. 
Vzrok za uvedbo ukrepa prekuhavanja pitne vode v prehrambne namene 
je bila presežena motnost pitne vode po pripravi vode na vodarni Ilirska 
Bistrica kot posledica visoke motnosti surove vode zaradi obilnih in 
dolgotrajnih padavin in nezadostne zmogljivosti tehnologije obdelave 
vode.

Iz rezultatov poročil preskušanj pitne vode na vodovodnem sistemu 
Postojna–Pivka vseh oskrbovalnih območjih je mogoče povzeti, da je 
priprava pitne vode s strokovnim delom in požrtvovalnostjo zaposlenih 
ustrezna in zadošča zahtevam pravilnika. Vendar nestabilna ob drastičnih 
vremenskih spremembah in velikem vplivu okolja na sam vodni vir.

K stabilni pripravi ter varni in kakovostni distribuciji pitne vode bo 
veliko prispevala uresničitev pomembnega infrastrukturnega projekta, 
izvedba katerega je trenutno v polnem teku in se bo v celoti zaključila 
s koncem letošnjega leta. Na območju občin Postojna in Pivka namreč 
poteka izgradnja in nadgradnja celotnega vodovodnega omrežja ter 
rekonstrukcija vodarne Malni in Korotan, pri čemer bo sistem nadgrajen 
z novo, zmogljivejšo, sodobnejšo predvsem pa stabilno tehnologijo 
priprave pitne vode - ultrafiltracijo (UF).

Vse dodatne informacije lahko dobite na spletni strani www.
kovodpostojna.si, na sedežu podjetja (tel. 05 700 07 80) in po 
elektronski pošti: info@kovodpostojna.si.

Postojna, februar 2017                
Irena Sušelj Šajn, vodja službe za zdravstveni nadzor in analize

David Penko, direktor
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Če se želimo izogniti neprijetnim vonjavam, zamašitvam in drugim 
problemom povezanimi s prepolnimi greznicami, je priporočljivo 
njihovo redno praznjenje. V skladu s predpisi na področju odvajanja 
in čiščenja je potrebno vsebino, ki se nabira v greznici, oddati na 
čistilno napravo.

Greznice v občinah Postojna in Pivka se čistijo po letnem programu 
odvozov oziroma po naročilu, za čiščenje le teh skrbi Javno 
podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d. o. o. 

Vsak porabnik pitne vode v občini Pivka ima na podlagi plačila, ki 
se zaračunava mesečno, glede na dobavljeno količino pitne vode, 
enkrat v triletnem obdobju pravico in hkrati dolžnost brezplačnega 
praznjenja grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih 
naprav (MKČN) v količini 3.5 m3 pri povprečni mesečni porabi 
pitne vode do 20 m3. Pri večji porabi se količina načrpanih gošč 
poveča in je razvidna iz spodnje tabele.

Okvirni razpored odvozov po naseljih se pripravi za vsako leto 
posebej, prikazan je v letnem programu odvozov. O dejanskem 
dnevu praznjenja greznice je vsak uporabnik naknadno obveščen. 
Na dan praznjenja je potrebno greznico ustrezno pripraviti 
(omogočiti dostop, odstraniti morebitne ovire …). Poleg izvajanja 
programa, se prevzem grezničnih gošč lahko izvede tudi po naročilu 
oz. intervencijsko s klicem na tel. številko 041 310 074.

V tem primeru velja obstoječi cenik, veljaven od 1. 11. 2016, po 
katerem se uporabniku zaračuna strošek praznjenja greznice, ki 
je sestavljen iz cene odvoza (prevoženi kilometri x 0,80 EUR/km 
+ 35,90 EUR + DDV za enkratno črpanje in praznjenje) in cene 
čiščenja načrpanih gošč na čistilni napravi (11,6 €/m3 načrpanih 
gošč + DDV).

Oprostitev plačila praznjenja greznic oz. MKČN lahko s podpisom 
posebne izjave uveljavljajo nosilci kmetijskih gospodarstev, ki 
se ukvarjajo z živinorejo in greznične gošče oz. blato iz MKČN 
uporabljajo kot gnojilo na svojem kmetijskem gospodarstvu v skladu 
s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v 
kmetijstvu (Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v 
kmetijstvu, Ur. l. RS, št. 62/08).

PRAZNENJE GREZNIC V OBČINI PIVKA

LETO 1. SKUPI-
NA <20m2

2. SKUPINA 
≥20m3 in 
<40m3

3. SKUPINA 
≥40m3 in 
<80m3

4. SKUPINA 
≥80m3 in 
<160m3

5. SKU-
PINA 
≥160m3

1 3,5 m3 gošč 3,5 m3 gošč 7 m3 gošč 14 m3 
gošč

2

3,5 m3 
gošč  
(enkrat v 
tri letnem 
obdobju)

3,5 m3 gošč 7 m3 gošč 14 m3 
gošč

3 3,5 m3 gošč 3,5 m3 gošč 7 m3 gošč 14 m3 
gošč

Letni program odvozov v Občini Pivka za leto 2017

NASELJE OKVIRNI DATUM ČIŠČENJA

Selce februar, marec

Gradec marec

Slovenska vas junij

Kovod Postojna, d. o. o.

15. RAZPIS OBMOČNE GOSPODARSKE ZBORNICE POSTOJNA ZA 
IZBOR NAJBOLJŠIH INOVACIJ 2017 
Z namenom spodbujanja in promoviranja inovativnosti, širjenja 
inovacijske kulture in povečanjem prepoznavnosti in ugled 
inovativnih podjetij, njihovih inovacij in avtorjev Območna 
gospodarska zbornica Postojna objavlja razpis za izbor Najboljše 
inovacije v Primorsko-notranjski regiji 2017.

Izbor najboljše inovacije na nacionalni in regionalni ravni
V okviru projekta Izbor najboljše inovacije sodi vsakoletni izbor 
najboljših inovacij, ki se potegujejo za najvišja priznanja na regionalni 
in nacionalni ravni. Letos bodo tako že 15. leto zapored podeljena 
priznanja za najboljše inovacije.

Kakšne inovacije je mogoče prijaviti?
Podjetja in drugi predlagatelji lahko prijavijo tehnološke inovacije, 
torej nove inovativne proizvode, izboljšave ter nove tehnologije 
proizvodnje. Prijavijo pa lahko tudi inovacije, ki izhajajo iz 
netehnoloških področij, to so storitvene, organizacijske, procesne, 
socialne inovacije, inovacije na področju trženja idr. Predlagatelji 
lahko v letu 2017 prijavijo inovacijo, ki je bila prvič vpeljana na trg 
oz. prvič uporabljena v proizvodnem/poslovnem procesu v obdobju 
od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2017.

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

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

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

Razpisni pogoji, prijave in informacije
Podrobnejše informacije o razpisu ter prijavni obrazci so na voljo na 
spletni strani GZS Območne zbornice Postojna: https://www.gzs.si/
oz_postojna, po telefonu: 05/72 00110, 
e-pošti: oz.postojna@gzs.si. Rok za prijavo je 3. april 2017.

Območna gospodarska zbornica Postojna
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DOBRO POČUTJE V BIVALNEM 
PROSTORU
Da se v našem bivalnem prostoru dobro počutimo, je eden glavnih 
dejavnikov ugodna notranja klima. Bivanje v prostoru zajema naše 
gibanje, kuhanje, tuširanje, sušenje perila in vse ostale aktivnosti 
preko celega dneva. Z vsemi temi dejavnostmi poslabšujemo bivalno 
klimo, porabljamo kisik, povečuje se koncentracija ogljikovega 
dioksida in vlage v prostoru. Posledica prevelike vlage v prostoru, 
trosov plesni pa tudi več drugih dejavnikov so osnova za pojav plesni. 
Temu se lahko uspešno izognemo s pravilnim prezračevanjem naših 
bivalnih prostorov.

Premalo pozornosti pa posvečamo povečanju ogljikovega dioksida 
(CO2) v  prostorih. Posebno pri novih oz. starih obnovljenih stavbah 
(menjana okna in izoliran ovoj stavbe) je to lahko velik problem, 
seveda če ni ustreznega prezračevanja. Pri starejših stavbah ta problem 
ni bil tako izrazit, saj stavbno pohištvo ne tesni in je konstantno 
minimalno prezračevanje - sicer nekontrolirano, pa vendar. Ironično 
pri vsem tem je, da pri energetski sanaciji stavbe sicer zmanjšamo 
rabo energije, saj stavbo »zatesnimo«, si pa poslabšamo bivalne 
pogoje - če ustrezno ne prezračujemo.

Ugodne bivalne razmere imamo takrat, ko imamo pri temperaturi 
zraka 20°C med 45 in 60 % relativne vlažnosti. Da to zagotovimo, 
je potrebno prostore prezračevati. Naravno prezračujemo vsaj tri do 
štiri krat dnevno in to takrat, ko je vlaga zaradi različnih aktivnosti v 
prostorih narasla. Trajanje prezračevanja naj bo od 5 do 15 minut pri 
povsem odprtih oknih. 

Sam način prezračevanja se spreminja v odvisnosti od letnega 
časa. V poletnem času po navadi v prostorih ne pride do težav s 
prekomernim navlaževanjem. Obodni elementi imajo dovolj visoko 
temperaturo, tako da ni nevarnosti površinske kondenzacije vodne 
pare. Na morebitnih kritičnih mestih se razvoj plesni ustavi ali plesen 
povsem izgine. 

V zimskem času je absolutna vlažnost zraka nizka, zato ima zrak 
po vstopu v ogrevani prostor in segretju na dnevno temperaturo 
precejšno rezervo v količini vlage, ki jo lahko sprejme. Z rednim 
prezračevanjem tako preprečujemo prekomerno navlaževanje in 
nastanek površinske kondenzacije. Ob istočasnem pravilnem in 
zadostnem ogrevanju ustavimo tudi morebiten razvoj plesni, ki se je 
začel v jeseni oziroma prehodnem obdobju. 

Za razvoj plesni so prehodna obdobja najbolj kritična, zato je 
pomembno, da kljub višjim zunanjim temperaturam ne zmanjšamo 
ogrevanja prostorov. V prehodnem obdobju so manjše temperaturne 
razlike med notranjim in zunanjim okoljem kot v zimskem času. 

Nihanja notranjih temperatur prostorov so večja zaradi nestalnega 
ogrevanja, kar privede do tega, da se močno spreminja relativna 
vlažnost notranjega zraka. Tako se v takšnih primerih zrak precej 
hitro segreje, medtem ko potrebujejo masivni gradbeni elementi za 
to mnogo več časa. 

Ogreti zrak se na njih ohlaja, kar lahko privede do površinske 
kondenzacije in nastanka plesni. 

Prezračevanje mora biti zato v prehodnih obdobjih izdatnejše 
kot pozimi. To velja tudi za mile zime, ko so razmere enake kot v 
prehodnih obdobjih. Prezračevanje je najbolj učinkovito v jutranjem 
in večernem času, ko je zunanji zrak precej hladnejši.

Prisilno prezračevanje je edini način, da lahko zagotovimo 
zadostno oziroma načrtovano število izmenjav zraka v bivalnih 
prostorih. Predstavlja tudi dobro delujoče in energijsko učinkovito 

zračenje bivalnih prostorov, za kar potrebujemo kanalski razvod 
od posameznih prostorov do centralne odvodne enote, kjer je 
vgrajen odvodni ventilator. Predpogoj za izvajanje prisilnega 
prezračevanja pa je seveda učinkovito tesnenje oken in vrat v 
zgradbi. V  nizkoenergijskih hišah je takšen način edini učinkovit 
način prezračevanja.

Vse naprave za prezračevanje objektov morajo biti grajene tako, da 
je možno z njimi izkoristiti tudi toploto odpadnega zraka, oziroma je 
omogočeno vračanje toplote izstopnega zraka nazaj v prezračevalni 
sistem. Takšne sisteme prezračevanja z vračanjem toplote imenujemo 
prezračevalni sistemi z rekuperacijo toplote. Sodobne naprave poleg 
vračanja toplote omogočajo tudi dogrevanje in hlajenje vstopajočega 
zraka, s čimer zagotovimo primerno temperaturo vpihovanega zraka 
tako v času kurilne sezone kot tudi izven nje.

Rekuperacijo toplote izvedemo s toplotnim prenosnikom, ki zagotovi 
prenos dela toplote z odpadnega (izstopnega) zraka na svež (vstopajoč) 
zrak. V  povprečju lahko z rekuperacijo ponovno uporabimo od 
60 do 90 % toplote, odvisno od potrebe po predgrevanju svežega 
zraka. Lamelni toplotni  prenosnik  je grajen tako, da pri prenosu 
toplote ostajata zračna tokova med seboj ločena, zato se absolutna 
vlažnost tokov ne spreminja. Takšen način dovoda zraka omogoča 
tudi možnost hlajenja zraka, s katerim poleti prezračujemo prostore.

Pri obstoječih zgradbah predstavlja montaža sistema razvoda 
nekoliko težav, in sicer večji gradbeni poseg (razvod vgrajen v 
steno/strop/tla), oz. neestetski videz (razvod vgrajen zunaj). Zato 
se večkrat poslužujemo lokalnih rekuperatorjev, ki jih vgradimo v 
steno posameznega prostora. Izkoristki so praviloma nekoliko slabši, 
gradbeni posegi pa zaradi enostavne montaže neprimerno cenejši. 
Rekuperatorje lahko vgradimo v odprtino v zunanji steni ali nad 
okno, oz. v razširitveni profil okna.

Z lokalnimi rekuperatorji lahko prezračujemo celotno stanovanje z 
vgraditvijo parnega števila enot, ki z izmenjajočo smerjo zračnega 
toka, dovaja/odvaja zrak iz posameznih prostorov. Toplota 
odpadnega zraka se shranjuje v keramičnem jedru in ta toplotna 
energija prestopi na dovajani zrak.

Zelo pomemben del prezračevalne enote je učinkovit filter. Filtri 
so trajni in enostavni za čiščenje. Za tiste z alergijami pa ponujamo 
posebne mikro filtre, ki poskrbijo, da cvetni prah, umazanija in 
prašni delci ne morejo več v bivalne prostore.

Prednosti lokalnih rekuperatorjev so v tem, da lahko prilagajamo 
režim obratovanja posameznemu prostoru, pa tudi čiščenje 
razvodnih kanalov odpade. Uporaba se zato poleg obstoječih stavb 
vedno bolj širi tudi na novogradnje.

Kvaliteto bivanja v prostoru dosežemo z rednim in doslednim 
naravnim prezračevanjem (odpiranjem oken), če pa hočemo to 
izvesti tudi energetsko učinkovito, je to prisilno prezračevanje z 
vračanjem toplote odpadnega zraka – rekuperacija.
 

Svetovalna pisarna ENSVET Pivka
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Občina Pivka v sodelovanju z RRA Zeleni kras, d. o. o. ponuja svojim občanom vrsto podpornih storitev za pospeševanje razvoja 
podjetništva. Vabljeni torej, da se na RRA obrnete za brezplačno svetovanje glede oblikovanja ali izvedbe vaše podjetniške ideje, pomoč pri 
vzpostavitvi poslovanja,  iskanju potrebnih finančnih virov (povratnih in nepovratnih) in podobno. Na RRA vam po konkurenčnih cenah 

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

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

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

USTVARJALNIKOVE PODJETNIŠKE DELAVNICE V PIVKI

ODPRT ŽE DRUGI RAZPIS LAS MED SNEŽNIKOM IN NANOSOM

Občina Pivka je v sodelovanju z Ustvarjalnikom organizirala tri 
podjetniške delavnice. Delavnice so bile namenjene vsem, ki bi radi 
stopili na podjetniško pot, pa ne vejo natanko, kako začeti. 

Delavnice je vodil Matija Goljar, ki ga poznamo iz uspešne tv oddaje 
Štartaj Slovenija!. Predstavljene so bile možnosti podjetništva in 
iskanje prve poslovne ideje, kako postopati, ko imamo idejo in 
ne vemo kako naprej, prototipiranje produkta ali storitve ter kako 
nastopiti na trgu in prodati svoj izdelek. 

Udeležba na teh delavnicah je prisotnim dala spodbudo, motivacijo 
in podporo, napotke kako in kaj naprej, kam se obrniti za več 
informacij, kateri ukrepi za spodbujanje podjetništva so na voljo v 
občini Pivka. Udeleženci so bili z izvedbo zadovoljni, potrdili so, da 
so bile delavnice natanko to kar so potrebovali. 

Pri nadaljnjih poslovnih korakih lahko občani občine Pivka 
izkoristijo brezplačna svetovanja na regionalni razvojni agenciji RRA 
Zeleni kras.

Erika Kovačič
foto: Mateja Morel Rutar

Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica – Lokalna akcijska skupina Med 
Snežnikom in Nanosom je 10. februarja objavila že 2. Javni poziv za 
izbor projektov za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja 
LAS na območju občin Pivka, Postojna in Ilirska Bistrica. Okvirna 
višina vseh nepovratnih javnih sredstev znaša 406.000 EUR. Poziv 
bo odprt do 10. aprila. Upravičenci poziva – samostojni podjetniki, 
pravne osebe javnega in zasebnega prava, nevladne organizacije 
in institucije regionalnega razvoja – lahko skupaj s partnerji ali 
samostojno zaprosijo do največ 50.000 EUR. 

Pomoč pri oblikovanju partnerstva, projektne vsebine in pripravi 
same prijave nudi tudi RRA Zeleni kras. LAS je 2. marca v Pivki za 
vse zainteresirane pripravil predstavitveno delavnico, na kateri je 
podrobneje predstavil poziv in razpisno dokumentacijo. 

Projekti po omenjenem 2. pozivu se bodo sofinancirali iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj, in sicer do višine največ 80 odstotkov 
upravičenih stroškov projekta.  Iz sredstev Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja pa bodo podprti odobreni projekti, ki so 

že prispeli na 1. Javni poziv LAS. Ta se je zaključil konec januarja, 
trenutno je v teku ocenjevanje prijav. Po informacijah Društva za 
razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom je bilo oddanih 21 
prijav v skupni vrednosti nekaj čez 800.000 EUR, od tega 9 iz Ilirske 
Bistrice, 7 iz Pivke in 5 iz Postojne. Izbor projektov bo znan v marcu. 
Več informacij: Informacijska točka Europe Direct Primorsko-
notranjske regije, info@rra-zk.si .
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ZADRUŽNI POSVET V PIVKI
Zadružniki Notranjske, Severno in Južno Primorske so konec 
februarja na zadružnem posvetu v Pivki opozorili na težave, ki 
jih povzročajo divjadi in zveri na njihovem območju. Poudarili so 
pomen opredelitve aktivnega kmeta, se zavzeli za podporo tako 
velikim perspektivnim kmetijam kot majhnim polkmetijam, ki na 
teh območjih kmetujejo in s tem ohranjajo obdelano in poseljeno 
podeželje. Izpostavili so problematiko javnega naročanja živil v 
javnih zavodih in pozvali k javni objavi dobaviteljev posameznih živil 
v javnih zavodih. 

Številna so bila vprašanja povezana z gozdarsko problematiko in 
obnovo gozdov po žledu in podlubnikih, ki so jih zastavili mag. 
Marjanu Podgoršku, državnemu sekretarju na MKGP. Peter Vrisk, 
predsednik Zadružne zveze Slovenije, je poudaril, da je na teh 
območjih potrebno ohranjati kmetijstvo, ki je primerno predvsem 
za rejo živali in tudi v prihodnji finančni perspektivi po letu 2020 
zagotoviti primerna finančna sredstva slovenskim kmetijam, če 
želimo ohraniti slovensko kmetijstvo, ki ima precej težje pogoje za 
pridelavo od evropskega.

Zadružna zveza Slovenije, z. o. o.

TUDI V PIVKI VEDNO VEČ 
ZANIMANJA ZA SVETOVANJE IN 
PODJETNIŠKE DELAVNICE
Že v prejšnjih številkah smo pisali o 
podjetniških delavnicah, ki jih Občina Pivka 
v sodelovanju z RRA Zeleni kras, d. o. o. 
nudi svojim občanom. Od začetka leta 2017 
je tako RRA izvedla že tri delavnice, ki so 
namenjene tako tistim, ki se šele zanimajo 
za podjetništvo kot tistim, ki so se na pot 
podjetništva že podali. Po začetni delavnici, 
kjer so udeleženci raziskovali pod kakšnimi 
pogoji imajo njihove ideje potencial za 
razvoj v uspešne podjetniške zgodbe, 
sta sledili še delavnica na temo pravnih 
oblik podjetij in financ ter delavnica na 
temo pridobivanja kupcev. Ob delavnicah 
so občanom Pivke stalno na voljo tudi 
svetovanja, ki se navezujejo na različne 
vidike podjetništva: od osnovnih vprašanj, 
povezanih z ustanovitvijo podjetja do 
razvoja poslovnih idej, iskanja partnerstev, 
novih finančnih virov in vstopa na trg.

Tudi v marcu in aprilu bodo na voljo 
podobne in nove delavnice, ki bodo 
sicer odvisne od povpraševanja in števila 
prijavljenih. Na RRA se namreč skušajo čim 
bolj prilagoditi tistemu, kar ljudje najbolj 
potrebujejo. Na ta način pristopajo tudi k 
izvedbi svetovanj: »Ko stranka pride do nas, 
najprej ugotovimo, kaj pravzaprav potrebuje, 
potem pa lahko z njo opravimo tudi več 
svetovanj. Na RRA imamo zaposlene z zelo 
raznolikimi znanji. Eni so bolj specializirani 
za higienske in podobne standarde, drugi 
se bolj spoznajo na turistično ponudbo, 
tretji imajo spet več znanja na področju 
podeželja, tu so še specializirani za socialno 

podjetništvo, finance itd. Če pa nekaj ne znamo, potem zelo dobro vemo, kje in kako se to 
znanje poišče in to za naše svetovance tudi storimo.«

Z izvedenim so zadovoljni tudi dosedanji udeleženci, ki se v vedno večji meri odzivajo 
povabilu k tovrstnim aktivnostim za podjetništvo. Njim in ostalim so vedno pripravljeni 
prisluhniti tako na Občini Pivka, ki poleg svetovanja in delavnic subvencionira tudi pripravo 
različnih vlog in poslovnih načrtov za občane Pivke kot tudi na RRA, ki o različnih dogodkih, 
razpisih itd. objavlja na www.rra-zk.si, za dodatne informacije v zvezi z aktivnostmi za 
podjetništvo pa so na voljo tudi prek telefona: 05 721 22 33 ali 05 721 22 48.

RRA Zeleni kras, d. o. o.



Tu
ri

ze
m

 in
 n

ar
av

a

16

PARK VOJAŠKE 
ZGODOVINE PO 
NOVEM ODPRT VSE 
DNI V LETU 
Prenovljena podoba, nove muzejske 
zbirke in razstave ter posledična večja 
prepoznavnost Parka vojaške zgodovine so 
v preteklem letu na ogled privabile preko 
40.000 obiskovalcev, trend rasti obiska pa se 
nadaljuje tudi v letošnjem letu. 

Obiskovalci se za oglede vse bolj zanimajo 
tudi v obdobju izven glavne poletne 
turistične sezone, zaradi česar so v Parku 
vojaške zgodovine z marcem podaljšali 
delovni čas in Park vojaške zgodovine za 
obiskovalce odprli vse dni v letu.   

Za občane občine Pivka je z izjemo vodenih 
ogledov notranjosti podmornice ogled vseh 
preostalih muzejskih zbirk in razstav še 
vedno brezplačen.   

Park vojaške zgodovine, TIC Pivka in 
muzejska trgovina bodo odslej odprti po 
sledečem urniku: 
JULIJ, AVGUST 
vsak dan: 10.00–18.00
MAJ, JUNIJ, SEPTEMBER, OKTOBER
ponedeljek–petek: 10.00–16.00
sobota, nedelja, prazniki: 10.00–18.00 
MAREC, APRIL
ponedeljek–petek: 11.00–15.00 
sobota, nedelja, prazniki, šolske počitnice: 
10.00–16.00 

JANUAR, FEBRUAR, NOVEMBER, 
DECEMBER
ponedeljek–petek: 11.00–14.00 
sobota, nedelja, prazniki, šolske počitnice: 
10.00–16.00
ZAPRTO: 25. december in 1. januar.

Za najavljene skupine, večje od 15 oseb, je 
obisk možen skozi vse leto. Rezervacije na 
+386 (0)31 775 002 ali 
info@parkvojaskezgodovine.si.   

VRATA ODPIRA PRENOVLJENA MUZEJSKA TRGOVINA MAGAZIN    
V kompleksu Parka vojaške zgodovine bo v drugi polovici marca 
2017 odprla svoja vrata prenovljena muzejska trgovina Magazin, 
ki bo delovala pod okriljem Zavoda za turizem Pivka in bo tako 
še bolj celostno vključena v ponudbo Parka. Muzejska trgovina 
Magazin bo opremljena v videzu vojaških skladišč, po katerih nosi 
ime, hkrati z novo in izboljšano podobo pa bodo imeli obiskovalci 
Parka vojaške zgodovine in drugi gosti kompleksa na izbiro še večjo 
in še bolj pestro ponudbo raznovrstnih artiklov. Obiskovalci bodo 
lahko v Magazinu kupili vse od novih in rabljenih vojaških oblačil 
in pokrival do vojaškozgodovinske in domoznanske literature, 
nožev, daljnogledov, svetilk, setov za preživetje in druge opreme 

ter spominkov in igrač za najmlajše. Del muzejske trgovine bo 
namenjen tudi prodaji lokalnih izdelkov. Muzejska trgovina Magazin 
bo skupaj z muzejsko restavracijo Kantina nasproti nje obiskovalcem 
Parka vojaške zgodovine že ob prihodu pričarala posebno doživetje. 
Magazin bo odprt po urniku Parka vojaške zgodovine.   

Kolektiv Parka vojaške zgodovine se ob tej priložnosti zahvaljuje 
prejšnjemu upravitelju muzejske trgovine, podjetju Avantura d. o. o., 
za večletno uspešno sodelovanje.  

Park vojaške zgodovine

LITOŽELEZNA KUPOLA 
ALPSKEGA ZIDU ODSLEJ 
DEL SKRBNO HRANJENIH 
EKSPONATOV
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) je z 
namenom ohranitve kulturno-zgodovinske dediščine Parku vojaške 
zgodovine predala kupolo ene od porušenih utrdb Alpskega zidu, ki 
ga je Kraljevina Italija gradila v tridesetih letih 20. stoletja za obrambo 
svojih kopenskih meja.

Nov eksponat, ki bo odslej skrbno shranjen, je ena izmed mnogih 
litoželeznih kupol, ki so bile sestavni del Alpskega zidu. Ker je bila 
večina tovrstnih kupol po vojni uničenih, je Park vojaške zgodovine 
uresničil prizadevanja za ohranitev 20-tonske kupole, ki se je dotlej 
nahajala na poligonu 208 v bližini Neverk, in eksponat, s pomočjo 
podjetja Dvig d. o. o. iz Vrhnike, namestil na svoj razstavni plato pred 
paviljoni.

DKH
Foto: Park vojaške zgodovine
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Turizem
 in narava

PARTNERSTVO, KI BO PIVKO POVEZALO TUDI S SLOVENCI 
IZVEN MEJA
Združenje slovenskih športnih društev 
v Italiji in Park vojaške zgodovine sta na 
dan slovenskega kulturnega praznika 
v Tržaškem knjižnem središču v Trstu 
sklenila poslovno partnersko sodelovanje, 
na podlagi katerega se bodo med Pivko 
in slovensko narodno skupnostjo v Italiji 
gradili mostovi prijateljstva, miru in 
medsebojnega spoznavanja. 

Park vojaške zgodovine je tekmovalcem 
enega izmed športnih dogodkov, ki jih 
prireja združenje, podaril brezplačne 
vstopnice, aprila bo na celodnevnem 
izletu v Pivki gostil 50 otrok rokometnega 
krožka, ki se bodo med drugim pomerili 
tudi na prijateljskem športnem srečanju s 
pivškimi osnovnošolci, septembra pa sprejel 
vse zainteresirane na Festivalu vojaške 
zgodovine ter Združenju nudil tudi stalen 
popust na muzejske vstopnice.

PREPOZNAVNOST IN 
OBISKANOST PIVKE STA SE 
MOČNO DVIGNILI
V prvem februarskem tednu se je Park vojaške zgodovine predstavil 
na priljubljenem in dobro poznanem sejmu Turizem in prosti čas 
(Natour Alpe-Adria).

Da se je mnenje o Pivki, nekdaj zaznamovani kot močno obremenjeno 
tranzitno območje, v zadnjih letih zelo spremenilo, nakazuje široko 
zanimanje in odzivi obiskovalcev, ki Pivko označujejo kot priljubljeno 
turistično destinacijo. Prizadevanja in uresničitev številnih projektov 
na področju turizma v občini namreč prispevajo k temu, da sta se 
prepoznavnost in obiskanost Pivke močno dvignili. 

Med promocijskimi aktivnostmi, ki prispevajo k prepoznavnosti, 
je nedvomno pomembna tudi prisotnost na sejmih, kjer se javnosti 
predstavi celovita ponudba s Pivškega, ki ima obiskovalcu dejansko 
veliko ponuditi. Dober glas Pivke se je v letošnjem letu že ponesel na 
sejme v Italijo, Avstrijo ter Nizozemsko, v preostalem delu leta pa se 
bo naša turistična ponudba predstavila še na sejmih v Trstu, Lagu di 
Garda in Celovcu ter številnih dogodkih v Sloveniji (Kulturni bazar, 
Slovenska turistična borza, Primorski sejem, Agra, Otroški bazar, 
Pikin festival, Festival za tretje življenjsko obdobje, Sejem narava in 
zdravje …). 

Na sejmu Turizem in prosti čas, ki se je odvijal v naši prestolnici, 
je večina obiskovalcev Park vojaške zgodovine že poznala in ga 
označevala kot osrednjo turistično točko na Pivškem. Obiskovalce 
je najbolj zanimal najmogočnejši eksponat, in sicer podmornica ter 
zadnja pridobitev – lokomotiva, povpraševali pa so tudi po dogodkih, 
ki se s svojimi skrbno izbranimi vsebinami, preko celega leta odvijajo 
v Parku vojaške zgodovine.

Veliko zanimanja je bilo med obiskovalci sejma zaznati tudi za vse 
druge zanimivosti in značilnosti Pivke kot so Ekomuzej Pivških 
presihajočih jezer, pohodniške poti in pa ponudba lokalne kulinarike, 
katere delček so imeli možnost okusiti tudi na razstavnem prostoru.

DKH
Foto: Park vojaške zgodovine Pivka

Ivan Peterlin, predsednik ZSŠDI
»To sodelovanje je za naš prostor nekaj povsem novega, saj bomo 
prav s podpisom tega novega partnerstva naš športni svet približali 
tudi temu izjemnemu in neobičajnemu muzeju. Gre za nov pojem, s 
katerim želimo pri naših športnikih doseči to, da bodo doumeli, kako 
šport ni zgolj samo tekmovalni dogodek, ampak je lahko tudi sredstvo 
širjenja intelektualnih obzorij. In prav to nam Park vojaške zgodovine 
omogoča.«

Janko Boštjančič, direktor Parka vojaške zgodovine Pivka
»V letošnjem letu znaten del naših aktivnosti usmerjamo v promocijo 
parka. Zelo si želimo prodreti z našo ponudbo preko meje, se povezati 
s Slovenci v Italiji in v Združenju slovenskih športnih društev v Italiji 
smo našli partnerja, s katerim smo našli skupen jezik in skupek 
skupnih interesov, zato verjamem, da smo danes na pragu plodovitega 
partnerstva.«

DKH
Vir in foto: ZSŠDI

Direktor Parka vojaške zgodovine mag. Janko Boštjančič, Martin Krpan in predsednik ZSŠDI 
Ivan Peterlin
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MLADA ZGODOVINARKA IZ 
LITVE NA IZMENJAVI V PARKU 
VOJAŠKE ZGODOVINE   
V Parku vojaške zgodovine so v januarju gostili mlado muzealko 
iz Litve Eriko Kisieliūtė. Erika, sicer zaposlena kot vodnica in 
pedagoginja v Vojaškem muzeju Vytautasa Velikega* v litvanskem 
mestu Kaunas, je v Parku vojaške zgodovine med 6. in 16. januarjem 
opravljala delovno prakso, v okviru katere se je seznanila s potekom 
vsakodnevnega dela v Parku in na tak način pridobila nove izkušnje, 
ki jih bo lahko uporabila pri svojem nadaljnjem delu. Svoje vtise je 
delila z nami v intervjuju.  
*Vytautas Veliki, tudi Vitold Veliki, je bil vpliven litvanski knez iz 
obdobja na prelomu 14. in 15. st., op. a. 

1. Pozdravljena, Erika, in dobrodošla pri nas na Pivškem. Za 
začetek nam na kratko povej kaj o sebi. Kdo je Erika Kisieliūtė?
Pozdravljeni. Ime mi je Erika Kisieliūtė, stara sem 25 let in prihajam 
iz Litve. Litva je zelo lepa država ob Baltskem morju, ki obsega 65.300 
km2 ozemlja in ima 2,9 milijona prebivalcev po zadnjem štetju iz leta 
2015. Glavno in največje mesto Litve je Vilna, med drugimi večjimi 
mesti pa so še Kaunas, Klaipėda, Panevėžys and Šiauliai. Sama živim 
in delam v Kaunasu, drugem največjem mestu v Litvi.  
Moje delo sodi na področje humanističnih ved. Po izobrazbi sem 
diplomirana zgodovinarka, zaposlena v Vojaškem muzeju Vytautasa 
Velikega kot vodnica in pedagoginja. Pri svojem delu sem v nenehnem 
stiku z obiskovalci, izvajam vodenja po muzeju, organiziram različne 
delavnice in dogodke in delam na različnih projektih.  
Poleg tega sem študentka drugega in zadnjega letnika magistrskega 
študija na Univerzi Vytautas Magnus v Kaunasu. Preučujem 
zgodovino Litve, zanimam pa se tudi za vojaško zgodovino, kar 
je tudi eden od razlogov, zakaj sem se odločila za prakso v Parku 
vojaške zgodovine v Pivki.
Rada potujem, v zadnjem letu sem obiskala osem evropskih držav. 
Rada tudi berem in kuham. Poleg tega uživam v glasbi in sem že šest 
let članica Ženskega komornega zbora Univerze Vytautas Magnus.  

2. Zakaj si se odločila za Park vojaške zgodovine in kako dolgo boš 
ostala v Pivki?
V Slovenijo sem prispela z enim samim namenom – opravljati 
delovno prakso v Parku vojaške zgodovine Pivka. V lanskem letu 
je bil v Litvi odobren izobraževalni projekt, v okviru katerega sem 
dobila priložnost izpopolniti svoje strokovno znanje v tujini. Želela 
sem si opravljati prakso v enem izmed evropskih vojaških muzejev, 
ki bi bil razmeroma mlad in bi vseboval zanimive zbirke in razstave. 
Tako sem našla Park vojaške zgodovine. Kompleks Parka je ogromen, 
zajema obsežne zbirke in se ponaša z dobrim vodstvom, poleg tega 
organizirajo zanimive in poučne oglede. Vesela sem, da sem prišla 
sem, zame je to zelo zanimiva izkušnja. V Sloveniji bom več kot teden 
dni. S prakso sem začela 6. januarja in jo bom zaključila 16. januarja. 

3. Kako potekajo tvoji dnevi med opravljanjem prakse v Parku 
vojaške zgodovine?
V času svoje prakse prisostvujem pri vsakodnevnem delu v muzeju, 
ogledala sem si tudi že vse zbirke in razstave v Parku in se seznanila 
z bogato vojaškozgodovinsko dediščino tega območja. Ogledala sem 
si tudi vse znamenitosti na Pivškem. Seznanila sem se s številnimi 
primeri dobre prakse, predvsem s področja oglaševanja.  

4. Katere znamenitosti v Sloveniji si še obiskala? 
Slovenija se mi zdi čudovita, pritegnili sta me njena naravna in 
kulturna dediščina. Veliko je zanimivih destinacij in turističnih 
znamenitosti, ki so vredne ogleda. Navdušena sem tudi nad regijo 
Zeleni kras. Slovenijo sem obiskala tudi iz tega razloga.
Ogledala sem si že precej znamenitosti. Najprej sem si ogledala 

Ljubljano, po prihodu v regijo pa tudi Postojnsko jamo in Predjamski 
grad. Šla sem tudi na Obalo, v Piran. Tudi na Pivškem sem si ogledala 
vse znamenitosti, odlično je bilo. 

5. Zaposlena si v Vojaškem muzeju Vytautasa Velikega. Povej nam 
kaj o muzeju in o zbirkah, ki so v njem na ogled.
Vojaški muzej Vytautasa Velikega je bil ustanovljen leta 1921 in je 
eden izmed najstarejših in najbolj znanih muzejev v Litvi. Naš muzej 
deluje pod okriljem Ministrstva za nacionalno obrambo Republike 
Litve in ohranja močne stike z litvansko vojsko. Muzej gosti obsežno 
zbirko različnega orožja in predstavlja vojaško zgodovino Litve od 
prazgodovine do današnjih dni. Sama v muzeju delam kot vodnica 
in pedagoginja. 

6. Bi bilo po tvojem mnenju mogoče izpostaviti paralele v 
delovanju obeh muzejev in kje so pri tem glavna razhajanja? 
Vojaški muzej Vytautasa Velikega je muzej z zelo dolgo tradicijo in 
zelo obsežno zbirko vojaške dediščine. V muzeju imamo večje število 
zaposlenih v različnih sektorjih, poleg tega smo tesneje povezani z 
Ministrstvom za nacionalno obrambo in z litvansko vojsko. Po drugi 
strani je Park vojaške zgodovine mlajši muzej, vendar z dobro vizijo 
in zanimivimi zbirkami in razstavami. Kljub temu da imajo manjše 
število zaposlenih, opravljajo odlično delo. Menim, da imata oba 
muzeja podobno idejo: obiskovalcem predstaviti vojaško dediščino 
in najzanimivejše eksponate. 

7. Meniš, da bi lahko tvoj obisk Parka vojaške zgodovine vplival na 
tvoje nadaljnje delo v muzeju?
Za prakso v Parku vojaške zgodovine sem se odločila, ker sem 
želela opazovati tukajšnji potek dela in na kakšen način je v Parku 
predstavljena vojaška dediščina, kako potekajo ogledi in katere 
izobraževalne metode uporabljajo v muzeju. Nad videnim sem 
navdušena, zdi se mi zelo zanimivo spoznavati način dela v drugem 
okolju. Prepričana sem, da bom videne prakse uporabila tudi sama 
pri svojem prihodnjem muzejskem delu v Litvi, njihove metode dela 
in način predstavitve vojaške zgodovine se mi zdijo zelo praktični. 

8. Kakšen vtis si dobila o Sloveniji, o regiji, kjer stanuješ, in o 
samem Parku vojaške zgodovine?
Vsi so zelo prijazni in ustrežljivi, vsi so mi z veseljem pomagali. 
To priložnost bi rada izkoristila, da se zahvalim vsem zaposlenim 
v Parku vojaške zgodovine, ki so mi razkazali kompleks in druge 
znamenitosti, tako da mi bo moja praksa v tujini ostala v res lepem 
spominu. Vesela sem bila te priložnosti. 

9. Kakšen nasvet bi dala zaposlenim v Parku vojaške zgodovine, da 
bi še izboljšali svojo ponudbo?
Vsi svoje delo opravljajo izvrstno, imajo odlične ideje in menim, da 
jih v prihodnosti čakajo še zanimivi projekti. Želim jim vse dobro.
Hvala za tvoje odgovore. 

Doris Komen Horvat, Lorena Iskra 
Foto: PVZ

18



Turizem
 in narava

PREDSTAVITEV ŠESTEGA FILMA IZ CIKLA STARI POSTOJNČANI 
TOKRAT V PIVKI

PREDSTAVITEV PESNIŠKE ZBIRKE DANILA FLORJANČIČA 
POMLADANSKE ZARJE 

Produkcija TV Studio Proteus iz Postojne uspešno ustvarja cikel 
priljubljenih filmov Stari Postojnčani. Šesti film v nizu, z naslovom 
Zgodbe iz vogalne hiše, je bil predstavljen v Pivki, v Parku vojaške 
zgodovine, saj se vsebina filma o 90-letnem mojstru Janku Ozbiču, 
dotika tudi vojaške tematike in njegovega vojaškega služenja.

O filmu
»Dokumentarec predstavlja najstarejši brivsko-frizerski salon na 
Postojnskem, ki je svoja vrata na Ljubljanski ulici z identično podobo iz 
leta 1936, zaprl šele leta 2015. Z obrtjo, ki ji je posvetil kar celih 70 let, 
se je Janko Ozbič seznanil že v otroških letih, ko je po pouku pomagal 
očetu v salonu. Med vojno je bil mobiliziran v italijansko vojsko, 
kasneje se je priključil ameriškim enotam  in v Franciji odprl frizerski 
salon. Kot ameriški vojak se je pričel ukvarjati s fotografijo, delal je za 
slovensko edicijo časnika Stars and Stripes. Film ni zanimiv le zaradi 
svoje sporočilnosti o usodi številnih Slovencev, ki jih je zaznamovala 
vojna. Zelena vogalna hiša na Ljubljanski cesti v Postojni je v letih 
od 1924 do 2015 napisala posebno zgodbo. Pravzaprav sta zgodbo o 
tej hiši vsak s svojim življenjem pisala dva: oče in sin. Viktor in Janko 
Ozbič. Brivsko-frizerski salon Ozbič je v devetih desetletjih delovanja 

preživel različne družbene sisteme, z zanimivo življenjsko potjo Janka 
Ozbiča pa postal še ena zgodba iz postojnske preteklosti, ki jo je bilo 
vredno iztrgati pozabi in jo postaviti v zgodovinski spomin mesta.« (TV 
Studio Proteus)

DKH

V sklopu muzejskih večerov v Parku vojaške 
zgodovine potekajo tudi predstavitve knjig, 
revij, pesniških zbirk in ostale strokovne 
in leposlovne literature z vojaško tematiko, 
ki doprinesejo k večji prepoznavnosti 
obravnavane literature in skrbijo za pestro 
dogajanje v lokalnem okolju. V februarju 
2017 je bila tako v Parku vojaške zgodovine 
organizirana predstavitev pesniške zbirke 
Danila Florjančiča – Danijela Josipa Rudarja 
z naslovom Pomladanske zarje. Danilo 
Florjančič (1919‒1987) je bil zaveden 
primorski Slovenec iz Vremske doline, ki 
ga je vihra II. svetovne vojne potegnila v 
svoj vrtinec – vpoklic v italijansko vojsko 
se je spremenil v neverjetno odisejado, 
vredno filmske obdelave. Svoje vtise in 
neusahljivo ljubezen do domovine je izlil v 
svoje pesmi. Pesniško zbirko Pomladanske 
zarje in življenjsko pot Danila Florjančiča 
je predstavil predsednik Vrhovnega 
sodišča Republike Slovenije mag. Damijan 
Florjančič, avtorjev sin in samozaložnik 
pesniške zbirke. Zgodovinski kontekst 

nastanka pesniške zbirke je orisala Irena Uršič iz Muzeja novejše zgodovine Slovenije, 
akademikinja in profesorica literarnih znanosti dr. Marija Stanonik pa je predstavila še 
motiviko in literarno vrednost pesniške zbirke. Dogodek je bil izjemno dobro obiskan in je 
med udeleženci sprožil precej zanimanja. 

Park vojaške zgodovine 

19

Erika Kisieliūtė, muzealka iz Litve, ki je januarja v Parku vojaške 
zgodovine opravljala delovno prakso, je konec februarja v svojem 
domačem mestu Kaunas svoje vtise in izkušnje z izmenjave 
predstavila strokovni in širši javnosti. 

Dogodek je bil organiziran v Vojaškem muzeju Vytautasa Velikega, 
kjer je Erika zaposlena kot vodnica in pedagoginja, predstavitev Parka 
vojaške zgodovine pa je med udeleženci vzbudila precej zanimanja.
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SPOMLADANSKI
TEMATSKI VIKENDI
V PARKU VOJAŠKE ZGODOVINE

SREČANJE LASTNIKOV 
AVTODOMOV

THE MOTORHOME OWNERS’ MEETING
datum/date: 6/5/2017–7/5/2017 

ura/time: 8.00–18.00

PODMORNIČARSKI
VIKEND

THE SUBMARINERS’
WEEKEND

datum/date: 8/4/2017–9/4/2017 
ura/time: 8.00–18.00

THEMED SPRING WEEKENDS IN
THE PARK OF MILITARY HISTORY

Informacije/Information:
Park vojaške zgodovine/Park of Military History 

Kolodvorska 51, 6257 Pivka, Slovenija • 00386 (0)31 775 002 
info@parkvojaskezgodovine.si • www.parkvojaskezgodovine.si 

Pokrovitelj dogodkov/
Events are sponsored by:  

XI. FESTIVAL VOJAŠKE ZGODOVINE:
11.–17. september 2017  

 THE XIth FESTIVAL OF MILITARY HISTORY:
from September 11 to September 17 2017 

Več na www.parkvojaskezgodovine.si.
Learn more on www.parkvojaskezgodovine.si. 

TANKOVSKI VIKEND
THE TANK WEEKEND

datum/date: 27/5/2017–28/5/2017 
ura/time: 10.00–18.00

NAPOVEDUJEMO!/ALSO ANNOUNCING: 
 

POHOD
PO KROŽNI POTI

VOJAŠKE ZGODOVINE
THE HIKE ALONG

THE CIRCULAR TRAIL
OF MILITARY HISTORY

datum/date: 7/5/2017 
ura/time: 8.00–13.00
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V Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer se med počitnicami dogajajo 
različne zanimive delavnice. Tudi med zimskimi počitnicami je bilo 
tako. Pestra vsebina je privabila veliko zanimanje otrok, pa tudi 
odraslih. Otroci so izdelali pustne maske z motivi živali, izvedeli so o 
šegah in navadah v pustnem času ter si izdelali vsak svoj škoromatov 
klobuk. Sredina delavnica je bila biološko naravnana – obiskali so 
nas raziskovalci Jamskega laboratorija Tular in otrokom približali 
skrivnostni svet podzemlja ter predstavili življenje človeške ribice.

V četrtek so se tako mladi kot tudi starejši poskusili v spretnosti 
pletenja košar iz vrbovih vej, vsem je šlo odlično in ni se bati, da bo 
to znanje zamrlo. Petek je bil zadnji dan počitnic in spet je bilo treba 
začeti misliti na šolo in na goro učenja, ki šolarje čaka pred poletnimi 
počitnicami. Dušica Kunaver je učencem s sistemom, ki ga je razvila 
sama, pripomogla k lažjemu razumevanju in lažjemu učenju.

Počitniške delavnice v Ekomuzeju bodo ponovno med poletnimi 
počitnicami, in sicer vsak petek z različno vsebino.

Ekomuzej Pivških presihajočih jezer
Foto: Simon Avsec

ZIMSKE POČITNICE V 
EKOMUZEJU PIVŠKIH 
PRESIHAJOČIH JEZER
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MEDIJSKA POZORNOST ZA PIVŠKA PRESIHAJOČA JEZERA

Februarsko deževje je izdatno napolnilo 
podzemlje in naše jezerske kotanje so se 
po enomesečni suši spet ojezerile. Ptice so 
že začele s selitvijo in zelo rade se ustavijo 
tukaj pri nas, kjer si naberejo moči za let 
proti severu.Sončen februarski dan je v naše 
kraje privabil tudi ekipo RTV Slovenije, ki 
je posnela zanimiv prispevek o presihajočih 
jezerih in tako z objavo v najbolj gledanih 
terminih močno pripomogla k promociji.  

Prispevek o Krajinskem parku Pivška 
presihajoča jezera in o Ekomuzeju Pivških 
presihajočih jezer so predvajali tudi na 
Radiu Slovenija, v Studiu ob 17-ih, različne 
prispevke pa so povzeli tudi ostali tiskani in 
spletni mediji .

Sončno  vreme, objava na televiziji in radiju 
in seveda lepote narave in mir so na Pivško 
privabile veliko ljudi. Vodenega ogleda 
Ekomuzeja in sprehoda na Petelinjsko 
jezero se je le v eni nedeljo udeležilo preko 
200 ljudi.

Krajinski park Pivška presihajoča jezera
Foto: Erika Kovačič

REGIONALNO SREČANJE DNEVOV EVROPSKE KULTURNE 
DEDIŠČINE IN TEDNA KULTURNE DEDIŠČINE V PIVKI
V četrtek, 23. februarja, je bilo v organizaciji 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine v 
Krpanovem domu izvedeno regionalno 
srečanje dnevov evropske kulturne dediščine 
in tedna kulturne dediščine. Namen Dnevov 
kulturne dediščine (DEKD) je spodbuditi 
zanimanje javnosti za varstvo kulturne in 
naravne dediščine ter javnosti predstaviti 
idejo o skupni kulturni dediščini, o bogastvu 
in kulturni raznolikosti Evrope. 

Letošnja tema septembrskih dnevov 
kulturne dediščine bo »Voda – od mita do 
arhitekture« in prav o tem je tekla beseda 
na srečanju. 

Poleg našega krajinskega parka in Pivških 
jezer so bile predstavljene hidrološke 
naravne vrednote v naši okolici in z vodo 
povezani kulturni spomeniki. Vse omenjeno 
je lahko predmet obravnave letošnjih 
Dnevov kulturne dediščine. Kako se teh 
tem lotiti in v kakšni obliki jih na dnevih 
predstaviti, smo razmišljali v tretjem delu 
srečanja. Učiteljica Jana Špilar Dodič iz OŠ 
Pivka nam je predstavila projekt Spoznajmo 
kulturno dediščino, ki so ga skupaj z učenci 
razvijali v letošnjem šolskem letu. Popisovali 
so kapelice, vodnjake, tradicionalna znanja 
in shode. 

Delovanje študijskega krožka v sklopu Ljudske univerze Postojna je predstavila Marjeta 
Marinčič. Tudi študijski krožki so zanimiva oblika povezovanja in obravnave manj znanih 
naravnih in kulturnih spomenikov v naši okolici. Prisluhnili smo tudi uspešno izpeljanemu 
dogodku ob lanskoletnih dnevih v Novi vasi pri Jelšanah, v organizaciji ilirskobistriške 
Univerze za tretje življenjsko obdobje.

Dogodek je bil sklenjen z željo, da se v septembru pridružimo dnevom kulturne dediščine, ki 
na območju celotne Evropske Unije privabijo 20 milijonov obiskovalcev. 

Krajinski park Pivška presihajoča jezera
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OB SVETOVNEM DNEVU MOKRIŠČ

2. februar je svetovni dan mokrišč. Obeležujemo ga od leta 1971, ko 
je bila v iranskem mestu Ramsar sprejeta konvencija o mokriščih. 
Med mokrišča uvrščamo območja močvirij, nizkih barij, šotišč, 
stalna in začasna območja proste vode, poplavne površine, manjše 
stoječe vode in morja, ki ob oseki ne presegajo globine šestih metrov 
ter podzemna mokrišča. 

Ob svetovnem dnevu mokrišč smo v Ekomuzeju Pivških presihajočih 
jezer gostili predavateljico Metko Škrlj Manojlović, ki nam je lepo 
približala mokrišča tako v besedi, sliki in tudi v številkah: v Sloveniji 
mokrišča pokrivajo 5,9 odstotka vsega ozemlja, vendar pa podatki 

kažejo, da je bilo pri nas v zadnjih desetletjih izgubljenih okoli 70 
tisoč hektarjev mokrišč, kar pomeni 40 odstotkov mokrišč glede na 
stanje v 50-ih letih prejšnjega stoletja. 

Skupaj s predavateljico smo ugotovili, da so danes mokrišča na 
seznamu najbolj ogroženih ekosistemov na Zemlji, da so prostor 
številnih ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter zaradi tega zelo 
pomembna za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Čuvajmo jih! 

Tanja Avsec
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Prebujanje pomladi je tako rekoč že čutiti v zraku. Vse daljši dnevi 
nas vabijo v naravo in prebujajo življenjsko energijo, ki je v zimskem 
času nekoliko zastala in počivala v pričakovanju pomladi. Tudi 
narava se prebuja in vsak čas bo zacvetela v vsej barvni lepoti. Čebele 
se bodo letošnjo zimo dodobra spočile, saj jim mraz ni dopuščal, da bi 
zapuščale varno in toplo gnezdo. Sonce in toplota jih bosta privabila 
na plano in začele bodo iskati prvo spomladansko pašo. Kar naenkrat 
jih bomo lahko opazovali kako letajo iz cveta na cvet in prisluhnili 
njihovemu brenčanju. Hrano jim bodo ponudile prve znanilke 
pomladi, med katere sodijo: vrba, resa, zvončki, telohi, trobentice, 
leska, … To so rastline, ki jih imenujemo medovite rastline in ki s 
svojimi sladkimi izločki v obliki medičine in cvetnega prahu dajejo 
čebelam hrano in omogočajo njihov razvoj. Medovite rastline rastejo 
na poljih, kjer jih kmetje sejejo na večjih površinah, kot so facelija, 
ajda, detelja, oljna ogrščica, sončnice,... Tudi gozdovi so bogati s temi 
rastlinami. Najdemo jih tudi na travnikih in na manjših površinah, 
kjer jih sadimo z namenom, da krasijo našo okolico, pa naj bodo 
to okrasni vrtovi, zasaditve poti, skalnjakov, čebelnjakov, okrasno 
balkonsko korito, zeliščni nasadi, parki, javne površine,…  

Čebelarska zveza Slovenije s svojimi aktivnostmi že več let spodbuja 
sajenje medovitih rastlin. Če razumemo, da so čebele eden 
najpomembnejših živalskih organizmov na planetu, bomo znali 
pritrditi pobudi Čebelarske zveze Slovenije in tudi na svoji mikro 
lokaciji poskrbeli za saditev medovitih rastlin in tako naredili nekaj 
dobrega za ohranitev čebel in okolja v katerem živimo.  Čebele pa 
bodo še naprej vestno opravljale svoje osnovno poslanstvo, to je 
opraševanje rastlin in poskrbele za hrano, ki je za obstoj človeka 
nujno potrebna. 

Kaj lahko sami naredimo za čebele?
Na pripravljene grede posadimo predvsem trajnice. To so rastline, ki 
vsako spomlad na novo odženejo, rastejo, cvetijo in jeseni pomrznejo 
do tal, v zemlji pa ostanejo novi brsti ki odženejo naslednje leto. 
Dobra lastnost trajnic je to, da z njimi ni večjega dela in ob pestri 
zasaditvi je taka greda zanimiva skozi vse leto.

Od medovitih trajnic so za čebele pomembnejše črni teloh 
(Helleborus niger), spomladanska resa (Erica herbacea), zlata 
rozga (Solidago species), žepek (Saturea montana), razni sedumi 
ali homuljice, od dišavnic pa: poprova meta (Mentha pulegium), 
timijan (Thymus vulgare), žajbelj (Salvia officinalis) in druge. 

Ob robovih gred ali robovih parcel lahko posadimo manjše medeče 
grmičevje. Sem spada navadna leska (Corylus avellana), večina vrst 
vrb, oziroma mačic (Salix sp.), od okrasnih rastlin zelo dobro medijo 
navadni liguster (Ligustrum vulgare), bradavec (Cariopteris incana), 
hibiskus (Hibiscus syracus), vse vrste drenov (Cornus sp.), vse vrste 
kovačnikov ali lonicer in mnoge druge.
Na večjem prostoru pa zasadimo medečo drevnino. Tu pazimo, da 
ima drevo zares dovolj prostora, da lahko nemoteno raste. Sadimo 
v glavnem lipe (Tilia platiphylos), vse vrste javorjev (Acer sp.), 
divje češnje (Prunus avium), divji in pravi kostanj od tujerodnih 
pa  paulovnija (Paulownia tomentosa), trnata gledičevka (Gleditsia 
triacanthos L.), cigarar ali katalpa (Catalpa ovata), tulipanovec 
(Liriodendron tulipifera L.), grmasta amorfa (Amorpha fruticosa 
L.), mehurnik (Koelreuteria paniculata Laxm.), japonska sofora 
(Sophora japonica L.), in evodija (Tetradium daniellii ), pa še 
nekatere druge. 

Naštete rastline so zelo dobre medonosne rastline in jih je možno 
kupit v naših vrtnarijah, večina naštetih vzorčno raste tudi na 
Čebelarski zvezi Slovenije v okolici. 

Pri sajenju dreves in grmov bodimo pozorni na velikost sadilne 
jame, ki mora biti dovolj široka in dovolj globoka. Korenin nikoli 
ne upogibamo ali zvijamo, vedno izkopljemo jamo da lahko rastlino 
brez težav vanjo posadimo. Na dno jame lahko dodamo plast 
preperelega hlevskega gnoja ali komposta, ki ga prekrijemo z dva 
do tri centimetre žive prsti. Če sadika potrebuje oporo jo v tej fazi 
tudi postavimo kamor jo lahko privežemo, če to počnemo kasneje 
lahko poškodujemo korenine. Rastlino vložimo v jamo in zagrnemo 
korenine do polovice, nato rahlo potlačimo in zasujemo do vrha. Na 
koncu vedno obilno zalijemo z okoli deset litrov vode. 

Pri sajenju trajnic pazimo, da so zdrave in imajo lepo razvite 
korenine. Upoštevamo tudi njihovo končno razrast, da ne posadimo 
preblizu eno zraven druge. Na koncu vedno obilno zalijemo.

V Sloveniji je okoli tri tisoč različnih vrst rastlin, vendar pa vse niso 
enako gospodarsko pomembne za čebelarstvo, od teh jih je za čebele 
zanimivih okoli tisoč na katerih lahko najdejo nektar ali cvetni prah. 
Smiselno je posaditi tiste rastline, ki cvetijo in dajejo pelod ter nektar 
v času, ko v naravi ni paše, čebelarji pravimo, da v času ko v naravi 
vlada brez pašno obdobje. V tem času je vsaka sveža kapljica nektarja 
ali košek obnožine v panju še kako dobrodošel. Naše čebele nam 
bodo hvaležne.

Jure Justinek, Nataša Klemenčič Štrukelj

POMEN SAJENJA MEDOVITIH RASTLIN
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APEL ZA PRAVILNO UPORABO FFS

Čebela spremlja človeka na njegovi življenjski poti že od pradavnine. 
Z njenim pridelkom medom si je že v prazgodovini tešil lakoto in celo 
reševal življenje. Tekom svojega razvoja je človek spoznal še ostale 
številne koristnosti čebele; od njenih pridelkov pa do opraševanja 
sadnega drevja in kulturnih rastlin. Čebela in njeni proizvodi igrajo 
tako že tisočletja pomembno vlogo v prehrani, medicini, še posebno 
pa v ekologiji. Le vlogi čebele kot opraševalca se lahko zahvalimo za 
bogat izbor sadja in zelenjave v naši prehrani, kakor tudi za rastlinsko 
raznovrstnost v naravi.

Ko čebele obiskujejo cvetove,  na katerih nabirajo medičino in cvetni 
prah,  pogosto pridejo v stik s strupenimi sredstvi, ki  se v kmetijstvu 
uporabljajo za zaščito rastlin. Čeprav sta pravilna raba, promet in 
kazni v primeru nepravilne uporabe FFS predpisane v Zakonu o 
fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS-1) (Uradni list RS, št. 83/12), še 
vedno prihaja do pomorov čebel.

Da ne bi bili več priča zastrupitvam čebel, čebelarji vse uporabnike 
FFS prosimo, da te uporabljajo v skladu z načeli dobre kmetijske 
prakse in varstva okolja. Posebno pozornost naj posvetijo čebelam 
s sledečimi ukrepi: 
-Pred načrtovano uporabo FFS natančno preberite priložena 
navodila, saj je v njih in tudi na embalaži opozorilo, ali je sredstvo 
strupeno za čebele. V glavnem so za čebele škodljivi vsi insekticidi  
in imajo to tudi napisano na etiketi. Posebno bodite pozorni na 
znak čebele v rdečem okvirju.
-Priporočena sredstva uporabljajte v najnižjih priporočenih 
odmerkih.
-Uporabljajte za čebele manj nevarne pripravke.
-Pred škropljenjem pokosite podrast v sadovnjaku ali vinogradu.
-Škropite v večernih urah ali ponoči, ko se čebele že v panjih.

Da bo na travnikih še naprej veliko raznovrstnih rož in zvokov 
brenčečih čebel ter da bodo cvetoča sadna drevesa oprašena, 
slovenski čebelarji pozivamo vse uporabnike FFS, da so pri njihovi 
uporabi skrajno previdni. 

Vlado Auguštin, Čebelarska zveza Slovenije
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Pred davnimi, davnimi časi so živeli dinozavri. Kdaj točno? S čim 
so se prehranjevali? Kako so se premikali? Iz česa so se izvalili? …
Tisoč in eno vprašanje. Na mnoga od njih so mali nadebudneži že 
vedeli odgovore, pri nekaterih pa se je »ustavilo«. Vsemu navkljub 
pa so predvsem fantje že veliko vedeli. Otroci so prinašali ogromno 
literature. Preko prebiranja smo izvedeli mnogo informacij. Kot 
gobe so vpijali nova znanja. Uredili smo knjižni kotiček z literaturo 
o dinozavrih. Koliko zanimivih knjig. Otroci so tudi ločili, katere 
sodijo v realni svet, katere pa so plod avtorjeve domišljije. In vsem 
so radi prisluhnili. Z zanimanjem smo si ogledali risanko o življenju 
dinozavrov. Ko smo skupaj ustvarili maketo- življenjski habitat teh 
živali, se je naša igralnica spremenila v deželo dinozavrov. Otroci 
so se oglašali in gibali kot pradavne živali. Zanimivo jih je bilo 
opazovati. Posvetili smo se tudi likovnemu ustvarjanju. Iz različnih 
materialov smo oblikovali dinozavre, jih risali, ustvarjali fosile, izpod 
malih prstkov pa so nastajale prelepe trganke. V telovadnici smo vse 
prilagodili tem bitjem. Igrice, poligon, zaključek …T udi zaplesali 
smo ob zvokih pesmi Dino. Ob koncu smo svoje znanje preverili s 
kvizom. Otroci so mala zakladnica znanj. Ogromno vedo. In še več 

bi radi vedeli. Dajmo jim možnost, da sami pridejo do novih znanj 
in spoznanj.

Nataša Stavanja

Tretji gibalni dopoldan, ki smo ga izpeljali 
Medvedki in Zajčki je bil tokrat zimsko 
obarvan. Ogreli smo se s »snežno bitko«. 
Zajčki in Medvedki smo se med seboj kepali 
s časopisnimi kepami in trenirali met kep v 
daljavo. V nadaljevanju smo se razdelili v 
dve skupini. Prva se je preizkusila v hoji na 
smučeh, druga pa v ciljanju snežaka. Ko smo 
obe disciplini dobro osvojili, smo skupini 
zamenjali. V telovadnici smo zaključili s 
plesom in rajalno igro ob zvokih pesmi 
Sankaška polka. Gibalni dopoldan smo 
zaključili z igro na snegu.
 

Margareta in Vanja & Petra in Lara, Vrtec 
Košana

Kljub temu da je bil mesec januar poln 
raznovrstnih obolenj, smo ga dobro 
izkoristili za dejavnosti na prostem. Zelo 
pomembno je, da so otroci gibalno aktivni 
na prostem, tudi v nekoliko bolj mrzlih 
dneh. 

Čisto, čisto tiho stopajo copatki,
gazijo po snegu trije majhni škratki.
Domek je še daleč, zebe jih v ušesa,
huda teta Zima nanje sneg potresa 

…

(Tole pesmico nas je naučila naša Monika. 
Ker smo jo tako radi prepevali, je tudi naše 
kraje obiskala teta Zima in naravo odela v 
bela oblačila.)

Vrtec Pivka (Klobučki in Čebelice)

UTRINKI IZ VRTCA

V DEŽELI DINOZAVROV

ZIMSKI GIBALNI DOPOLDAN PRI ZAJČKIH IN MEDVEDKIH

ZIMA ZIMA BELA
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Tudi na Osnovni šoli Košana smo obeležili slovenski kulturni 
praznik, in sicer v ponedeljek, 6. 2. 2017. Ponovno so se izkazali naši 
učenci in s prijetnimi nastopi popestrili dogajanje na šoli. Obeležitev 
smo pričeli s himnično kitico Zdravljice, ki jo je zapel mladinski 
pevski zbor. Nastopili so še učenci, ki igrajo različna glasbila: Jaka 
Šajn, Danijel Kaluža, Tian Jagodnik in Miha Morelj na harmoniki, 
Blaž Sušelj in Mitja Volk pa sta zaigrala na klavir. Prvo- in drugošolci 
so nas razveselili z dramatizacijo pravljice o Mojci Pokraculji, tretje- 
in četrtošolci pa s pravljicama o človeški ribici, ki so ju sami napisali. 
Janko Želko je zelo doživeto deklamiral pesem Toneta Pavčka, osmi 
in deveti razred pa Prešernovo pesem Povodni mož. Prireditev so 
povezovali sedmošolci, ki obiskujejo gledališki klub: Neli Morelj, Pia 
Psener, Vid Kovač, Lana Biščak in Gašper Zucconi.

Tekst in foto: OŠ Košana

V okviru nacionalnega projekta Rastem s knjigo smo v začetku 
februarja s sedmošolci obiskali Knjižnico Bena Zupančiča, 
izposojevališče v Pivki. Prijazna knjižničarka nas je sprejela v 
prenovljenih prostorih in nam predstavila zgodovino ter dejavnosti 
knjižnice. Učence je povabila k vpisu in redni izposoji. Ogledali 
smo si tudi predstavitev projekta Rastem s knjigo, vsi učenci pa so 
v dar dobili sodoben mladinski roman Kit na plaži avtorja Vinka 
Mödernorferja. Knjižničarka je knjigo predstavila na zanimiv način 
in naše učence pritegnila k branju.

Tekst in foto: OŠ Košana

Učenci 5. in 6. razreda so zadnji februarski teden pred zimskimi 
počitnicami preživeli na snegu, in sicer v šoli v naravi v Centru 
šolskih in obšolskih dejavnosti Gorenje. Vreme je bilo učencem zelo 
naklonjeno, zato so bile tudi snežne razmere na smučišču Rogla 
idealne za vse smučarske zavoje, ki so jih nekateri preizkušali prvič, 
drugi pa jih že suvereno znali. Učencem bo šola v naravi zagotovo 
ostala v lepem spominu, saj so poleg smučanja preizkusili številne 
druge dejavnosti, osvojili pa tudi veliko novega znanja in imeli precej 
trenutkov za skupna druženja ter dogodivščine. Med drugim so se 
učenci seznanili z lokostrelskimi spretnostmi, se podali na nočni 
sprehod, se preizkusili v športnih igrah, pripravili zabavne točke, 
se pomerili v košarki, preizkusili cirkuške rekvizite, igrali družabne 
igre, si ogledali pohorsko hišo …

DKH
Foto: OŠ Košana

OBELEŽITEV KULTURNEGA PRAZNIKA

OBISK KNJIŽNICE V PIVKI ŠOLA V NARAVI

OSNOVNA ŠOLA KOŠANA

V januarju je v naši okolici potekala vojaška vaja, v kateri so 
sodelovali slovenski in ameriški vojaki. In tako smo v četrtek, 
26. 1. 2017, na našo šolo sprejeli štiri slovenske vojake in enega 
ameriškega. Slovenski vojaki so učencem predstavili vojaško opremo 
in povedali nekaj o slovenski vojski ter o načinu vključitve vanjo. 
Stotnik Darnell, predstavnik ameriške vojske, pa nam je predstavil 
življenje ameriškega vojaka. Ob vprašanjih, ki so jih zastavljali 
učenci in učiteljice, smo izvedeli, pri kateri starosti se lahko vključiš 
v ameriško vojsko, kakšna izobrazba je potrebna za vključitev, kako 
lahko napreduješ. Povedal nam je tudi nekaj podrobnosti iz osebnega 
življenja, o družinskem življenju vojaka ter o življenju v ZDA.

Tekst in foto: OŠ Košana

OBISK SLOVENSKIH IN AMERIŠKIH 
VOJAKOV NA ŠOLI



Iz
ob

ra
že

va
nj

e

28

Zdrav življenjski slog je program, ki 
poteka pod okriljem Zavoda za šport 
Republike Slovenije Planica, namenjen 
vsem osnovnošolskim otrokom, ki želijo 
spoznavati različne športe in športne vsebine. 
Program na šoli poteka že šesto šolsko leto 
in je za vse otroke v celoti brezplačen. Cilj 
programa je otrokom ponuditi vsakodnevno 
športno aktivnost in jih navajati na zdrav 
način življenja. Poteka v času podaljšanega 
bivanja po posameznih skupinah, glede na 
starost in po določenem urniku, kot tudi v 
času šolskih počitnic v malo drugačni obliki. 
V program se vsako leto vključi večje število 
otrok, v letošnjem šolskem letu več kot 50 % 
vseh učencev na OŠ Pivka (približno 225). 
Na začetku poletnih počitnic so vsebine 
še posebej zanimive, saj otroke popeljemo 
na različne izlete, kot so plavanje, obisk 
pustolovskega parka, bowling … 

Program bo verjetno potekal tudi v 
prihodnjem šolskem letu, zato vabimo, da se 
nam pridružijo tudi tisti, ki se v program še 
niso vključili.  

Lep športni pozdrav. 

Tekst in foto: OŠ Pivka 

PROGRAM ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

OSNOVNA ŠOLA PIVKA

Ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta (27. januarja) je predsednik Republike 
Slovenije Borut Pahor v Predsedniški palači sprejel predstavnike Judovskega kulturnega 
centra Ljubljana, Judovske skupnosti v Sloveniji, predstavnike slovenske delegacije pri 
Mednarodni zvezi za spomin na holokavst (IHRA), predstavnike Koordinacije taboriščnih 
odborov pri Zvezi združenj borcev za vrednote NOB Slovenije in taboriščnice, ki so preživele 
nemška koncentracijska taborišča. Na dogodku so bili tudi producenti opere Brundibar v 
Sloveniji: Glasbena matica Ljubljana, Akademija za glasbo v Ljubljani, Cankarjev dom in 
Slovensko komorno glasbeno gledališče.

Opero Brundibar  je napisal skladatelj Hans Krasa, ki je bil tudi sam taboriščnik judovskega rodu, in jo uprizoril z otroki v taborišču Terezin 
v času druge svetovne vojne. Sporočilo opere je, da dobro vedno premaga zlo. Predsednik republike je ob ogledu opere  nastopajoče otroke 
povabil, naj obiščejo Predsedniško palačo. Iz naše šole so v operi Brundibar sodelovali dve učenki iz 6. razreda, Anja in Lara Vadnjal, ter 
učenec iz 8. razreda, Tine.

Tekst in foto: OŠ Pivka

SODELOVALI SMO V OPERI BRUNDIBAR

Otroci so zapeli dva odlomka iz opere Brundibar. Šestošolki s predsednikom države.
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Šola v naravi je posebno doživetje, ki ga učenci nestrpno pričakujejo. 

Letošnjih zimskih radosti so naši učenci naužili v zimski šoli v naravi 
na Kopah ter na Cerknem. Obe petdnevni dogodivščini sta bili 
uspešno izvedeni in zaključeni z obilico dobre volje, novih znanj in 
užitkov.

Učenci, ki so bili popolni novinci, so se naučili smučati, ostali pa svoje 
smučarsko znanje še bolj izpopolnili. Vsi pa so nedvomno pridobili 
nekaj dragocenega – spoznali so, da je tudi zima lahko zelo primerna 
za aktivno gibanje na svežem zraku, še posebno na snegu, na smučeh. 
Lepo je bilo gledati zadovoljne in ponosne obraze učencev, ki so iz 
dneva v dan napredovali v svojem smučarskem znanju.

Še posebno velja pohvaliti vse vaditelje smučanja, ki so se resnično 
trudili ter vse učence naučili smučati. Nekateri bodo seveda 
morali narediti še kar nekaj smučarskih zavojev, da se bodo lahko 
popolnoma suvereno spustili po vsaki progi v dolino, ampak ravno ti 
učenci začetniki so domov prišli najbolj ponosni.

Pohvala velja tudi staršem, ki se zavedate, kako pomembno je, da 
se otroci ukvarjajo z različnimi športi, tudi s smučanjem, in ste 
svojim otrokom omogočili teh 5 prekrasnih dni. Dali ste jim nekaj, 

česar ne bodo nikoli pozabili. Ne samo, da so se naučili smučati, 
pridobili so bogato izkušnjo – pet dni so preživeli brez staršev, 
učili so se samostojnosti in lastne odgovornosti zase. Naučili so se 
pomembnosti prilagajanja eden drugemu. Naučili pa so se tudi, da 
četudi nekaj na začetku zgleda težko, je s trudom vse možno doseči.
Za celotno uspešno izvedbo šole v naravi pa je zaslužen tudi naš 
učitelj Miran, ki je poskrbel, da so učenci dobili najboljše učitelje in 
učiteljice smučanja ter da je vse potekalo »kot po maslu«.

Na koncu pa še pohvala učencem. Bili so resnično zelo pridni. 

Foto: OŠ Pivka

V ŠOLI V NARAVI

V petek, 17. 2. 2017, so se učenci OŠ Pivka 
udeležili tekmovanja v alpskem smučanju 
za osnovne šole na Cerknem. Našo šolo 
je zelo uspešno zastopalo sedem učencev, 
ki so nastopili v različnih kategorijah. V 
kategoriji starejše učenke - kategorizirane 
je 1. mesto osvojila Kaja Kaluža. Ravno 
tako 1. mesto, v kategoriji starejši učenci - 
nekategorizirani je osvojil Jure Brlogar. V 
isti kategoriji sta nastopila še Žiga Kernel 
(10. mesto) in Matevž Bobek (15. mesto). V 
kategoriji starejše učenke -  nekategorizirane 
je odlično nastopila Manca Šonc, ki je za 
las zgrešila stopničke in osvojila 4. mesto. 
Kaja, Jure, Žiga in Manca so se uvrstili na 
finale državnega tekmovanja, ki bo 15. 
marca na Krvavcu.  V kategoriji mlajši 
učenci - nekategorizirani sta nastopila tudi 
Maj Maver (7. mesto) in Tijan Šalamun (21. 
mesto). Vsem učencem iskreno čestitamo in 
jim želimo še veliko uspešnih voženj. 
 

Tekst in foto: OŠ Pivka

ODLIČNI REZULTATI NA PODROČNEM TEKMOVANJU V ALPSKEM SMUČANJU ZA 
OSNOVNE ŠOLE  
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Letošnji kulturni praznik smo s krajšo prireditvijo obeležili tudi na 
naši šoli. V ponedeljek, 6. 2. 2017, smo se v šolski avli z recitacijami 
različnih slovenskih pesnikov poklonili spominu na največjega 
slovenskega pesnika, dr. Franceta Prešerna. 

Svoje mesto so na odru našle tudi pesmice, ki so nastale kot plod 
živopisane domišljije naših učencev. Kulturni dan so učenci od 
7. do 9. razreda v spremstvu učiteljev nadaljevali v Slovenskem 
mladinskem gledališču v Ljubljani, kjer so si ogledali gledališko 
predstavo Vsi junaki zbrani.

Tekst in foto: OŠ Pivka

Maja, Jakob Marcel in Luka, ki so jeseni na predtekmovanju za primorsko regijo povedli našo 
šolo v 1. krog mladinskega kviza Male sive celice, so se v januarju udeležili snemanja oddaje 
na RTV Slovenija. Naši učenci so se pomerili proti učencem osnovne šole iz Kočevja. S 
pomočjo velike podpore domačih navijačev s tribun so uspešno odgovarjali na najrazličnejša 
vprašanja voditelja kviza Nika Škrleca, preizkusili pa so se tudi v posebni nalogi – možganskem 
labirintu. Naši tekmovalci so se odlično odrezali. Na koncu so se  zmage veselili kočevski 
šolarji, mi pa smo domov odšli bogatejši za košček znanja in nepozabno televizijsko izkušnjo.

Tekmovalcem iskreno čestitamo!
OŠ Pivka

MALE SIVE CELICE

DAN KULTURE

Z glasbo smo povezani vsi: nekdo jo namreč ustvari, drugi znajo  
zapisane note spremeniti v čudovite zvoke, tretji pa ustvarjeni  
melodiji radi in z veseljem prisluhnemo.

V petek, 17. 2. 2017, je v avli OŠ Pivka potekala prireditev Glasba  
bogati naš svet, ki je bila zaznamovana z ljubeznijo do glasbe in  petja. 

Občinstvu so se predstavili učenci OTROŠKEGA in MLADINSKEGA 
PEVSKEGA ZBORA OŠ PIVKA ter učiteljice, ki že nekaj let 
prepevajo v UČITELJSKEM PEVSKEM ZBORU, na odru pa so se  
zvrstili tudi glasbeniki GLASBENE ŠOLE POSTOJNA, ki so svoje 
znanje in ljubezen do glasbe izrazili s pomočjo harmonik, kitar, 
flavte, klarineta in trobente, tolkal ter klavirja.

Vsi nastopajoči in njihovi mentorji so s svojimi nastopi pokazali, da  
je njihovo srce zapisano glasbi, saj so v svoje nastope vložili veliko  
potrpežljivosti, časa, volje in dela. Dokazali so, da glasba lahko  
poveže ljudi tako, da jih duhovno bogati in plemeniti.
Ob tem bi se radi zahvalili za dobrodelne prispevke (281,57 €), 
s katerimi so obiskovalci obogatili Šolski sklad OŠ Pivka, ki je  
namenjen popestritvi šolskega dela.

Tekst in foto: OŠ Pivka

GLASBA BOGATI NAŠ SVET
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MEDOBČINSKI OTROŠKI PARLAMENT
16. februarja je v Postojni na osnovni šoli Antona Globočnika potekal medobčinski otroški parlament, na katerem so v okviru teme Otroci 
in načrtovanje prihodnosti razpravljali učenci šole gostiteljice, OŠ Miroslava Vilharja, OŠ Prestranek ter tudi učenci OŠ Košana in OŠ Pivka.

DKH

»Na začetku je vsaka šola predstavila svojo predstavitev, po vsaki 
predstavitvi pa smo se tudi pogovorili. Pogovarjali smo se o tem, kako 
bi mi pripomogli k boljšemu jutri ter kaj bi spremenili v prihodnosti.
Obiskal nas je tudi župan občine Postojna, ki se je pogovoril z nami in 
nam svetoval. Učenci petih osnovnih šol smo skupaj ugotovili, da smo 
sami odgovorni za svojo prihodnost.«

učenke 7. razreda OŠ Košana

»Prišli smo do skupnega zaključka, da moramo slediti svojim sanjam, 
pri tem pa biti realni, dobronamerni ter odprti za mnenja drugih. Na 
koncu smo udeleženci izvedli prave mini volitve in pri tem glasovali 
za šolo, katere predstavitev jim je bila najbolj všeč.  Na podlagi tega 
se bomo učenci iz OŠ Pivka skupaj z učenci OŠ Antona Globočnika  
udeležili še regijskega parlamenta, ki se ga vsi zelo veselimo.«

učenci OŠ Pivka

Po dveh uspešnih letih izvajanja učnih ur, katerim je prisluhnilo 
že več kot 2000 učencev v občinah Postojna in Pivka, podjetje 
Kovod Postojna, d. o. o. tudi v letošnjem šolskem letu nadaljuje z 
izobraževalnimi aktivnostmi, ki imajo doprinos k ozaveščanju za skrb 
za čisto okolje in vodo ter so ne nazadnje dobra praksa povezovanja
lokalnih deležnikov. 

»Glede na zaznane potrebe in izražene želje so tudi naši letošnji obiski 
v razredih in vrtčevskih oddelkih usmerjeni v zanimivo naravoslovno 
delavnico RAZISKUJ IN ZNANJE UTRJUJ, v okviru katere učenci 
samostojno raziskujejo ter prikazujejo lastnosti in značilnosti vode, in 
sicer preko izvajanja dejanskih meritev. Z učenci preverjamo kakovost 
vzorcev vode iz pipe, vode iz vodnjakov ali deževnice ter ob tem 
utrjujemo vse značilnosti in lastnosti ter parametre, ki jih ima naša 
pitna voda. Z naravoslovno uro spodbujamo aktivnost vseh učencev, 
njihovo raziskovalnost, vedoželjnost in povezovanje teorije in prakse.«
(Irena Sušelj Šajn, vodja projekta na podjetju Kovod Postojna, 
d. o. o.)

Škrat Vodko je svoje obiske in druženja z otroci začel 10. marca 

in jih bo nadaljeval še cel mesec april. Da je izobraževalni vidik 
podjetja dobro in pozitivno sprejet, potrjujejo tudi šole in vrtci, ki 
so tem vsakoletnim srečanjem zelo naklonjeni. Letos so podjetje 
Kovod povabili v kar 57 oddelkov oziroma razredov, kar pomeni,
da bo podjetje tudi letos svoje znanje in poslanstvo delilo med več 
kot 1100 otrok. 

Da pa bo tudi letošnje sodelovanje s šolami še posebej prijetno in 
zabavno, je projekt podprlo tudi uspešno lokalno podjetje UNIKA 
TTI d. o. o., ki med učence v tem trenutku deli zabavno gradivo, 
kmalu pa jih bo obdarovalo tudi s povsem novimi Šprickoti, 
priljubljeno igračo, ki nudi obilo vodne zabave.

Poleg tega je podjetje Kovod Postojna, d. o.o. tudi letos za vse učence 
pripravilo zanimiv nagradni natečaj, in sicer bodo učenci letos 
preizkusili svoje pesniške veščine ter podali svoje predloge Vodkove 
himne, ki bo zmagovalcu omogočila čisto prav glasbeno-snemalni 
dan njihove uspešnice.

Kovod Postojna, d.o.o.

POVABILI STE NAS V 57 RAZREDOV! 
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POMAGAJTE OTROKOM DO ZDRAVE UPORABE SPLETA IN NAPRAV

V letu 2016 je v Izoli zaživel program LOGOUT v obliki brezplačnih 
svetovanj za vse, ki imajo težave s prekomerno uporabo in 
zasvojenostjo s spletom oz. digitalnimi napravami, kot so pametni 
telefoni, računalniki in tablice. Program izvajajo strokovni delavci, 
ki svetujejo tako staršem, kako vzpostaviti primerna pravila 
uporabe naprav, kot tudi otrokom, mladostnikom in odraslim, kako 
uporabljati splet in naprave na zdrav ter uravnotežen način. Program 
sicer že 6 let deluje v Ljubljani, svetovalnica v Izoli pa je prva širitev 
izven osrednje Slovenije, s čimer je program postal dostopnejši 
tudi prebivalcem drugih regij, zlasti obalno-kraške in primorsko-
notranjske.

Mnogi starši iščejo pomoč pri postavljanju pravil uporabe spleta in 
naprav njihovim otrokom. V organizaciji LOGOUT tem pravilom 
pravimo družinska e-pravila, saj pravzaprav zajemajo sodelovanje 
celotne družine. Vse skupaj se začne pri starših samih, ki naj 
najprej preverijo lasten odnos do uporabe spleta in naprav – koliko 
jih uporabljajo, zakaj, kdaj. Pomembno je, da se straši zavedajo, 
da imajo s svojim zgledom pomemben vpliv na otrokov odnos do 
uporabe naprav, zlasti ko gre za mlajše otroke. Nič ni narobe, če čas 
za zabavo otroci preživijo tudi pred ekrani, vse dokler ta aktivnost ne 
prevladuje nad drugimi interesi. Starši pa pogosto spregledajo tudi 
dejstvo, da so aktivnosti na spletu, ki privlačijo otroke in mladostnike 
(npr. igre, družabna omrežja, aplikacije) narejene na način, da 
sprožajo veliko prijetnih občutij, zaradi česar je nerealno pričakovati, 
da bodo povsem sami uravnavali njihovo uporabo. Če jih želijo starši 
naučiti kvalitetnega preživljanja časa in zdrave ter uporabe sodobnih 
naprav, naj torej poleg svojega zgleda zagotovijo tudi omejeno 
uporabo digitalnih naprav za zabavo. Pri postavljanju družinskih 
e-pravil, naj starši izhajajo iz otrokovih potreb ter preverijo, kaj si 
želijo uporabljati, zakaj in kdaj. Iskreno naj prisluhnejo otrokom 
ali mladostnikom ter z zanimanjem pogledajo, kaj jih tako veseli 
npr. pri neki spletni igri. Nato se naj pogovorijo, katere obveznosti 
oz. druge aktivnosti bodo izpolnili pred uporabo naprav za zabavo 
(npr. hišna in šolska opravila, hobiji, druženje s prijatelji, prosta igra 
...), kdaj bodo uporabljali naprave in kaj bodo na njej počeli. Skupaj 
naj določijo tudi ukrepe, kaj sledi, če bo ta dogovor kršen (npr. 
odvzem uporabe naprave in spleta za 1 dan) in kakšna je nagrada 
za uspešno držanje pravil (ki pa naj ne bo dodaten čas na spletu!). 
Pravila za vikend so lahko drugačna kot med tednom. In koliko časa 
je preveč? Čas ni glavno merilo, pomembno je, da so otroci aktivni 
na več življenjskih področjih ter da jih uporaba naprav pri tem ne 
omejuje. Kljub temu pa naj starši skušajo upoštevati tudi strokovne 
smernice glede dnevne uporabe vseh digitalnih naprav za zabavo 
(tudi televizije), ki so največ 15 minut za otroke med 2. in 3. letom, 
30 minut za otroke do 11. leta in 60 minut za otroke med 11 in 14. 
letom. V obdobju od 14. leta naprej, ko so otroci že dobro prestopili 

v obdobje mladostništva, potrebujejo več intimnosti, kar naj starši 
spoštujejo. Starši naj podpirajo mladostnikovo samostojnost, na 
način, da ga učijo prevzemanja odgovronosti za svoje življenje ter 
tudi ukrepajo, če opazijo, da zaradi spleta zanemarja druge aktivnosti 
in obveznosti.

Če potrebujete nasvet zase ali svoje bližnje pri uravnavanju uporabe 
spleta in naprav, se lahko obrnete na svetovalce na številki 064 236 
516, pišete na info@logout.si ali pa obiščete spletno stran www.
logout.si.
      

Zala Janežič, univ. dipl. psih.

©E VESTE,
KAK©NE BARVE
SO O»I VA©EGA
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KLUB ŠTUDENTOV OBČIN POSTOJNA IN PIVKA
Nova češnjica na vrhu sladke Kšoppove smetane
V mesecu decembru je v predsedniški stolček sedel novoizvoljeni predsednik, Miha Inocente, 
študent 1. letnika strojništva v Postojni. Mehmed Muhović, sedaj že bivši predsednik, tako od 
konca prejšnjega leta kot aktivist pomaga pri projektih, dogodkih in ne nazadnje tudi svetuje 
novemu predsedniku.

Miha si je ob svoji izvolitvi izbral tudi ekipo, saj študentje Kluba občin Postojna in Pivka 
verjamejo v skupno delovanje in vodenje kluba.
Ko smo na stenah zamenjali stare koledarje z novimi, pa smo na Kšoppu hitro začeli s 
športnim dogajanjem. 21. januarja smo se v snegu, a ob spremljavi sončnih žarkov odpravili 
na Sveti Lovrenc, 3. februarja smo v sklopu Kšoppove rekreacije v svoje goste povabili 
vaditeljico Zumbe, 19. 2. pa smo s polnim avtobusom in dodatnim kombijem odsmučali čez 
italijansko mejo v Zoncolan.

Še pred koncem leta smo spisali svojo prvo publikacijo in jo v svet poslali v začetku januarja 
2017. Dostopna je v elektronski obliki na naši Facebook strani Klub Kšopp! 

Šeme, ki preganjajo zimo, smo v soboto, 25. 2., odpeljali v Cerknico na pustno rajanje, hkrati 
pa s tem pripomogli k manjšemu številu tistih voznikov, ki bi možem v modrem napihali več 
kot 0,0.

Kaj pa se z nami dogaja v teh dneh?
Malo žalostni, vendar z veliko optimizma še vedno iščemo ustrezen 
datum za ponovitev smučarskega doživetja v Italiji, saj nam je vreme 
v soboto, 4. 3., pokvarilo izlet v Tarvisio.

Uspešno polnimo zadnja mesta za sobotni izlet v Planico, kjer bomo 
navijali za naše smučarske skakalce. (Prijave za izlet v Planico, kjer si 

bomo 25. 3. ogledali leteče orle, so še vedno odprte. Več informacij 
najdeš na Facebook profilu Klub Kšopp.)

Ker pa smo se na pustu v Cerknici res zelo trudili pregnati zimo 
in se že noro veselimo pomladnega prebujanja, te vabimo na 
POMLADOVANJE z Rok'n'bandom in Bandom 501. Ta veseli 
dogodek se bo zgodil 17. marca, pod šotorom pred Primorko! Se 
vidimo, ko vzklijejo prve rožice!

Kšopp folk
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»Učenje je podobno poti na goro:  Pod steno si najprej ogledaš smer, ki jo 
želiš preplezati. Oziraš se naprej, proti vrhu, proti cilju in še dlje - proti 
svojemu osebnemu cilju ... Poiščeš v steni oporne točke - police, razi, 
prečnice, žlebove, poči, kjer boš našel oprimke in se vzpenjal navzgor. 
Na vrhu si dovoli, da te prevzame občutek zmagoslavja, nato se ozri 
nazaj na prehojeno pot. Vtisni si v spomin vsak korak in spoznanja, da 
si s hojo po gorah, tako kot s prodiranjem v svet znanja, doživel nekaj 
trajno lepega, nekaj, kar bo naredilo tvoje življenje polnejše, bogatejše 
in lepše.« (Dušica Kunaver iz knjige Učim se učiti)

Dušica Kunaver je upokojena profesorica angleščine in ruščine, 
poznamo jo kot zbiralko in posredovalko ljudskega slovstva, napisala 
je mnogo knjig s področja ljudskega izročila, legend, didaktike, 
angleščine, alpinizma in vojne tematike.   

Februarja je v Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer potekalo 
predavanje namenjeno predvsem staršem in starim staršem šolarjev, 
med zimskimi počitnicami pa smo organizirali še praktično 
delavnico, kjer so se tako šolarji kot njihovi starši naučili učiti. 
Dušica Kunaver je predstavila svojo novo knjigo z naslovom UČIM 
SE POMAGATI UČITI. Knjiga je zadnja iz trilogije o učenju – prva je 
bila UČIM SE UČITI, namenjena vsem, ki se želijo naučiti pravilnega 
učenja, brez izgubljanja časa, druga pa UČIM SE POUČEVATI, 
namenjena učiteljem.

Učna gradiva Dušice Kunaver za poenostavljen pouk angleščine so 
napisana po inovativni metodi mavrične bližnjice, ki je osnovana na 
dveh načelih: slovnica – enostavno in  besede – zabavno. Mavrična 
bližnjica do angleščine prinaša temeljne zakonitosti angleške slovnice 
na eni sami preglednici. Sedem mavričnih barv  predstavlja sedem 

besednih vrst  (rdeči samostalniki, oranžni pridevniki …) Angleške 
glagolske čase prinaša »narisane« v matematično logičnem sistemu. 
Tri zapletene glagolske oblike (Conditionals,  Sequence of Tenses, 
Reported speech) prikazuje na eni sami skupni »formuli«. S tako 
poenostavljeno slovnico mavrična bližnjica bistveno olajša »šolsko« 
angleščino  in kaže  preprosto pot tudi v učenje ostalih evropskih 
jezikov.

Erika Kovačič

MAMORU – TIHE KNJIGE ZA 
OTROKE
Mateja Morel Rutar iz Volč je prava ustvarjalka. Ko po študiju ni našla 
službe, je vzela stvari v svoje roke in se lotila nečesa zanjo popolnoma 
novega. Odprla je MAMORU. Po rojstvu prve hčerke leta 2012 je ob 
brskanju po internetu odkrila Tihe knjige (Quiet book), v katere se je 
takoj zaljubila. Že od nekdaj je rada ustvarjala in odločila se je, da se 
nauči šivati in ustvari prvo tiho knjigo za svojo hčerko. Najprej o tem 
ni razmišljala kot o službi, ugotovila pa je, da jo šivanje zelo veseli. 
Tako so pričele nastajati še naslednje knjige. Ko je bila povabljena na 
sejem v Pivki, se je zavedla, da bi lahko to kar dela z vsem srcem in v 
čemer uživa, postal tudi njen vir dohodka.

Tiha knjiga je iz blaga, filca in polnila ter dodatkov kot so gumbi, 
vrvice, perle, ščipalke .... Je unikatna, na vsaki strani ponuja novo 
didaktično aktivnost, ki spodbuja otrokovo fino motoriko in 
možgane. Je pripomoček za učenje, obenem pa pomirja in na 
zabaven način spodbuja otroka k učenju različnih spretnosti. Otroci 
se naučijo prepoznavanja predmetov, spoznavajo barve, oblike, črke, 
številke ter se učijo osnov računanja in abecede. Mateja črpa ideje ob 
tem, ko spremlja svoji hčerki ob odraščanju, in vidi kaj bi potrebovali 
ter kaj jima je všeč. Poleg tega spremlja tudi druge ustvarjalke iz 
tujih držav. Sedaj šiva knjige tudi po naročilu. Vedno najprej vpraša 
po starosti otroka in se s starši uskladi o tem, katere strani bi bile 
zanimive za njihovega otroka. Potem se usede za šivalni stroj, se 
prepusti domišljiji in ustvarja. Za izdelovanje vsake knjige porabi več 
dni, da jo dokonča, a vsak trenutek zelo uživa in jo pošlje vsakemu 
otroku z vso ljubeznijo. Zelo si želi videti odziv in je vesela, če ji starši 
povedo, da je knjiga otroka navdušila. To je bistvo njenega dela. Poleg 
tihih knjig ustvarja tudi obroče za v lase, broške, okrasne venčke, 
okvirje za slike, podloge za kozarce in šiva predpasnike. Trenutno se 
najbolj posveča tihim knjigam. Vztraja pri spletni prodaji, občasno 
pa knjige prodaja tudi na raznih sejmih. Knjige iz blaga Mamoru 

promovira na Facebooku in drugih spletnih straneh s fotografijami 
in videoposnetki, kjer lažje prikaže uporabo.

Meri Kaluža
Foto: osebni arhiv

UČIMO SE UČITI, UČIMO SE POMAGATI UČITI
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Septembra 2016 je s strani Ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti izšel javni razpis za sofinanciranje 
programov 15-ih večgeneracijskih centrov v Sloveniji. Pod okriljem 
Regijske razvojne agencije Zeleni kras  je vseh šest občin regije 
izrazilo  namero o sodelovanju. Občine so določile nosilca projekta, 
in sicer Zavod Znanje iz Postojne  ter  partnerje projekta iz svojih 
okolij: Zavod Samostojen iz Cerknice, Zavod Snežnik iz Loške Doline 
ter Ljudsko univerzo iz Ilirske Bistrice. Za celotno regijo so bile 
razpisane tri zaposlitve in pol, ki se jih ni smelo deliti na polovičke. 
Tako za izvajanje aktivnosti in vsebin v enoti Ilirska Bistrica in Pivka 
skrbi en človek.

Občina Pivka je za delovanje centra VGC – Točka moči Krpanov dom 
Pivka namenila prostore  v Krpanovem domu, v prostorih nekdanje 
knjižnice. Do njega najlaže dostopamo s parkirišča pred vrtcem. V 
času delovanja in odprtja Krpanovega doma je odprt tudi prehod, ki 
povezuje center z avlo doma. 

Center je odprt za vse občane in občanke občine Pivka. Namen 
centra je, da predstavlja osrednji prostor zbiranja in druženja v 
lokalnem okolju ter omogoča ohranjanje oz. širjenje socialne mreže 
in zadovoljevanje potreb vseh posameznikov.

Skupaj se udeležujemo brezplačnih delavnic, krajših izobraževanj 
in izpopolnjevanj. Družimo se ob pogovorih, izmenjavi mnenj in 
izkušenj. Spoznavamo, da nas povezujejo interesi, izzivi in iskanje 
rešitev. Vsa društva v občini imajo možnost, da se v omenjenih 
prostorih predstavijo in izvajajo svoje aktivnosti. K sodelovanju 

vabimo vse, ki so pripravljeni ponuditi svoja znanja in jih deliti z 
drugimi. Mlade (študente, dijake, prostovoljce …) in manj mlade,  
da z nami podelijo svoje veščine uporabe digitalnih tehnologij,  tujih 
jezikov,  spoznanja o novih trendih v prehrani in zdravju …  starejše, 
da na vse zainteresirane prenesejo svoja znanja ročnih spretnosti 
(kvačkanje, pletenje, izdelavo gobelinov …), ki so vedno bolj cenjena, 
a žal med mlajšimi pozabljena. Da skupaj skozi zgodbe raziščemo 
preteklost kraja in oblikujemo njegovo prihodnost.

Za vas smo odprti trikrat tedensko v dopoldanskem in 
popoldanskem času, in sicer:  
v ponedeljek od 15.30 do 18.00,
v sredo od 15.30 do 18.00 in
v petek od 8.30 do 11.00.             

Čas delovanja centra se bo podaljševal v skladu z interesi občanov in 
članov društev.
Obiščite nas, delite z nami vaša zanimanja in izkušnje. Skupaj z nami 
oblikujte podobo Vašega centra, v katerem se bomo vsi počutili 
dobrodošle.

Spremljajte nas med dogodki na spletni strani občine Pivka, na 
oglasnih deskah po mestu, spletni strani www.lu-ilirska-bistrica.si in 
facebook strani Ljudske univerze Ilirska Bistrica.

Romana Morano
Strokovna delavka v VGC Točka moči Krpanov dom Pivka

VABLJENI NA BREZPLAČNE DELAVNICE

Kam? VGC – TOČKA MOČI PIVKA
Kje? v Krpanov dom – v prostorih nekdanje začasne knjižnice – 
vhod iz zgornjega parkirišča pri vrtcu

Ponedeljki: 
• 15.30 – 17.30: Samozavestno na trg dela;
krajše delavnice za pripravo na vstop na trg dela: predstavitev, 
razgovor, najpogostejša vprašanja s strani delodajalca… (od 6. 3. 
dalje).                              
• 15.30 – 17.45: Nova znanja? – mala malca;  
izobraževanja so zabavna, spoznam nove prijatelje in širim mrežo 
znanstev (od 13. 3. dalje)
• 15.30 – 17.45: Pogovorne urice v tujem jeziku;  
osvežimo svoje znanje tujega jezika še pred poletjem, ponovimo kaj 
znamo in to delimo z ostalimi (od 27. 3. dalje).

Srede:  Povezujemo generacije
 15.30 – 18.00  Učenje igranja kart in druge družabne igre

Petki: Moje dopoldne
 8.30 – 11.00   Druženje ob čaju;
klepet ob izmenjavi mnenj, novic, premagovanju vsakdanjih težav in 
stresa, izdelava ročnih del in prenos znanja na vse, ki si tega želijo.             

MOJ EKOLOŠKI PRIDELEK: 5 urne delavnice pod strokovnim 
vodstvom
1. ponedeljek, 20. 3. 2017 od 17.00 do 18.30:  Moj sadni vrt – 
Marko Cvetko, primerne sorte za naše kraje od zasaditve do reza.
2. torek, 21. 3. 2017 od 17.00 do 18.30: Z ekološkim vrtom do 
zdravja cele družine – Tamara Urbančič, poudarek na samooskrbi 
in praktičnih primerih.

Vabljeni k sodelovanju in sooblikovanju centra Točka moči Pivka. 
Z vami v centru je strokovna sodelavka prof. filozofije in sociologije 
Romana Morano.

VEČGENERACIJSKI CENTER PRIMORSKO-NOTRANJSKE REGIJE
TOČKA MOČI  VGC KRPANOV DOM PIVKA
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TUDI PIVČANI PREJEMNIKI PRIZNANJ CIVILNE ZAŠČITE
Civilna zaščita, dan katere obeležujemo na prvi marčevski dan, 
vsakoletno zaslužnim podeljuje plakete za življenjsko delo, posebne 
zasluge in izjemne uspehe pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, 
premoženja in kulturne dediščine ter pri varovanju okolja ob naravnih 
in drugih nesrečah. Državna slovesnost s podelitvijo priznanj je 
potekala 1. marca na Brdu pri Kranju, z regijsko slovesnostjo pa so se 
junakom, ki rešujejo, poklonili 2. marca v Postojni.

Območna izpostava uprave Republike Slovenije za zaščito in 
reševanje Postojna zajema 10 občin, mednje spada tudi Pivka. 
Priznanja najzaslužnejšim so v Postojni predali poveljnik civilne 
zaščite RS Srečko Šestan, poveljnik civilne zaščite za Notranjsko 
Štefan Majcen in vodja izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje 
Postojna Albert Trobec. Med prejemniki letošnjih priznanj smo 
še posebej ponosni na Pivčane, ki so v lanskem letu, ob pomoči in 
podpori svojih nepogrešljivih sodelavcev in ekip, pustili poseben 
pečat v sicer neprijetnih in težkih situacijah.

Bronasti znak Civilne zaščite ‒ priznanje za svojo 
prizadevnost, strokovnost in odnos do sodelavcev ter zgleden 
primer prostovoljstva je prejel DRAGAN ČRNETIČ.

Črnetič je pogodbeni pripadnik Civilne zaščite, kot član regijske 
enote za delo s specialnimi delovnimi stroji in član državne enote za 
varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi. Že več kot 15 let 
opravlja delo pirotehnika v Oddelku državne enote za varstvo pred 
NUS Postojna. Pri delu je strokoven in natančen ter izvaja operativne 
ukrepe varstva pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi v skladu 
s predpisi, pravili stoke in varnosti. Poleg navedenih aktivnosti 
imenovani od leta 2009 skrbi za vzdrževanje in operativnost Poligona 
208 za dejavnosti zaščite in reševanje s področja varstva pred NUS, 
ki ga državna enota za varstvo pred NUS  uporablja za izvedbo 
obdobnih uničenj in usposabljanj pripadnikov enote.

Srebrni znak Civilne zaščite – priznanje za posebne zasluge 
in izjemen prispevek pri razvijanju in krepitvi varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami je prejel DANILO 
GRZETIČ, in sicer v okviru državne slovesnosti na Brdu pri 
Kranju. 

Danilo Grzetič je član PGD Pivka od leta 1973 in operativni član od 
leta 1983. Od leta 1990 je kot operativec prisoten v vseh osnovnih 
šolah v občini Pivka kot predavatelj ‒ gasilec, ki predstavlja delo 
gasilca in privablja mlade v gasilske vrste. Leta 1996 je prevzel 
poveljstvo v PGD Pivka. V času svojega delovanja je bil eden od 
ustanoviteljev ženske desetine v PGD Pivka, ki še sedaj uspešno 
deluje. Med svojim poveljevanjem je veliko pripomogel pri razvoju 
gasilstva na Pivškem. Kot pripadnik civilne zaščite je leta 2002 opravil 
uvajalno in temeljno usposabljanje za odstranjevanje NUS. Leta 2005 
je bil vključen v regijsko enoto za varstvo pred NUS, katera se je nato 
preoblikovala v državno enoto za varstvo pred NUS. Sedaj opravlja 
naloge odstranjevanja NUS kot vodja državne ekipe na območju 

izpostave URSZR Postojna. Zelo odgovorne naloge poveljnika PGD 
Pivka in vodje ekipe za odstranjevanje NUS opravlja zelo odgovorno 
in kvalitetno.

Bronasti znak Civilne zaščite v okviru enkratnih priznanj je 
prejela tudi ekipa prvih posredovalcev, gasilcev prostovoljnega 
gasilskega društva Zagorje v sestavi JERNEJ ZADEL, TOMAŽ 
SMERDELJ, GREGOR KRISTAN, SIMON KRISTAN, 
JAZEN ČESNIK IN MATEJ ČESNIK. 
Konec avgusta je na tradicionalni prireditvi v Parjah prišlo do 
nenadnega srčnega zastoja pri mlajšemu moškemu. Takoj so bili 
aktivirani prvi posredovalci oz. prostovoljci PGD Zagorje in uspešno 
posredovali z AED ter tako rešili življenje 35-letnemu občanu, očetu 
dveh predšolskih otrok.

Čestitke in zahvala vsem, ki si dnevno prizadevate za našo varnost 
in nesebično pomagate v situacijah, ko je ogroženo naše okolje, 
imetje ali življenje.

DKH
Foto: Ljubo Vukelič
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Vsem, ki skrbite za našo 
varnost, ko zagori, ko veter 

odnaša strehe, žledi, nas 
poplavlja, ko nas rešujete v 

nezgodah vseh vrst ... iskreno 
čestitamo!

Župan Robert Smrdelj z 
občinsko upravo



Zdravstvo, prva pom
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VSE O ZDRAVEM NAČINU ŽIVLJENJA 
9. februarja smo v Krpanovem domu v Pivki organizirali srečanje 
starejših, ki je potekalo v obliki predavanja o zdravem načinu 
življenja. Dr. Karmen Pahor je zbranim povedala vse o zdravi 
prehrani, pravem načinu gibanja, najpogostejših boleznih v zrelih 
letih in odgovorila na kar nekaj vprašanj. 

Za konec je naša prostovoljka Jerneja pripravila zdravo pogostitev v 
obliki pirinih palačink, sadja, jabolčne čežane ter zdravih sokov. 
Kmalu ponovimo! 

RKS-OZ Postojna-Pivka

V SPOMIN …
Za vedno je odšla Amalija Tanko iz Pivke. Mnogi se jo bodo 
spominjali kot iskrive gospe, vedrega duha, ki je vedno za vsakogar 
našla lepo besedo, a malokdo ve, da je bila Amalija po letu 1950 
ena izmed najaktivnejših prostovoljcev Rdečega križa v Pivki. Za 
svoje delo je leta 1960 prejela tudi bronasto priznanje Rdečega križa 
Jugoslavije. Spomine na organizacijo je hranila v srcu in premnogih 
fotografijah, ki jih je s ponosom pokazala. 

Gospa Malči, hvala za vaš doprinos k humanitarnosti in hvala za vaša 
dejanja, ki so ljudem lajšala stiske. 

RKS-OZ Postojna-Pivka 

K NAŠEMU DELU POMEMBNO 
PRISPEVA TUDI PODPORA 
LOKALNE SKUPNOSTI
RKS-OZ Postojna-Pivka deluje na območju občin Postojna in 
Pivka ter poleg izvajanja javnih pooblastil s področja prve pomoči, 
krvodajalstva, iskanja pogrešanih, zagotavljanja zdravstvenega varstva 
in oskrbe evakuiranih ob naravnih in drugih nesrečah, ki so mu bila 
podeljena na podlagi Zakona o Rdečem križu s strani Republike 
Slovenije, skrbi tudi za pomoč socialno ogroženim občanom ter 
izvajanje preventivnih programov predvsem na področju starejšega 
ter najmlajšega prebivalstva.  V kolikor bi želeli postati član Rdečega 
križa Slovenije ali nam nameniti 0,5 % dohodnine ter s članarino ali 
namenskostjo dohodnine, ki jo vplačujemo že med letom, podpreti 
naš trud, nas lahko kontaktirate na 05/726 48 35 ali 
postojna.ozrk@ozrks.si. Lahko pa obiščete tudi našo spletno 
stran www.postojna.ozrk.si, kjer lahko najdete potrebne obrazce. 

Z vašo pomočjo bomo naše programe še obogatili ter marsikomu 
polepšali vsaj nekaj trenutkov v življenju!

HVALA, ker nam stojite ob strani. 

AKCIJA »ZBIRAMO HRANO. LAHKO 
PRISPEVAŠ?«
V mesecu februarju je v sodelovanju z Mercatorjevimi trgovinami potekala vseslovenska 
akcija »Zbiramo hrano. Lahko prispevaš?«, ki se ji je pridružilo tudi območno združenje 
Postojna-Pivka. Zaradi prekrasnega odziva obiskovalcev Mercator centra Postojna smo 
uspeli zbrati preko 360 kilogramov prehranskih in higienskih izdelkov za naše socialno 
ogrožene občane, ki jih razdeljujemo v teh dneh. 

Iskrena HVALA vsem, ki ste se udeležili akcije in prispevali svojo »drobtinico« k uspehu 
ter s svojim srčnim dejanjem nekomu pomagali.  

Naslednja akcija bo v kratkem, vsem, ki bi radi pomagali socialno ogroženim, pa sporočamo, 
da na Krajevni organizaciji v Pivki ter na sedežu v Postojni lahko oddajo svoj prispevek v 
obliki prehranskih izdelkov z daljšim rokom uporabe (konzerve, testenine, riž, mleko, olje, 
konzervirana hrana, globoko zamrznjeni izdelki …) ali higienskih izdelkov (zobne paste, geli 
za tuširanje, pralni praški, detergenti za posodo, otroške plenice …). Hvala že vnaprej!

RKS-OZ Postojna-Pivka 



Zd
ra

vs
tv

o,
 p

rv
a 

po
m

oč
 in

 p
ro

st
ov

ol
js

tv
o STAREJŠI ZA STAREJŠE

Starejši občani si želijo čim dlje živeti 
doma. Zato so upokojenke, strokovnjakinje 
Slovenske filantropije in Zveze društev 
upokojencev Slovenije, že leta 1995 začele 
razvijati projekt medsebojne pomoči 
starejšim ‒ za večjo kvaliteto življenja doma. 
V sedanji obliki projekt poteka od leta 2004, 
vanj je vključeno tudi Društvo upokojencev 
Pivka. Že v letu 2008 ga je začela uvajati 
Radenka Kapelj, leta 2010 jo je nadomestila 
in projekt še vedno vodi Nevenka Šelj. 
Bistveni del projekta so prostovoljci, ki 
imajo neposreden stik s pomoči potrebnimi 
občani. Prostovoljci se za delo izobražujejo 
na srečanjih  in predavanjih. Eno takih 
predavanj je potekalo v prostorih društva v 
Pivki. Tema je bila zdravo prehranjevanje, 
predavala pa je mag. živilske tehnologije 
Lidija Zadel, ki je tudi prehranska svetovalka, 
predavateljica ter ljubiteljska zeliščarka. 
Slušateljice so se seznanile s pravilnim 
načinom prehrane v zrelem življenjskem 
obdobju. Poleg strokovnih dognanj in 
priporočil na področju prehranjevanja 
starejših, ki sicer niso bistveno drugačna 
od  navodil za zdravo prehranjevanje, so 

izvedele tudi veliko praktičnih nasvetov. Predavateljica je poudarila pomen domače pridelave 
hrane, ki ima več pozitivnih lastnosti. Poleg tega da vemo kaj jemo, se z delom na vrtu ali njivi 
tudi telesno razgibamo, le napor moramo prilagoditi svojim zmogljivostim. Učna ura je hitro 
minila, zato je vzniknila želja, da bi se kmalu spet srečali. Takrat bi se pogovarjali o prehrani 
pri raznih zdravstvenih težavah. Udeleženke so bile vesele novih znanj, ki jih bodo lahko 
koristno uporabile pri delu na terenu.

Tekst in foto: Jožica Knafelc

Zavod za svetovanje in usposabljanje invalidov HUMAN.SI iz Postojne in Turistično društvo Pivka 
organizirata 

v četrtek, 23. 3.2017 ob 18. uri, 
v Krpanovem domu 

predavanje na temo »DEPRESIJA JE OZDRAVLJIVA«. 
Predavala bo Barbka Špruk.

Barbka Špruk nam bo predstavila lastno izkušnjo od diagnoze preko vseh faz zdravljenja do 
ozdravitve in rešitve iz primeža psihiatričnih zdravil. V današnjem času se izredno hitro povečuje 

število obolelih za psihičnimi boleznimi, zato priporočamo obisk predavanja, kjer bomo skozi zgodbo 
razumeli in znali prepoznati in preprečiti situacije, ki pripeljejo do nastanka bolezni pa tudi načine 

reševanja vzrokov, ki pripeljejo do takih težav ter nasvete za reševanje posledic zdravljenja. 

VABLJENI
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DOBRA DELA, KI OSTANEJO …
Čas kar hitro mineva. V tem zimskem času, polnem raznih bolezni, 
se delo na Karitasu nemoteno odvija. Šolarji pridno obiskujejo učno 
pomoč ob ponedeljkih in sredah. Smo v času, ko imamo veliko dela 
z oddajanjem rednih poročil o našem delu in pripravljanjem načrtov 
dela za letošnje leto. Pripravljamo se tudi na velikonočne praznike. 
Z otroki bomo okrasili oljčne vejice, ki jih bo župnik na cvetno 
nedeljo blagoslovil. 9. aprila ob 15. uri bomo obiskali oskrbovance 
v domu upokojencev v Postojni  in v domu Talita kum. Podarili jim 
bomo blagoslovljeno oljčno vejico in voščilnico. Vsako leto znova 
se oskrbovanci našega obiska zelo razveselijo, saj se ob tej priliki 
spomnijo svojih družin in svojih mladih dni.

Iskrena hvala in zahvala vsem, ki nam pomagate. Hvala družini, 
ki je ob smrti mame in stare mame želela, da namesto cvetja in 
sveč darujejo sredstva za Karitas. S to gesto so svojci izrazili skrb za 
sočloveka in pomagali tistim, ki so pomoči potrebni. Cvetje oveni, 
sveča dogori, dobra dela pa ostanejo.

Zarja velikonočnega jutra naj vas vedno znova napolnjuje z upanjem, 
da je življenje močnejše od smrti, ljubezen močnejša od sovraštva.
To upanje pa ne osramoti, ampak daje smisel in pogum, da z vedrim 
pogledom zremo v prihodnost in že sedanji trenutek živimo v upanju 
v končno zmago življenja nad smrtjo.

Voščimo vam blagoslovljene in vesele velikonočne praznike!

Župnijska Karitas Pivka



Zdravstvo, prva pom
oč in prostovoljstvo

PREDSEDNIK PAHOR NA OBISKU LOGISTIČNE BRIGADE V PIVKI

IZBERI PRAV. BODI Z MANO. 

Predsednik Republike Slovenije in vrhovni 
poveljnik obrambnih sil Borut Pahor je 
21. februarja obiskal Logistično brigado 
v vojašnici Stanislava Požarja v Pivki, 
ki je zadolžena za vzdrževanje vojaške 
tehnike in oskrbovanje Slovenske vojske 
z vsemi kategorijami oborožitve, opreme 
in streliva, za transport in premike enot 
Slovenske vojske, vključuje pa tudi oklepne 
enote Slovenske vojske. Po sprejemu 
z vojaškimi častmi se je predsednik in 
vrhovni poveljnik obrambnih sil sestal 
s poveljujočimi, ki so mu predstavili 
strukturo, naloge in stanje v brigadi. 
Sogovorniki so predsednika seznanili s 
stanjem vojaške opreme in oborožitve, 
streliva, pripravljenosti in vzdržljivosti v 
primeru izrednih razmer ali kolektivne 
obrambe, s trenutnim kadrovskim stanjem, 
stanjem razpoložljivosti medicinskega 
osebja in zdravstvene oskrbe enot v tujini, 
spregovorili pa so tudi o finančnih virih 

za izvajanje nalog ter o perspektivi in načrtovanem razvoju logistike in Logistične brigade 
Slovenske vojske. Po pogovoru s poveljujočimi se je predsednik republike sestal z vojaki 
Logistične brigade Slovenske vojske in odgovarjal na njihova vprašanja. Vojakinje in vojaki 
so predsedniku predstavili svoje izkušnje tako doma kot iz mednarodnih operacij in misij 
ter ga opozorili na težave, ki jih imajo pri svojem delu in po zaključku vojaške kariere. V 
nadaljevanju obiska si je predsednik in vrhovni poveljnik obrambnih sil ogledal vojaško 
tehniko in dinamično predstavitev na poligonu.

Vir in foto: STA (Tamino Petelinšek)

Organizatorji kampanje, Slovenska Karitas in partnerji, opozarjajo, 
da je alkohol najbolj razširjena odvisnost v Sloveniji, v kateri 
prevladuje strpen odnos do pitja alkohola in opijanja, čeprav to 
povzroča resne težave in hude posledice. Še posebej je zaskrbljujoče, 
da se vedno več otrok in mladostnikov z alkoholom sreča že pred 13. 
letom, večina z dovoljenjem staršev. Pitje pri mladih povzroča škodo 
v telesnem razvoju in povečuje verjetnost za odvisnost. Alkoholu je 
moč pripisati 956 smrti in skoraj 234 milijonov evrov neposredne 
materialne škode zaradi prometnih nesreč, nasilja v družini in 
kriminala na letni ravni. Lani je policija kaznovala 9000 voznikov 
zaradi alkohola, 38 oseb je zaradi alkohola umrlo v prometnih 
nesrečah, 170 jih je bilo huje poškodovanih.

Več na http://www.brezalkohola.si, promocijsko 
gradivo pa je dosegljivo v sprejemni pisarni na 

sedežu Občine Pivka.
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PUST, 

Konec februarja so oblast za nekaj dni prevzele pustne šeme. Pustno vzdušje se je stopnjevalo vse do zadnjega 
februarskega vikenda, ko so potekale številne pustne povorke, in nato še na pustni torek, ko so imeli otroci zimske 
počitnice, in so zato letošnji pust maksimalno izkoristili za vse priprave ter pustno razvedrilo. 

Tudi letos je bila v Dolnji Košani pustna povorka za otroke, ki jo 
je organiziralo Društvo za hec!. Na pustno soboto, ob 15. uri, so 
maškarce izpred Kulturnega doma krenile na pohod po vasi. Po 
povorki je sledila zabava, toplega čaja, krofov in mišk pa seveda ni 
manjkalo. 

Ku usaku lojtu je tudi lojtos pršu Pust n Kau. U sobuotuo je huodu 
po Kali sez samem presvetlem  kardinalom Pustolonijem. U nedejlo 
pa je šou sez Kalanskim Woodstokom u Bistrc in je dal usje vd sjebe. 
Make love not war...lebjezen in ruožce zs cojlu lojtru ...

Andrej Godina

ŠIROKIH IN MASTNIH UST

Nekaj pustnih utrinkov …
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Mladina iz Trnja se za pusta vsako leto 
našemi in predstavi po vasi. Letošnja 

inspiracija sta bila lika Asterix in Obelix, ki 
ju poznamo iz stripov in filmov. Najprej so 
se sprehodili po Pivki, potem pa nadaljevali 

po vasi Trnje.

PRAZNIK KULTURE V DRUŠTVU UPOKOJENCEV PIVKA
Društvo upokojencev Pivka ima zelo 
aktivno kulturno sekcijo. Člani krožka 
Beremo skupaj so z neutrudno voditeljico 
Nevenko Šelj pripravili bogat kulturni večer 
v počastitev slovenskega  praznika kulture. 
Predsednik društva  Evgen Primožič je v 
svojem nagovoru poudaril, da je prireditev 
pomembna za vse, saj nam pomaga razumeti 
pomen kulture in vrednot, predvsem pa 
smisla tretjega življenjskega  obdobja, 
ki je še pred nami. Kultura in umetnost 
krepita solidarnost med ljudmi, spodbujata 
razvoj človeških zmožnosti, spoštovanja in 
vseživljenjskega učenja.

 Nastopajoči – vsi člani krožka Beremo 
skupaj  so nastopili v dvojni vlogi. Najprej 
so nam recitirali ljubezenske pesmi Franceta 
Prešerna ter drugih slovenskih pesnikov in 
pesnic. V drugem delu so se nam recitatorji 
predstavili tudi kot avtorji predvsem 
ljubezenskih pesmi in tako opozorili, 
da se nam bliža praznik zaljubljencev – 
Valentinovo. Ženska vokalna skupina 
Rožmarinke nam je zapela nekaj že skoraj 
pozabljenih slovenskih narodnih pesmi. 
Zaključek prireditve je bil prešeren – Dora 

Hrvatič je prebrala svojo pesem Lebezen po kmečku – ljubezensko pesem v »čisti  pivščini«, 
našli pa so tudi pesem neznanega avtorja o tem, kakšen bi bil Prešeren danes.

Ljudje potrebujemo kulturo, da nahranimo dušo. Vztrajanje krožka Beremo skupaj dobiva 
bogate sadove. Prvi nastopi so bili težki in negotovi, obisk prireditev pa skromen. Letošnja 
polna dvorana in odziv občinstva sta nagrada za trud in potrditev, da so na pravi poti.

Tekst in foto: Jožica Knafelc
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V POČASTITEV SLOVENSKEGA KULTURNEGA PRAZNIKA
Letošnji slovenski kulturni praznik je bil v Pivki obeležen s posebno 
jubilejno prireditvijo ob 20-letnici delovanja Kulturnega društva 
Lipa, ki je ob podpori občine Pivka tudi pripravilo ta prazničen 
dogodek.

Zbrane obiskovalce je ob prazniku nagovoril prvi predsednik društva 
Ernest Margon, sedanja predsednica Irena Margon ter podžupan 
Občine Pivka Boris Rebec, ki je ob tej priložnosti izrazil zadovoljstvo 
in izrekel zahvalo vsem, ki se v Pivki zavzemajo in ustvarjajo kulturno 
vzdušje in dogodke, ki s svojimi vsebinami nedvomno bogatijo 
vedenje, zavest in ne nazadnje srce marsikaterega občana.

Sicer pa so vsi ljubitelji kulturne dejavnosti prišli na svoj račun že 
tekom prazničnega večera, ki ga je povezovala Marjana Grčman, 
v kulturnem programu pa so nastopili Moški pevski zbor Pivka, 
Pevska skupina Studenec, Trio Volk folk, Ana Žužek Barle, Suzana 
Česnik in Marko Vadnjal. 

DKH
Foto: Barbara Penko, Loredana Mingot
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20. OBLETNICA KULTURNEGA DRUŠTVA LIPA PIVKA 
PREDSTAVITEV JUBILEJNEGA ZBORNIKA

Konec leta 2016 je Društvo za krajevno zgodovino in kulturo Lipa 
v Pivki zaokrožilo svoje dvajsetletno delovanje na področju kulture. 
Društvo je vseskozi sledilo dvema osnovnima ciljema in z njima 
povezovalo svoje dejavnosti. Prvi cilj je bil aktivno soustvarjanje 
na področju kulturnih dogodkov in prireditev. Prireditve so bile 
namenjene tako odraslim kakor tudi mladini in otrokom. Odraslim 
smo pripravili preko 60 večernih pogovorov z znanimi slovenskimi 
kulturnimi ustvarjalci, od pesnikov in književnikov, dramskih 
igralcev kot tudi arhitektov, zgodovinarjev, duhovnikov, skratka Pivko 
so obiskali pomembni gostje, ki v slovenskem kulturnem prostoru 
veliko veljajo. Otrokom je bilo namenjenih kar dvajset miklavževanj, 
ki so bila skrbno pripravljena in obogatena z dramskim ali pevskim 
nastopom. Dosegli pa smo tudi drugi zastavljeni cilj, saj smo 
raziskovali našo lokalno zgodovino, kulturno preteklost in znamenite 
posameznike, ki so s svojim življenjem in delovanjem prispevali 
h kulturni podobi naših krajev. Izdali smo kar precej publikacij, 
prva je bila o zedinjeni Sloveniji in taboru na Kalcu med njimi 
smo ponosni na zbornik, posvečen dr. Antonu Požarju in zbornik 
o pivški župnijski cerkvi ter župniji sv. Petra z naslovom Ti imaš 
ključe. Poseben izbor pesmi smo v knjigi posvetili spominu pivške 
učiteljice in pesnice Ludovike Kalan, ob sodelovanju strokovnjaka za 
raziskovanje kamnite dediščine Božidarja Premrla smo se ukvarjali z 
zgodovino in pomenom kamnitih križev na Pivki in naredili repliko 
kamnitega križa kot spominek ter izdali knjigo, ki zajema zgodbe in 
zgodovino križev, ki so posejani po zgornji Pivki. Vsa leta smo iskali 
nove izzive, da smo se vključevali tudi v družabno življenje Pivčanov. 
Tako smo v zadnjih letih organizirali kulturno-družabna srečanja 
pri Studencu, pripravljamo pohode po poteh kamnitih križev, 
srečujemo se na čajankah v pivški knjižnici, organiziramo podarjanje 
knjig. Vse te dejavnosti in še več smo predstavili v zborniku, ki je 
nastal ob jubileju društva.  Bralcem Pivškega lista želimo predstaviti 
vsebino zbornika, ki smo ga svečano predstavili na osrednji kulturni 
prireditvi v Pivki na sam kulturni praznik.

»ČASI MINEVAJO, SPOMINI OSTAJAJO«

Zbornik je razdeljen na šest poglavij. V spremnih besedah sta 
spregovorila oba župana Občine Pivka, prvi župan Branko Posega 
in sedanji župan Robert Smrdelj. Svoje misli sta dodala oba 
predsednika društva, prvi, ustanovitelj društva Ernest Margon, in 
sedanja predsednica Irena Margon, svoje misli je izrazil tudi župnik 
Marjan Škvarč, saj društvo sodeluje tudi z župnijo  in ima v temeljih 
krščanske vrednote. Drugo, najdaljše poglavje, zajema zgodovino 
društva, kjer je mogoče prebrati marsikaj, od ustanovitve društva in 
sodelovanja z drugimi društvi, z občino Pivka, saj je društvo nastalo 
kmalu po začetku samostojne poti občine Pivka. Izvedeli boste, kako 
smo s strokovnimi podlagami utemeljevali lik Martina Krpana za 
občinske simbole, obeležili 700-letnico prve omembe Št. Petra na 
Pivki, opisali odkritje glagolskega napisa na cerkvici sv. Martina na 
Šilentabru. Pripravili smo slovesno akademijo v počastitev jubileja 
dr. Antona Požarja, razstavo o Ludoviki Kalan, spomnili smo se 
80-letnika prof. Silva Faturja. Večkrat smo predstavljali zanimive 
knjige, ki so bile povezane z našimi kraji in ustvarjalci ali sodelavci. 
Da ne bi šlo v pozabo, smo popisali, kaj vse se je dogajalo v prvi pivški 
Razstavni galeriji. V poglavju Povezani z našimi kraji smo posvetili 
našo besedo trem znamenitim ljudem, in sicer Antonu Požarju, 
Ludoviki Kalan in Silvu Faturju. Pivčanom še posebej namenjamo 
poglavje Pustili so sledi, kjer predstavljamo številne goste večerov 
Pod lipo. Predstavili smo citate: njihove misli in mnenja, ki so jih 
zapisali v kroniko društva. Posebno poglavje je namenjeno mladim, 
ki so zavzeto sodelovali v prireditvah, namenjenih otrokom. Ob 
koncu pa smo želeli predstaviti različna področja, kjer smo poskušali 
dodajati vrednost družabnemu življenju in srečevanju bodisi pri 
Studencu, na pohodih ali čajankah bodisi na drugih prireditvah. Za 
zaključek pa velja še obljuba, da bomo nadaljevali tradicijo prireditev. 
Kot smo zapisali v naslovu, da se časi spreminjajo, bo v društvu treba 
poskrbeti tudi za ohranjanje zanimivosti iz preteklih dni. Starejših 
prebivalcev je vse manj, zato jih bo treba obiskati in zapisati vse, česar 
se mogoče še spomnijo, in bodo pripravljeni povedati. 

Na tem mestu vabim občane in ljudi, ki bi se radi pridružili društvu, 
da se nam priključijo. Ker pa je treba iti s časom naprej, imamo tudi 
spletno stran www.kdlipa.si in stran na Facebooku, kjer nas lahko 
najdete.   

Irena Margon
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Četrtek, 23. februarja, je bil zelo poseben in slovesen dan za člane 
Harmonikarskega orkestra Glasbene šole Postojna, v katerem pod 
vodstvom profesorice Karmen Krapež sodeluje tudi zelo veliko otrok 
iz pivške občine in osnovne šole Pivka, kjer profesorica Krapež tudi 
poučuje. S čudovitim koncertom v prostorih Glasbene šole v Postojni 
so obeležili svojo 10. obletnico delovanja. V tem času se je v orkestru 
zvrstilo 36 učencev, medtem pa je šlo skozi roke profesorice še nič 
koliko drugih učencev, ki so sicer obiskovali pouk harmonike v Pivki, 
pa niso bili člani orkestra.

Koncertni večer je otvoril gostujoči pihalni orkester iz iste šole 
pod dirigentskim vodstvom Mitje Tavčarja in se predstavili z nekaj 
skladbami, med katerimi je največ navdušenja požela Robežnikova 
Pegasto dekle. Pihalci so tako na najboljši možen način otvorili večer 
ter pripravili podlago za slavljence ... harmonikarski orkester. Slednji 
se je pod dirigentskim vodstvom prof. Karmen Krapež najprej 
predstavil v manjši zasedbi ansambla harmonik in nam predstavili 
tri skladbe, pozneje pa so se na odru pojavili vsi člani orkestra in 
nam zaigrali še šest skladb, pri čemer sta zadnji dve poželi pravo 
navdušenje med publiko, in sicer Avsenikova Na zapravljivčku ter 
skladba iz muzikla Mama Mia. Publika je z navdušenim ploskanjem 
in vzklikanjem nagradila tako mlade glasbene upe kot 10 letno delo 
njihove profesorice ter dobila zaslužen »bis«. O prehojeni desetletni 
poti smo se pogovarjali s profesorico Karmen Krapež, ki nam je 
povedala marsikaj zanimivega.

Profesorica Karmen Krapež ... občudujemo vas pri poučevanju 
otrok na harmoniki ... zanima nas od kje vam ljubezen do tega 
instrumenta in do glasbe nasploh? Povejte nam kaj o sebi, od kje 
prihajate, od kdaj ste na glasbeni šoli Postojna in kako se je začela 
vaša glasbena pot?
Že kot otrok sem živela v svetu glasbe. Oče je igral klarinet, v mladih 
letih je bil član pihalne godbe Vrhpolje, mamo si pa vedno slišal 
prepevati. Z vstopom v šolo sem začela obiskovati glasbeno šolo 
v Ajdovščini. Nadaljevala sem na Srednji glasbeni in baletni šoli 
v Mariboru vse do leta 1986, ko sem prišla poučevat harmoniko v 
Glasbeno šolo Postojna. Še prej sem tri leta učila glasbeni pouk na 
Osnovni šoli Otlica. Zakaj prav harmonika? O tem  nisem nikoli 
razmišljala. Vem, da sem o tem bila trdno prepričana že od prvega 
dne, ko sem prestopila prag glasbene šole. Tega dne se tudi prav 
dobro spomnim.

Radi vas imajo tako otroci kot starši ... otroke radi vključujete v 
razne skupine, sestave, orkestre ... Kakšne so vaše izkušnje s tem 
… kako otroke pripravite do tega, da se vam odzovejo? 
Oh, otroci. Mislim, da imam z njimi kar dober stik in da se ujamemo. 
Pa čeprav sem kdaj sitna. Vsaj mislim, da tako rečejo. Seveda, kaj ne 
bom. Glasbena šola ni kot krožek v šoli, ko si po njem prost.
Otrok pride k pouku instrumenta. Tam mu je lepo, se nauči nekaj 
novega. In potem pride domov in takrat se delo šele prav začne. 
Vsakodnevne vaje. V šali pravim, da ni potrebno vaditi samo tisti 
dan, ko imaš rojstni dan. Vsi radi igrajo v komornih sestavih. Že v 
prvem razredu sprašujejo, kdaj bodo lahko igrali v orkestru. Tako 
je tudi nastal moj orkester. Jaz mu pravim kar moj, kajti v njem 

igrajo samo učenci iz mojega razreda. In ko zaključijo šolanje, 
še kar ostanejo. Tako nastopajo tudi tisti, ki niso prav »bleščeči« 
instrumentalisti.  Menim, da iz vsakega otroka lahko nekaj napraviš, 
tudi če ni talent. Zato je otrokom lepo igrati v orkestru, ker se lahko 
dokažejo z nastopom. In pri tem samo jaz vem, kaj je slišati iz njihove 
harmonike. Toda to kar pustimo, saj so to naše skrivnosti. Zelo mi 
je všeč, kadar me pride pozdravit kdo od bivših učencev. Srečujem 
jih  na raznih prireditvah, ko pripeljejo svoje otroke. Oh, res sem že 
dolgo v Pivki in Postojni, saj učim že njihove otroke.

Na nastopih poleg uradnega šolskega repertoarja in če tako rečeva 
»predpisanih« skladb večkrat slišimo tudi kakšno Avsenikovo 
ali Slakovo. Kako to sprejemajo otroci in starši? Imate veliko 
opravka, da se tovrstna glasba priključi šolskemu programu, ali je 
to v današnjih časih lažje kot nekoč?
Orkestralna igra je kar prepuščena mentorjem. Sama se odločam  
po občutku. Vem, kaj je všeč otrokom in kaj poslušalcem. Včasih 
kaj začnemo, pa potem opustimo, ker nam ni všeč. Prav mi pridejo 
tudi ideje otrok, ampak jih moram postaviti na realna tla, saj se vse 
hitro ustavi, ker je pretežko za igranje. Nastop navadno končamo z 
Avsenikovo skladbo, ker to radi igrajo.

Morda veste približno koliko otrok ste imela do sedaj pod svojim 
okriljem ... koliko jih je šlo skozi vaše roke ali morda skozi 
orkester?
Joj, ste mi dali misliti. Nimam pojma. Bi jih lahko preštela, saj imam 
vse napisano. Bom, vam povem naslednjič, ko se srečava. V orkestru 
pa je igralo do danes 36 učencev.

Kako pa je s financiranjem ... glede na to da opravljate veliko delo 
na področju kulture. Se najde s strani države, kulture, ministrstev 
kdo, ki kdaj priskoči na pomoč ... lahko kdaj računate na kakšen 
evro za avtobus ali pogostitev po nastopu ... so vam ta vrata odprta 
ali je potrebno veliko trkanja?
Pri denarju se vedno vstavi. Lahko rečem, da smo »odvisni« od 
posluha ravnatelja. Mi se lahko pohvalimo. Ravnatelj Edvard Popit 
nam je vedno naklonjen. Zadovoljen je, če kam gremo, če prosim za 
pogostitev po koncertu tudi ni težav. Za prevoze največkrat poskrbijo 
kar starši (in to brez pritožb). Tudi sama opravim kakšen prevoz. Pač, 
po potrebi se usklajujemo in delujemo.

Če bi danes iz vašega avtomobila ali stanovanja ukradli CD z 
vašo najljubšo glasbo ... kaj bi se našlo na njem? Kaj poslušate v 
prostem času?
Težko se opredelim, kaj poslušam. V avtu imam vedno prižgan Radio 
Koper. Tam slišim vse. Pomemben podatek so razmere na cesti, saj 
se vozim v službo iz Lokavca. Glasba je del mojega življenja, zato je 
v različnih razpoloženjih prisotna različna. Od klasike, do zabavne. 
Res vse. Čeprav se lahko malo čudno sliši, mi je bolj ko gremo proti 
koncu šolskega leta, všeč tudi tišina. 

Kaj pa ko imate dovolj tipk in se hočete od poučevanja malce 
spočiti in oddaljiti ... kaj rada počnete, kateri so vaši hobiji?
Ojoj, hobiji? Prosti čas pripada moji družini, saj se med tednom 
vidimo samo zvečer, ko pridem iz službe. Jaz delam vedno popoldan, 
vsi ostali pa so v šoli ali službi dopoldan. Včasih si privoščim obisk 
gledališča s prijateljicami. Tak, pravi »babji večer« pravimo temu. 
Mogoče izleti pa tisti pomirjujoči sprehodi … in tako iz dneva v dan 
...

Iskrena hvala za pogovor, pa še na mnoga leta tako vam kot vašemu 
harmonikarskemu orkestru.

Tekst in foto: SILVO ČELHAR

10 LET HARMONIKARSKEGA ORKESTRA
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S PESMIJO SO POVEDALI, DA NAS IMAJO RADI
Prvo marčevsko soboto je ansambel Narcis 
vsem predstavnicam ženskega spola podaril 
posebno čaroben in lep večer. V popolnoma 
razprodani dvorani Krpanovega doma je 
namreč domač narodnozabavni ansambel 
skupaj s svojimi gosti obeležil Dan žena, ki 
ga vsi obiskovalci tega koncerta še dolgo 
ne bomo pozabili, čeprav so glasbeniki že 
namignili, da se ob tem prazniku srečamo 
tudi prihodnje leto. Navdušeno občinstvo 
je v skoraj tri ure trajajočem glasbenem 
dogodku zares imelo kaj videti, predvsem 
pa je bil to večer odličnih glasbenikov, 
zabavnega dogajanja, dobre volje in 
neverjetne energije. Ansamblu Narcis, ki 
je koncert organiziral ob podpori Občine 
Pivka, so se na odru pridružili njihovi 
glasbeni prijatelji, mladi dekleti ter fanta 
ansambla Amaterji, prekaljeni ansambel 
bratov Poljanšek, domača Klapa Škvadra ter 
energični Biseri. 

Poleg svojih avtorskih uspešnic, ki so 
jih glasbeniki peli ob bučnih aplavzih 
občinstva, je bilo veliko tudi znanih skladb, 
posebno doživetje za uho pa so bile skupne 
melodije, ki so jih gostitelji, ansambel 
Narcis, zapeli s svojimi gosti. Sobotni večer, 
ki ga je povezovala simpatična Sidonija 
Zega, je postregel z obilo zabavnimi vložki, 
predstavitvami in igrami, v katerih je 
pomembno vlogo imelo tudi občinstvo. Kot 
je v svojem nagovoru občinstvu povedal 
eden izmed glasbenikov, so ta večer govorile 
pesmi. Pesmi, zapete z srcem in predvsem 
izjemno usklajenostjo, so občinstvu 
povedale, da imajo glasbeniki radi svoje 
poslušalce in obiskovalce, ki so pravzaprav 
njihov motiv za ustvarjanje. Moč glasbe 
je bilo ta večer nedvomno moč začutiti. 
Dobrovoljni obiskovalci koncerta so namreč 
zaključek le-tega spremljali na nogah in 
se s tem zahvalili glasbenikom za izjemen 
glasbeni večer, ki je imel tudi humanitarno 
noto, saj so se gostitelji odločili del vstopnine 
nameniti območnemu združenju Rdečega 
križa Postojna-Pivka, ki bo ta znesek 
namenil socialno ogroženim družinam.  
Ansambel Narcis, ki po glasbeni poti stopa 

že devetnajsto leto in prihodnje leto obljublja praznovanje svoje 20. obletnice v krogu svojega 
občinstva, je s tokratnim dogodkom znova dokazal svojo glasbeno predanost in priljubljenost 
ter kakovost svojih sklad, ki vedno znova navdušujejo. Priznanje slednjega je te dni potrdil 
še en v nizu njihovih glasbenih uspehov in sicer je bil ansambel Narcis izmed šestdeset 
prijavljenih skladb izbran 
za nastop na priznanem 
festivalu Polka in valček, 
ki se bo odvijal 7. aprila v 
Podčetrtku. 

DKH

Ansambel Narcis (Anita Penko Maslo, Uroš Ferenc, David Penko, Damijan Penko)

Foto: Tilen Lukan
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STUDENEC ZA DAN ŽENA
V nedeljo petega marca je pevska skupina 
Studenec iz Pivke počastila dan žena. V avli 
snovne šole Pivka so pripravili koncert, s 
katerim so obeležili ta praznik vseh žensk, 
prireditev je potekala ob 18.uri zvečer. Da pa 
na nastopu, posvečenim ženskam, niso bili 
pevci in pevke sami, so medse povabili še 
nekaj gostov. Po uvodnih pesmih na začetku 
koncerta se jim je na odru pridružila Danica 
Pardo iz Prema, ki je poleg lepe recitacije, 
publiki postregla z svojim pogledom na 
ženski svet,odraščanje in ljubezen, v pristni 
domači govorici, ter v dvorani požela obilo 
smeha in veselja. Za Danico pa sta stopila na 
oder glasbeni duet na kitarah, Anton Škrlj in 
Aleksander Kušlan. Fanta z veliko glasbene 
kilometrine vsak na svojem področju sta 
pred časom združila moči,grla in kitari ter 
se tako ljubiteljsko lotila skupnih podvigov.
Zaigrala sta nam štiri skladbice ter z glasbo, 
humorjem in prisrčnim nastopom ogrela 
srca in dlani poslušalcev v dvorani. Po 
tem čudovitem glasbenem predahu, smo 
se poslušalci zopet zatopili v besede še ene 
ženske gostje, Irene Margon, ki nam je še 
s svoje strani odstirala svoje poglede in 
mišljenja na ženstvenost in žensko danes. In 
po vsem omenjenem je bil zopet čas, da oder 
zasedejo glavni slavljenci večera, skupina 
Studenec, in nam zapojejo v duhu večera 
in žensk naslednji blok skladb, s katerimi 
so poželi glasne aplavze med publiko v 
dvorani. A to še ni bilo vse … za konec nas je 
čakalo še eno glasbeno-plesno presenečenje, 
nastop plesne skupine Srebrna iz Senožeč. O 
nastanku skupine ter o skrivnosti nastanka 
tega lepega imena nam je pred plesom v 
pravem pravljičnem duhu pripovedovala 

njihova predstavnica. Večer je bil lep in veder, kot se za praznovanje tako lepega praznika 
tudi spodobi.

Tekst in foto: Silvo Čelhar

VENDAR PETI ON NE JENJA …
V okviru februarskih kulturnih prireditev v Občini Pivka je v soboto, 18. februarja ob 19. uri, 
v avli Osnovne šole Pivka potekala prireditev z naslovom Vendar peti on ne jenja … Kulturni 
program so oblikovali Moški pevski zbor Pivka, Učiteljski oktet Pa kol'k'r tol'k', Duo Mir ter 
recitator Janez Podjed, vse skupaj pa je v zaokroženo celoto povezovala Anita Garafolj.

Tako pivški pevci pod vodstvom Marcela Štefančiča kot gostje, ki prepevajo v učiteljskem 
oktetu pod vodstvom Primoža Sarka, so se predstavili predvsem z domoljubnim programom, 
v katerem ni manjkalo priljubljenih in skoraj ponarodelih skladb za moški sestav, kot so: 
Vasovalec, Oj, Doberdob, Nmav čriez jizaro, En hribček …in nekaj uglasbenih na Prešernova 
besedila: Strunam,  Kam, Zdravljica. Za dodatno mero poezije našega najpomembnejšega 
pesnika je poskrbel recitator Janez Podjed, da so na prireditvi zazveneli tudi ženski 

glasovi, pa Irena Lukan in Marija Milena 
Rupnik z Medvedjega Brda, učeni pevki, 
ki nastopata pod skupnim imenom Duo 
mir. Pevki sta izdali že dve zgoščenki, v 
Pivki pa sta se predstavili z ljudsko Sirota 
ter dvema avtorskima skladbama Irene 
Lukan. Dogodku je izrazno moč in težo dal 
skupen nastop vseh pevcev, ki so glasove 
združili v Vodopivčevi Pobratimiji. Veliki 
primorski skladatelj Vinko Vodopivec je na 
besedilo Simona Jenka ustvaril himnično 
skladbo, brez katere ne mine nobena 
pevska prireditev na Primorskem. Če 
Pobratimija ne zadoni na odru pa zagotovo 
na zaključnem druženju: 

»Naj čuje zemlja i nebó,
Kar dens pobratimi pojó!

Naj se od ust do ust razlega,
Kar tu med nami vsak prisega:

Da srce zvesto, kakor zdaj,
Ostalo bode vekomaj.«

Katarina Temkova
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VANJO GROBLJAR: »GREM«
»GREM«, ker je priložnost da nekaj pričnete 
delati drugače? »GREM«, da se otresete 
strahu od ljudi okoli Vas in se oprimete svojih 
sanj. Zgodbe preprostih ljudi, ki zmorejo 
sanjati velike sanje, združene v ujetih 
trenutkih umetniških fotografij – RAZSTAVA 
»GREM«.

»Ni je ograje, ki je sanje ne morejo 
preskočiti«, je zasidrana misel, ki se je skozi 
leta trdega dela avtorja fotografij prebudila v 
projekt »Grem«.

Pri idejnem konceptu, se je avtor slik Vanjo 
Grobljar sklenil poglobiti v zgodbe malega 
človeka z velikimi sanjami. Zgodbe, ki so vsa 
leta njegovega dela bila skrbno zasidrana v 
želji po tem, da neuspeh ne obstaja, ga je 
vodila, do ujetih trenutkov, ki poosebljalo 
pogum, moč in neizmerno voljo do svojih 
sanj. Sklop veličastnih fotografij, pod 
idejnim konceptom »GREM«, nam ponuja 
unikatne trenutke, ki poosebljajo velike 
sanje, malih ljudi. »GREM« postavlja v 
ospredje žensko, ki si samosvoje utira pot 
vsakega dneva. Žensko, ki sama kreira 
svoje življenje. Žensko z lastnimi sanjami v 
prevelikem svetu, ki zmore biti žena, dekle, 
mati in poslovna dama v eni osebi, pa jo 
vseeno ta nepravični prostor duši. Zgodbe o 
uspehu, o katerem vam bodo pripovedovale 
izbrane umetniške fotografije same po sebi. 

Zgodbe, ki so navdihnile avtorja fotografij, da je vedno znova verjel vase. Zgodbe, ki bodo 
gotovo navdihnile tudi vas. »GREM« je dober razlog, da na otvoritveni dan pokažete, da vam 
ni mar, kajti »GREM« pomeni, da nas zapuščajo najpogumnejše, na nek način so to pobegle 
neveste! 

TD Pivka

v galeriji Krpanovega doma Pivka.

Turistično društvo Pivka vas vabi na

odprtje fotografske
razstave z naslovom »GREM«

avtorja Vanja Grobljarja.

Odprtje s krajšim kulturnim programom bo v petek,

7. aprila ob 19. uri,

PODARILI SPET VELIKO KNJIG
Dan pred slovenskim kulturnim praznikom smo tako kot že velikokrat 
sedaj razstavili večje število knjig v avli pivške trgovine Spar. Knjige 
so pričakale obiskovalce, nekateri so prav čakali na začetek tokratne 
akcije, bodisi v pričakovanju kakšne zanimive knjige ali kot darovalci 
knjig. Dve popoldanski uri sta prehitro minili ob izmenjavi knjig, 
pogovoru o njih in novih idejah, ki se porodijo ob takem srečanju. 
Spet smo oddali blizu 100 knjig, nekaj smo jih tudi prejeli od naših 
stalnih obiskovalcev. Naslednja akcija bo ponovno povezana s 
Francetom Prešernom, zato jo bomo izpeljali na Prešernov rojstni 
dan ali Ta veseli dan kulture. 

Irena Margon  

ČAJANKA V ZNAMENJU KULTURE
Kulturno društvo Lipa je pripravilo v pivški 
knjižnici čajanko tudi v mesecu februarju. 
Namenjena je bila spominu na Prešerna 
in druge pesnike, ki so zaznamovali svoj 
in naš čas. Ob čaju in prijetnem pogovoru 
o osebnih spoznanjih ob prebiranju 
Prešernovih pesmi in interpretaciji le-teh, 
je ura in pol druženja prehitro minila. Vsak 
udeleženec je prispeval svoje misli in tako 
bogatil druge in sebe. Dogovor o naslednji 
čajanki je prinesel idejo, da bi bila naslednja 
tema povezana s smehom in prvoaprilskimi 
potegavščinami v literaturi.

Irena Margon 
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Torek, sedmega februarja, je bil za Branka Česnika iz Parij prav 
poseben dan.V galeriji Krpanovega doma v Pivki je bila namreč ob 
18. uri zvečer pod okriljem in v organizaciji Turističnega društva 
Pivka in Foto kluba Sušec, otvoritev njegove samostojne fotografske 
razstave z naslovom Ob reki Pivki.

Branko je človek, ki se ga moraš razveseliti, ko ga zagledaš. Vedno 
prijazen in nasmejan in vedno pripravljen pomagati in takšna so 
tudi njegova dela. Umirjena, prijazna, pa hkrati veličastna. Ko se 
zazreš vanje, se misli in duša nehote presele tja, kjer so fotografije 
nastale … na vrh Svete trojice, Bled, ob reko Pivko ... in ravno to je 
v umetnosti največji uspeh. Čeprav težko merljiv z matematičnimi 
in računovodskimi standardi, je največji tisti, ki se dotakne naše 
duše in src. Branko je v uvodnem delu povedal, da ljubezen do 
fotografije goji že od mlajših let, ko si je s prvo plačo opremil temnico 
kar v domači kopalnici. Z leti so prišle v ospredje druge vrednote 
in obveznosti in fotografija je morala za nekaj časa k počitku. 
Zadnja leta pa temu področju in svoji ljubezni posveča zopet 
več pozornosti in časa. Na prireditvi sta za glasbeno popestritev 
poskrbela dva glasbenika, in sicer je kot mlad harmonikaš, ki si še 
utira pot v glasbene vode, zelo suvereno nastopil Timotej Sitinger 
in zbranim zaigral Slakovo V dolini tihi in Avsenikovo Na Roblek. 
Za Timotejem pa smo prisluhnili malo bolj izkušenemu glasbeniku, 
ki nas je z akustično kitaro popeljal v bolj romantične vode, to je bil 
Kristjan Črlenec s skladbami Wonderfull tonight Erica Claptona in 
Stevensovo Father and Son ter The parting glass skupine Kings. Da 
pa so prireditev in Brankova dela dobila tudi umetniško potrditev 
in težo, je poskrbela posebna gostja, umetnostna kritičarka Polona 
Škodič. Ta je poudarila, da ima pri ustvarjanju lokalnih ustvarjalcev 
in umetnikov poseben pomen prav domače okolje in vzpodbude, 
ki so prve in najpomembnejše ravno doma. Škodičeva je povedala 
veliko o Brakovih tehnikah, ki jih uporablja, in pomenu motivov, ki 
jih išče in se pojavljajo v njegovih delih ... o Branku pravi takole:

»Branko Česnik je že dolgo trdno in naklonjeno povezan z življenjem 
svoje dežele kot človek, opazovalec in fotograf, ki zna gledati širše in 
naprej. V svoji pozitivni naravnanosti do življenja se zaveda, da je 

videnje resničnega sveta moč posredovati vedno drugače in na mnogo 
načinov. Gledalca nagovarja s senzibilno, vse bolj izčiščeno fotografsko 
izpovedjo, ki pod obodom časovnega loka zaobjema preteklost in 
sedanjost, dolga stoletja in en sam trenutek.«

Naj za konec naštejemo zgolj nekaj dosežkov, na katere je Branko 
lahko upravičeno ponosen. Poleg tega, da stalno objavlja v našem  
Pivškem listu in da ima preko 600 sledilcev na spletni strani 500PX, 
je prejemnik prve nagrade na extemporu Snežnik 2016, objavljenih 
ima kar 45 fotografij na strani Travel Slovenija (veliko jih je iz naših 
krajev: presihajoča jezera, Grad Snežnik, Sv.Trojica, Predjamski grad, 
na strani Gurushot je njegova fotografija Bleda izbrana med 25-imi 
»Worldclass« - svetovno znanih fotografij. Na isti strani je bil izbran 
s fotografijo Bleda na svetovno razstavo Thessaloniki international 
conteporary art fair ter izbran na 62. mesto med kar 6720 udeleženci 
s celega sveta, s kar štirimi fotografijami na temo »Best of 2016«. 
In njegova fotografija Dubrovniške ulice na temo »People in the 
City« je razstavljena v Blue Art gallery v Berlinu. Branku želimo še 
naprej mirno roko in pronicljivo oko, da ga bomo lahko še velikokrat 
občudovali na podobnih fotografskih razstavah.

Silvo Čelhar
Foto: Stojan Spetič

BRANKO ČESNIK – OB REKI PIVKI

LEA DVORŠČAK: MI, LJUDJE
 Na našem modrem planetu še vedno obstajajo kotički, kjer najdemo 
ljudstva, ki ohranjajo prvinski način življenja v sožitju z naravo. 
Čeprav se marsikomu zdi nepojemljivo, se od njih lahko naučimo 
ohranjanja vezi med človekom in naravo. Pomembno je, da se njihove 
kulture zavemo, jo spoštujemo in jo pomagamo ohranjati. 

LEA DVORŠČAK je dijakinja 3. letnika gimnazije, ki pripravlja 
razstavo z naslovom MI, LJUDE, s katero bo odstrla pogled na 
skupnosti ljudstev, ki še vedno ohranjajo starodavna izročila 
prednikov. Za razstavo jo je navdahnil in pritegnil koledar Survival 
International 2015, britanske dobrodelne organizacije, ki skrbi 
za plemenska ljudstva in njihove pravice, zato je začela ogrožena 
ljudstva preučevati.

Jerneja Ksir

Predavanje o ljudstvih in odprtje razstave bo v 

petek, 5. maja 2017 ob 19. uri, 
v galeriji Krpanovega doma Pivka.



Vselej ko sem se vozila skozi središče Pivke, je moj pogled privlačilo 
zanimivo postavljeno cvetje pred vrati Cvetličarne Jurman. In 
ko sem prvič stopila vanjo, sem bila prijetno presenečena. Steni v 
cvetličarnici, polni raznovrstnih rožic, sta (bili) polni tudi lepih 
cvetličnih akvarelov. Izvedela sem, da je cvetličarka tudi slikarka. 
Kako lepa kombinacija!

Ste bili prej cvetličarka ali prej slikarka?
Najprej sem bila grafičarka, potem agronomka, nazadnje sem 
cvetličarka. Hotela sem postati agronomka, a ker ni bilo službe, sem 
si jo morala sama ustvariti. Nikoli nisem mislila, da bom cvetličarka, 
vedno pa sem sanjala, da bom vrtnarka. Zemlja, prst, je bila moja 
prioriteta.

In zato gotovo negujete svoj vrt. 
Ja, je v nastajanju. Ta, v Nadanjem selu, pr' Pjrčevih, kjer sem doma 
tri leta. Prejšnjega sem pustila v Parjah, pr' Jurmanovih. 

Gotovo bo nekaj posebnega.
To bomo videli čez 20 let (se smeje). Bo »natur« in obenem bo poln 
vrtnic, plezalk, vzpenjalk, grmastih … vseh. Vsi materiali bodo 
naravni, bo okrasen v kombinaciji z zelenjavnim. V njem bo precej 
stopnic, škrli … zelo so mi všeč skalnjaki, hoste, meni ljube so tudi 
hortenzije. Vrtnice pa zato, ker se z njimi vse leto nekaj dogaja. 

Kje pa ste se naučili cvetličarskih spretnosti?
Po diplomi sem delala in se učila v Sežani pri cvetličarki Eriki Kljun. 
Zelo strogi, za kar sem ji še danes hvaležna. Prva dva meseca cveta 
nisem prijela v roke. Samo njeno delo sem morala opazovati. Nato 
mi je počasi prepustila aranžma enega cveta, nato pa je trajalo, da 
sem prišla do šopka. Približno pol leta je minilo, da sem lahko nekaj 
večjega sama oblikovala. Cvet ali šopek si lahko dal iz rok, ko je bil 
popoln. 

Na srednjo grafično šolo pa vas je odpeljal risarski talent.
Malce že. V bistvu mi tedaj ni uspelo priti na oblikovno šolo. A 
tudi na grafični sem za risanje dobila primarno podlago, barvo, 
kompozicijo in podobno. Čeprav tam ni bilo prostoročnega risanja, 
predvsem računalniško oblikovanje. Nato sem začela risati sama kot 
samouk, za hobi, pa na tečaj sem šla.  

Kaj najraje rišete?
Zelo rada rišem pivška presihajoča jezera, malce zaljubljena sem 

v moje Parje. Kasneje sem začela risati cvetlične akvarele, ki so mi 
zelo pri srcu. Kljub temu da imam dva majhna otroka, najdem čas 
za risanje. Pravzaprav ga zdaj najdem še več, saj še bolj potrebujem 
čas zase. Zame lansko leto namreč ni bilo preveč rožnato, zato sem 
se rada umikala v mir tega, kar mi je pri srcu. Zvečer, ko gredo otroci 
spat. 

Pred kratkim ste razstavljali v Zagorju. Kdaj ste slike na ogled 
postavili prvič?
Še v srednji šoli, v 2. letniku grafične šole. Spodbudila me je 
vzgojiteljica v dijaškem domu. Nato sem razstavljala s postojnskim 
društvom v zdravstvenem domu, dvakrat v Zagorju v organizaciji 
zagorskega kulturno prosvetnega društva Miroslav Vilhar in v 
postojnski knjižnici Bena Zupančiča. 

Ali kupci radi posežejo tudi po vaših slikah?
Da. Predvsem po manjših formatih in domačih motivih, kot so grad 
Kalc, jezera, stare domačije …

Kakšen pa je njihov okus za rože?
Različen. Z leti ljudi spoznaš in natančno veš, kdo ima raje »fjok« več, 
kdo ima rad več zelenja in katero barvo ima kdo najraje. 

Kakšne barve je vaš najljubši cvet?
Bele.  Je pa belo cvetje najtežje prodajati. Še vedno je glavna vrtnica.

Je težko v manjšem kraju prodajati cvetje?
Verjetno ne težje kot kaj drugega. Kajti vsi kdaj pa kdaj potrebujemo 
rožico, za drugega ali zase. Je pa res, da moram vedno iskati kaj 
novega. Tudi za izložbo se trudim, da je vsak teden drugačna. 
Stremim za tem, da bi bilo v moji cvetličarni čim več naravnega. V 
naravi je veliko lepega. Tudi trobentica v lončku je najlepša rumena.

Tekst in foto: Dragica Jaksetič

Pregled kulturnih dogodkov, aktivnosti društev, vaških skupnosti…

»Tudi trobentica v lončku je najlepša rumena.«
TINA ZADELJ, PIVŠKA 
CVETLIČARKA IN SLIKARKA

49

IZTOK SNOJ: POGOVORI Z GORO
V galeriji Krpanovega doma je bila 3. marca ob 19. uri otvoritev 
fotografske razstave POGOVORI Z GORO avtorja Iztoka Snoja. Iztok 
Snoj je bil rojen leta 1959 v Ljubljani.  Diplomiral je iz matematike, 
dela v informatiki  in – fotografira. S fotografijo se intenzivneje 
ukvarja od leta 2004, ko je na portalu gore-ljudje.net začel objavljati 
gorske zgodbice. Odzive, ki jih je nanj naredila narava, je skušal 
ubesediti in tudi posneti. Postal je opazovalec in zapisovalec vtisov. 
Do sedaj je nastalo preko tristo objav, od tega kar trideset o Snežniku.

Fotografije Snežnika in njegove lepote si lahko 
ogledate do 5. aprila 2017 v galeriji Krpanovega 
doma.

Tekst in foto:
Jerneja Ksir
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Zveza SVS je na pobudo Valterja Šajna za svoje tehnične komisarje 
in predstavnike društev iz cele Slovenije v soboto, 18. 2. 2017, 
organizirala skupaj z Društvom starodobnih vozil Martin Krpan 
Pivka tradicionalni vsakoletni izobraževalni simpozij. K udeležbi so 
bili povabljeni tudi  gostje, med njimi predstavniki SVAMZ. Posebna 
gosta pa sta bila podžupan Pivke Boris Rebec in sam Martin Krpan, 
ki ga imitira Andrej Godina. Približno 120 udeležencev se je zbralo v 
Krpanovem domu v Pivki. Najprej so si v galeriji ogledali fotografsko 
razstavo OB REKI PIVKI avtorja Branka Česnika, nad katero so bili 
zelo navdušeni.

 Še večje navdušenje pa so pokazali nad razstavljenimi starodobniki.
Nato je sledil strokovni del oziroma predavanje za tehnične komisarje. 
Na samem predavanju so jim  bile predstavljene izkušnje pri izvajanju 
pregledov vozil in najbolj pogoste napake ter tipične pomakljivosti, 
ki jih pri pregledih delajo tehnični komisarji. Dobili pa so tudi dober 
pregled nad zgodovino in lasnosti uporabe električnih avtomobilov. 
Izobraževalni simpozij je bil uspešen, saj je udeležencem podal 
nekaj novega znanja, jih opomnil na nekatere pomankljivosti in 

jim omogočil druženje s kolegi za izmenjavo mnenj in izkušenj 
pred novo sezono. Po strokovnem delu srečanja smo si podrobneje 
ogledali električno vozilo BMW. Nato so se udeleženci preselili v 
Park vojaške zgodovine, kjer je najprej sledilo okusno domače kosilo 
v vojaški Kantini, nato pa voden ogled zbirke tankov, topov, letal, 
podmornice ter ostale vojaške opreme. Bolj »miroljubne« narave pa je 
bil še zaključni ogled Eko muzeja. Zanimivo je bilo poslušati starejše 
ljudi, ki so pripovedovali o služenju vojaškega roka v naših krajih. Ti 
ljudje so se vrnili v čas, ki so ga tu preživeli. Od nas so se poslovili z 
obljubami, da se še vrnejo v naše kraj in si jih podrobneje ogledajo. 
Kot organizator je Društvo starodobnih vozil Martin Krpan Pivka 
prejelo posebne zahvale za izredno dobro pripravljeno prireditev. Ob 
tej priložnosti bi se radi zahvalili: Občini Pivka, podžupanu Borisu 
Rebcu, imitatorju Martina Krpana Andreju Godini, Parku vojaške 
zgodovine (Boštjanu Kurentu) in Kantini Pivka.

Jerneja Ksir
Martin Krpan Pivka

V PIVKI IZOBRAŽEVANJE TEHNIČNIH  KOMISARJEV IN 
PREDSTAVNIKOV DRUŠTEV ZVEZE SVS 

ZIMSKA PETKOVA PREDAVANJA IN GOSTOVANJE KULTURNO PROSVETNEGA 
DRUŠTVA MIROSLAV VILHAR ZAGORJE PRI SLOVENCIH NA REKI 
V KPD Miroslav Vilhar Zagorje smo leto začeli z nizom zimskih 
petkovih predavanj, ki smo jih v gasilskem domu organizirali že 
tretje leto. Na prvem nam je Aleš Čerin spregovoril o tem, kako 
starši že od rojstva dalje ropamo otroke izkušenj, ko s »curling« 
vzgojo skušamo odstraniti ovire, ki bi otroku morebiti prišle na pot.  
Sledila je predstavitev dela študijskega krožka mentorice Marjete 
Marinčič z naslovom Naravna in kulturna dediščina Zgornje Pivke, 
ki z aktivnostmi tudi v letošnjem letu vabi k sodelovanju. Nadja 
Vidmar in Vesna Bizjak iz Doma starejših občanov Ilirska Bistrica 
sta z nami delili bogate in praktične izkušnje s področja demence, 
od pomembnosti preventive, do znakov in soočanja z boleznijo. 
Naš zadnji gost je bil specialni pedagog Marko Juhant. S temo 
komunikacije z otroki se je dotaknil vseh generacij in nas obogatil s 
konkretnimi in praktičnimi primeri iz vsakdanjega življenja. Odziv 
obiskovalcev nas vzpodbuja, da že razmišljamo o temah, ki jih bomo 
ponudili naslednjo zimo. 

Na povabilo ilirskobistriškega JSKD smo bili, s prireditvijo z 
naslovom Lea Fatur – Zagorka in pisateljica, povabljeni k sodelovanju 
pri obeležitvi slovenskega kulturnega praznika v Slovenskem domu 
Bazovica na Reki. Pisateljičino življenje in delo smo tako lahko 
predstavili že tretjič. Prvo predstavitev je zaznamovala 150-letnica 
rojstva rojakinje, praznovali smo jo v Zagorju. Lani ji je sledilo 
povabilo v Ilirsko Bistrico, tokrat pa smo se z veseljem odpravili čez 
mejo, kar je bil prvi tovrstni korak našega društva. Lea Fatur se je z 
družino zaradi očetove službe veliko selila in vsak od naštetih krajev 

jo je po svoje zaznamoval. Kulturno prosvetno društvo Bazovica 
letos praznuje 70-letnico delovanja. Po osamosvojitvi obeh držav je 
postalo pravo središče za Slovence na Hrvaškem, šteje že več kot 1900 
članov. Sprejeli so nas izredno gostoljubno, ob veselem razpoloženju 
se je bilo kar težko posloviti. Na ta dan nas bo še celo leto spominjal 
koledar njihovega foto kluba, ki ga je vsak od nas dobil v dar. 
Dogovarjamo se že za nadaljnje sodelovanje.   

Alenka Brožič
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Dom je vedno v kraju, h kateremu je priklenjena duša. In ljudem 
vedno manjka nekaj, kar se ne da kupiti - ljubezen, veselje, mir ... 
Kdor ne občuti ljubezni, kdor ne pozna veselja in ne najde miru, 
nima pravega življenja. Zdravilo za vse slabosti, napake, skrbi, žalost 
in vsa hudodelstva človeštva se skriva v eni sami besedi - ljubezen. To 
je božanska življenjska sila, ki povsod ustvarja in obnavlja življenje, 
zato je tudi dom tam, kjer človek vse to resnično tudi doživlja. In, ja 
... najin dom, sicer šele nedavno, je postal otok Pag, v katerega sva 
se pred časom zaljubila. In je gotovo vir in zaklad lepote, s pomočjo 
katere bova vedno znova komaj čakala vsakega novega dne, polnega 
prihodnjih izzivov.

Otok Pag, kjer sva si v kraju Povljana ustvarila nov in prijeten 
domek, leži v Srednjem Jadranu, s celino pa je blizu Zadra povezan 
z znamenitim Paškim mostom. Otok je peti največji v Jadranu, je 
razmeroma ozek in dolg okrog 60 km, ponaša pa se s preko 300 km 
obale in s čudovitimi plažami, prepoln je zalivov in rtov. Ravno Pag, 
med vsemi otoki, ima največ obale, hkrati pa leži najbližje celini. 
Otok je edinstven po vegetaciji, hkrati pa je najmanj poraščen otok 
na Jadranu in lahko bi rekli, da so prava drevesa res redkost. Po 
kamnitem terenu raste aromično rastlinje, na katerem se pasejo ovce, 
ravno številna zelišča v prehrani drobnice pa dajejo značilen okus 
paškemu siru in jagnjetini.

Posebnost, tista manj prijetna, je na Pagu sol. Pa ne v smislu 
pridobivanja, ki je na otoku stoletna obrt in si na Pagu lahko še danes 
ogledate stari način pridobivanja soli v glinastih bazenih, pač pa tako 
imenovani pojav »posolice«. Neposredna bližina Velebita, ki pogojuje 
nastanku močne burje, le tej pomaga, da se zaganja preko morja na 
otok, ob tem pa z morske površine dviguje sol, ki jo pozneje odlaga 
na otoku. Sol pa, kot je splošno znano, ni ravno prijatelj ne rastlinja, 
posebej pa ne kovinskih predmetov. Ljudje se s »posolico« bojujejo 
na različne načine. Klimatske naprave, avtomobile itd. po vsaki 
posolici perejo s tekočo vodo, rastlinstvo, med katerimi prevladujejo 
oljke, pa skušajo zaščiti z gradnjo tradicionalnih »suhozidov«, pravih 
mojstrovin iz kamenja, ki ga brez veziva skladajo v tudi kilometrske 
zidove.

Vodna oskrba na otoku ni problematična, za kar je spet zaslužen 
Velebit, s katerega zaledne vode odtekajo na morsko stran, in 
nemalo je izvirov pitne vode v morju. Domačini pa si pri zalivanju 
in namakanju poljščin in trte pomagajo s številnimi vrtinami, ki so 
neredko globje  tudi od 20 metrov. Kar je morda tudi posebnost, 
ravno zaradi svojega izvora, ima pitna voda na celotnem Pagu nekako 
slankast okus, četudi je popolnoma neoporečna. Morda je največji 
ekološki problem otoka ravno odlaganje smeti in njihova predelava, 
verjameva pa, da se bo v prihodnje tudi ta težava nekako rešila, 
saj je otok s svojo naravo res pravi, četudi svojevrsten in nekoliko 
drugačen, biser. Za paško čipko ste najbrž že slišali. Vsaka zase je 
unikatna, čipkarstvo kot obrt pa se neguje že nekaj stoletij. Paški sir 
sem že omenil. Odlično jagnjetino tudi. Otoška malvazija je nekaj 
posebnega. Pa obilo morske prehrane, pripravljene z lokalnimi zelišči 
in domačim olivnim oljem ... Tudi največjim gurmanom na otoku 
zagotovo ne bo nič manjkalo, saj je ponudba resnično pestra.

Najstarejše mesto na otoku je mesto Pag. Leta mu je Bela IV. podaril 
atribut svobodnega kraljevskega mesta, gradnja današnjega mesta 
pa se je pričela leta 1443 po načrtih hrvaškega renesančnega kiparja 
Jurja Dalmatinca. Dela so izvedli v nekaj več kot dveh desetletjih, 
je pa prijetno mestece pravi arhitektonski biser. Mestece Povljana, 
kjer sva si našla nov dom, leži na jugu otoka, le streljaj od Paškega 
mostu in približno 50 km od Zadra, na katerega gravitira večina 
otoškega prebivalstva, saj so mnogi tam zaposleni, dijaki obiskujejo 
srednje šole, poleg tega pa nudi resnično vso oskrbo. Povljana leži 
v čudovitem širokem zalivu in je kar dobro zaščitena pred burjo. 
Nekaj več kot 700 prebivalcem, ki jih tukaj živi stalno, se v poletni 
sezoni pridruži še val turistov, ki počitnikujejo v številnih zasebnih 
apartmajih, ljubitelji bolj naravnega življenja pa lahko uživajo v senci 
borovih dreves v dveh manjših, a lepo urejenih kampih. Kraj ima 
skorajda vse, kar človek potrebuje. Ambulanto, tudi z nekaterimi 
specialisti, zobozdravnika, pošto, bankomat, lekarno, podružnično 
šolo, tri prehrambene trgovine, pa kar nekaj prijetnih lokalov, picerij 
in restavracij. Veliko vsega v malem in nič nama ne manjka. Poleg 
tega, da sva že prava domorodca, imava praktično vse pri roki, saj 
je do najbolj oddaljene trgovine okrog 400 metrov, obisk trgovine 
pa predstavlja prav prijeten sprehod po svežem zraku, z vonjem 
morja in soli.  Domačini so se v preteklosti preživljali v glavnem s 
poljedelstvom, ribolovom in gojenjem ovac in vsa ta tradicija se je v 
veliki meri še ohranila. Oskrba s svežimi ribami in drugimi morskimi 
plodovi je na dosegu roke, polja paprik, paradižnikov, krompirja 
in drugih vrtnin pa so prave zelene oaze, kljub temu, da je večina 
okolice tipično kraška.

Turizem se je intenzivneje pričel razvijati po l. 1955, predvsem kot 
lovski turizem, saj dve veliki mokrišči, Veliko in Malo blato, celo leto 
nudita zavetje preko 150 različnim vrstam ptic, kopenskim želvam, 
zajcem in njihovim manjšim sorodnikom, kuncem. Velike divjadi 
na otoku ni, kač, ki se jih velika večina ljudi boji, pa je malo, četudi 
je teren ponekod res divji in se kakšna strupenjača, kot je poskok, 
tudi najde. Ampak, brez panike. Ob izletih v naravo boste največkrat 
lahko srečali le kakšnega simpatičnega martinčka, zagotovo pa boste 
lahko uživali v čudovitih razgledih in z vonjem morja in z zelišči 
prežetim zrakom. Današnji turizem je dobro razvit, ponudba pa 
je neverjetna. Ker je Povljana tudi sedež občine, z zelo aktivnim 
turističnim centrom, turist zagotovo ne more ostati razočaran. In 
del turistične ponudbe postajava tudi midva. Ljudje so naju dobro 
sprejeli in skupaj še z nekaterimi počasi uresničujeva svoje želje. 
Pripravljava projekte, ki so usmerjeni v malce bolj »robinzonske« 
vode. Pohodništvo, kolesarjenje, preživetje v naravi in še kaj, hkrati 
pa želiva domačinom, morda v prihodnje tudi turistom, predstaviti 
slovensko kulinariko, naše navade in običaje pa še kaj. Razmišljava 
tudi o kulturni izmenjavi med Povljano in Pivko, z organizacijo 
pevskih in drugih prireditev, prav poseben izziv pa nama ostaja 
povezava obeh šol, z idejo izmenjave otrok v poletnem in zimskem 
času. Skratka, čeprav Pivčana po srcu in duši, na Pagu živiva prijetno, 
intenzivno, se skupaj učiva, ustvarjava in raziskujeva, hkrati pa Vas 
vabiva, da se nama za krajši čas pridružite. Kot obiskovalci, turisti ali 
počitnikarji, ste vedno dobrodošli! Zagotovo Vam lahko pomagava 
z mnogimi podatki, predvsem pa se veseliva morebitnih druženj z 
Vami. 

In za konec še prav prijazno povabilo. Kogar pot zanese na otok Pag, 
naju lahko vedno pokliče ali pa se dogovorimo za obisk in prijetno 
druženje. Znancev ni nikoli dovolj, priložnosti za sklepanje novih 
prijateljstev pa tudi ne. Vabljeni. Res nimava veliko, imava pa veliki 
srci ... Pa srečno ...

Lep pozdrav vsem bralcem Pivškega lista iz srca Dalmacije!

Erika Leskovec in Mirko Zver

DOM JE VEDNO V KRAJU, H KATEREMU JE PRIKLENJENA DUŠA 
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Nastanek Kantine Pivka je preplet dveh drugih uspešnih zgodb, ki 
sta se našli na skupni točki in sicer zgodba Parka vojaške zgodovine 
Pivka, ter zgodba Avio Puba iz Rakitnika. V Parku so iskali partnerja, 
ki bi bil pripravljen za sodelovanje in razvijanje kulinarične ponudbe 
v parku, in Robert Čebokelj iz Avio Puba je tu našel svoj interes, da bi 
svojo že prej uspešno zgodbo samo še nadaljeval in razširil še v Pivko.

Sodelovanje je steklo leta 2014, ko je Kantina v stavbi »komanda« 
v sklopu Parka Vojaške Zgodovine odprla svoja vrata. Tematsko 
obarvana pa ni bila samo vsebina, temveč tudi vse ostalo … 
prilagojeni jedilniki, vojaške jedi s poudarkom seveda na pasulju, 
pa Pivška malica, Pivški burger in podobno lokalno obarvane jedi. 
Tudi sama oprema in videz gostilne sta v stilu prave vojaške kantine, 
čeprav s pridihom asketske opreme, vseeno okusno in lično urejena 
notranjost.

Kantina se vsebinsko navezuje na dogodke, ki se odvijajo v Parku, 
obenem pa tudi sama z organizacijo lastnih prireditev in dogodkov 
skrbi za dogajanje, predvsem seveda na kulinaričnem področju. Tako 
se nekajkrat letno pri njih odvijajo tematski večeri, kot so večer piva, 
ali pa vinski večeri, ki v sodelovanju z raznimi vinarji in prilagojenimi 
tematskimi »krožniki« zaokrožajo ponudbo večerov in jo dvigajo na 
višji nivo kulinaričnega doživljanja in dojemanja.

V Kantini Pivka vas vsak dan pričakujejo z bogato ponudbo malic 
in kosil, širokim vinskim in pivovarskim izborom. Seveda pa so 
možni tudi posamični dogovori ali ponudbe za zaključene družbe in 
skupine ter programi prilagojeni njim.

Tekst in foto: Silvo Čelhar

PIVŠKE OŠTARIJE - KANTINA PIVKA

Za bralce Pivškega lista so nam pripravili zanimivo nagradno 
vprašanje s tremi različnimi nagradami, in sicer se vprašanje 
glasi:

V kateri stavbi Parka vojaške 
zgodovine v Pivki ima svoje prostore 

Kantina Pivka?

Za izžrebane nagrajence s pravilnim odgovorom so na voljo 
naslednje nagrade:

1. nagrada – kosilo za dve osebi
2. nagrada – pizza in pasulj
3. nagrada – pasulj.

Bralci pravilne odgovore pošljite po elektronski ali navadni 
pošti na naslov uredništva Pivškega lista: 
pivski.list@pivka.si oziroma Občina Pivka – za Pivški list, 
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka.

Časa imate do izida naslednjega Pivškega lista.

Začetek februarja je zaznamoval dogodek športnikov, ki so bili 
s strani Športne zveze Pivka deležni pozornosti za svoje uspehe, 
osvojene in dosežene v letu 2016. Četudi se marsikdaj strinjamo, da 
je že sam šport tisti, ki bogati posameznika in ga dela uspešnejšega, 
dosegajo Pivški športniki v različnih športih številne uspehe, ki jih 
velja izpostaviti in nagraditi.  Prireditev v Krpanovem domu, na kateri 
je vladalo prijetno športno vzdušje, saj so ji vendarle prisostvovali 
predvsem športniki ter tisti, ki imajo radi šport, so popestrile Pikice, 
najmlajše plesalke Športnega društva Pike in glasbeniki Kulturnega 
društva Melodikum. Prireditev sta z napovedmi in podeljevanjem 
skrbno zaokrožila predsednik Športne zveze Pivka Ernest Margon 
in tajnik Drago Štunf. Čestitke za dosežke nagrajenim Pivškim 

športnikom so s svojo prisotnostjo izkazali tudi športni gosti, in sicer 
najboljši slovenski motociklist in župan občine Log-Dragomer Miran 
Stanovnik ter Pivčana Milan Bubnič, državni prvak gorsko hitrostnih 
dirk in Anže Srebovt, reprezentant Slovenije v ulični košarki 3x3.

Najboljšim športnikom lanskega leta iskreno čestitamo ter želimo 
obilo športne predanosti ter užitkov, ki vodijo do uspehov, tudi v 
prihodnje!

DKH
Foto: Vesna Podboj 

NAJBOLJŠI ŠPORTNIKI LETA 2016 
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DOBITNIKI PRIZNANJ

PISNA PRIZNANJA V KATEGORIJI OTROK DO 15. LETA 
STAROSTI
1. ZALA LANARČIČ, Atletski klub Pivka
2. MATEVŽ MAVER, Atletski klub Pivka 
3. NEŽA LENARČIČ, Atletski klub Pivka
4. MATEVŽ LENARČIČ, Atletski klub Pivka
5. MATIJA MAVER, Atletski klub Pivka
6. ANŽE LENARČIČ, Atletski klub Pivka
7. SAMANTA KEGLEVIČ, Atletski klub Pivka
8. LARISA KEGLEVIČ, Atletski klub Pivka
9. AMANDA KEGLEVIČ, Atletski klub Pivka
10. NUŠA ZADEL, Smučarski klub Pivka
11. MARIN MANKUČ, Smučarski klub Pivka
12. ANDRAŽ FABJAN, Smučarski klub Pivka 
13. REBEKA DOLGAN, Osnovna šola Košana
14. OTROŠKA PLESNA SKUPINA PIKICE, Športno društvo Pike

MEDALJE V KATEGORIJI OTROK DO 15. LETA STAROSTI
1. MELITA KOVAČ in TEREZA ZAFRAN, ŠD Pike
2. EKIPA DEČKOV U-14, Balinarski klub Orlek ORO MET Pivka 
3. GAŠPER SEDMAK in DOMEN SEDMAK, Balinarski klub Orlek 
ORO MET Pivka 
4. PATRIK POŽAR, Balinarski klub Orlek ORO MET Pivka 

MALE PLAKETE V KATEGORIJI KADETOV IN MLADINCEV
1. PATRICIJA FABJAN, Smučarski klub Pivka 
2. JAKA GORUP, Kegljaški klub Pivka
3. MANCA GORUP, Kegljaški klub Pivka
4. DENIS PAŠIČ, Kegljaški klub Pivka
5. MAJA ČESNIK, Kegljaški klub Pivka
6. NATAŠA RADIČ, Kegljaški klub Pivka 
7. REBEKA PETROVIČ, Atletski klub Pivka

SREDNJE PLAKETE V KATEGORIJI VETERANOV
1. ROBERT PETROVČIČ, Atletski klub Pivka,
2. ANTON BRNE, Atletski klub Pivka, 
3. EVA ŠUŠTERŠIČ, Smučarski klub Pivka 
4. DARKO BIZJAK, Kegljaški klub Pivka
5. FRANE MORELJ in IVAN URH, Balinarski klub Košana 
6. PLESNA SKUPINA FACEMAME, Športno društvo Pike

PRIZNANJA ŠPORTNIKOM, KI TEKMUJEJO IZVEN OBČINE 
PIVKA
1. KRIŠTOF FABJAN (smučanje)
2. NIK ŠVARA (balinanje)
3. ANA JAKOVINA (košarka)  
4. ANŽE  SREBOVT (košarka)

SREDNJA PLAKETA TRENERJEM
1. URŠKA KORENT, Atletski klub Pivka
2. RADO FABJAN, Smučarski klub Pivka

VELIKA PLAKETA ZASLUŽNIM ŠPORTNIM DELAVCEM
1. BORUT BELE, Smučarski klub Pivka
2. BOJAN PENKO, Smučarski klub Pivka

VALIKA PLAKETA ZA ČLANSKO KATEGORIJO
1. SANDA HUSIĆ in ARTUR STEFFE, Športno društvo Pike
2. KRISTINA BELE, Atletski klub Pivka
3. ČLANSKA PLESNA SKUPINA PIKE, Športno društvo Pike

PLAKETA ZA 40. LET DELOVANJA 
1. BALINARSKI KLUB ORLEK ORO MET PIVKA 
2. SMUČARSKI KLUB PIVKA



Šp
or

tn
i k

ot
ič

ek

54

ŠPORTNO DRUŠTVO PIKE NA SVETOVNEM ODRU
Športno društvo Pike, ki se s svojimi plesnimi skupinami udeležuje 
številnih tekmovanj in prejema najžlahtnejša priznanja, tudi v 
letošnjem letu nadaljuje s svojimi izjemnimi rezultati in predstavami. 
Predani in uspešni treningi so člane popeljali vse do nastopa na 
svetovnem prvenstvu (USASF DANCE WORLDS 2017), klubskem 
plesnem tekmovanju, ki se bo na Floridi odvijalo konec aprila.

Pivški plesalci, ki bodo sestavljali ekipo ter Slovenijo in 
Pivko zastopali v Ameriki, so Špela Bubnič, Anja Otoničar, 
Katarina Žnidaršič, Petra Brlogar, Urška Bubnič, Urška 
Korent, Artur Steffe, Sanela Milašinović, Vesna Mohorčič, 
Suzana Husić, Sanda Husić, Tereza Zafran, Sabrina Huskić 
in Janja Zamuda pod vodstvom Špele Masten Režek in 
Mojce Korent.

Urška Korent: »Tekmovanje v Ameriki mi pomeni 
zelo veliko, saj sem o tem sanjala že od samega začetka 
plesanja pri plesni skupini Pike. Ker je to tekmovanje 
na najvišji ravni v naši zvrsti plesa, so temu primerni 
tudi treningi. Ti trajajo po več ur dnevno, včasih tudi večkrat na dan, 
saj želimo s čim boljšim nastopom predstavljati Pike in Slovenijo. S 
skupino smo si zadali visok cilj, za dosego katerega imamo zelo malo 
časa. Pod dobrim vodstvom trenerke Špele vse napredujemo ne le kot 
plesalke, ampak tudi kot osebe, in že komaj čakamo, da pokažemo, 
kaj znamo v Ameriki.«

Špela Bubnič: »Udeležba na Svetovnem prvenstvu 
v Ameriki mi predstavlja uresničitev svojih plesnih 
sanj. Vesela sem, da tja odhajam s Pikami, ki so kot 
moja druga družina, saj tam treniram že od svojih 
malih nog. Ker sem članica tudi slovenske reprezentance in bom tam 
zastopala tudi barve Slovenije, mi dvojni treningi vzamejo veliko 
časa, vendar to počnem z veseljem in v to vlagam vso svojo energijo.«

Tereza Zafran: »Treniramo veliko, zato upam na čim 
boljši rezultat. Vendar ne pričakujem veliko, kar bo, 
bo. Najbolj mi je pomembno to, da bom zadovoljna s 
svojim nastopom in da vem, da sem se potrudila po 
najboljših močeh.«

Katarina Žnidaršič: »To da smo se kvalificirani na 
svetovno prvenstvo, je bilo nekaj nepredstavljivega 
in neresničnega. Šele ko smo začeli trenirati in 
organizirati potovanje, sem se zavedla, da niso sanje. 
V Ameriki ne pričakujem zmage, v smislu medalje, 
ampak pričakujem našo osebno zmago, torej da odplešemo kot 
znamo in kot treniramo. Treningi so res naporni, vendar se splača, ko 
veš, da bo trud v maju poplačan.«

Anja Otoničar: »Komaj čakam, da stopimo na 
oder in pokažemo Ameriki našo strast do plesa, ki 
je neizmerno velika. Treningi so naporni, vendar 
ob enem nas napolnijo s pozitivno energijo, za kar 
poskrbi naša trenerka, ki je več kot odlična! Zelo sem 
vesela, da lahko s tako skupino zastopamo našo malo Pivko.«

Janja Zmuda: »Kar dolgo smo sanjale in si želele v 
Ameriko na svetovno prvenstvo, letos pa se nam je ta 
želja tudi uresničila. Ples mi veliko pomeni, punce pa 
so mi kot druga družina, saj smo skupaj že marsikaj 
doživele. Trenerki Mojca in Špela pa v nas verjameta, 
brez njiju nam vse to ne bi uspelo, hvala vama.«

Za vso organiziranost, uspehe in večletno uspešno delo Športnega 
društva Pike ima zagotovo največje zasluge trenerka ter tudi 
članica skupine Facemame MOJCA KORENT, ki je nepogrešljiva, 
energična in plesu predana že več kot dve desetletji. Pred nepozabno 
preizkušnjo, kamor se s svojimi plesalkami ponosno odpravlja, je z 
nami delila nekaj misli, pričakovanj in informacij o tekmovanju …

»S cheerleadingom in cheer pom pon plesom se ukvarjam že od 
samega začetka te zvrsti športa v Sloveniji, to je že 22 let. Vedno 
sem si želela doživeti tekmovanje v Ameriki, saj prav iz Amerike 
izhaja Cheer dance - pom pon ples. Maja 2016 smo se z zmago 
v Nemčiji uvrstili na svetovno prvenstvo, ki bo konec aprila in 
v začetku maja potekalo v Ameriki na Floridi, v Orlandu. Velik 
uspeh za Pike je že sama uvrstitev na svetovno prvenstvo, saj 
prihajamo iz majhne države in iz majhnega kraja. Po uvrstitvi nas 
je čakalo še državno in evropsko prvenstvo, zato smo dokončno 
odločitev za odhod na svetovno prvenstvo preložili na začetek 
avgusta 2016. Takrat se je oblikovala ekipa s trenerko Špelo Režek 
Masten in pomočnico trenerke Sando Husić. Enajstim dekletom 
in fantu, v starosti od 15 do 29 let, skupaj z mano in Špelo je 
glavni letošnji cilj svetovno prvenstvo. Zagnano in z neizmerno 
željo postati še boljši pridno treniramo in rezultati so iz treninga v 
trening opazni. Treningi potekajo ob petkih in ob sobotah v Pivki, 
včasih tudi v nedeljo. Ob ponedeljkih imamo trening v Ljubljani, 
ob sredah pa v kraju, kjer plesalci živijo med tednom  (Pivka, 

Koper, Ljubljana). Na svetovnem prvenstvu tekmujemo v senior 
jazz cheer dance kategoriji. Konec aprila imamo predtekmovanje, 
prvega maja pa tekmovanje. To je za Pike prvo tekmovanje na tako 
veliki ravni. Naša pričakovanja so visoka, zavedamo pa se, da ne 
bo lahko, saj je konkurenca zelo močna. Pridnost, discipliniranost 
naše ekipe, srčnost, strast do plesa, močna želja in medsebojna 
povezanost so naša pot do uspeha. Upamo pa tudi na podporo 
lokalne skupnosti in donatorjev, ker je tak projekt zelo velik 
finančni zalogaj. 

V Ameriko odhajamo 23. aprila, pred tem pa se 
bomo predstavili staršem in prijateljem na nastopu 
(predvidoma 25. marca in 15. aprila). 
V imenu celotne ekipe se zahvaljujem vsem za 
podporo in spodbudo.« 

Športnemu društvu Pike želimo uspešno potovanje na tekmovanje, 
kjer naj se izpolnijo vsi zastavljeni cilji, predvsem pa naj bo nastop 
svetovnega ranga nepozabna dogodivščina in plesna izkušnja, ki si 
jo plesalci, ki se že vrsto let predajate plesu, zelo zaslužite! Ponosno 
stiskamo pesti za vaš nastop!

DKH
Foto: ŠD Pike
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Društvo upokojencev Pivka je 23. februarja 
organiziralo prvi občinski turnir v pikadu. 
Prireditev je potekala v prostorih Društva 
na Kolodvorski ulici v Pivki.  Na tekmovanje 
so bili vabljeni vsi upokojenci in upokojenke 
občine Pivka, ne glede na članstvo v društvu. 
Namen turnirja je bil sicer tekmovanje, 
poglavitni cilj pa je bilo spoznavanje in 
prijetno druženje. Pikado je športna zvrst, ki 
ne potrebuje pretiranih fizičnih sposobnosti 
in priprav, zahteva le natančnost in zbranost, 
zato je primerna za širok krog udeležencev. 
To potrjuje tudi najstarejša tekmovalka 
Milka Rebec, ki bo letos dopolnila 89 let, pa 
je bila enakovredna konkurentka ostalim.
Na turnirju so sodelovali moški in ženske 
v posameznih konkurencah,  med seboj so 
tekmovali po sistemu izpadanja. Za pravilen 
potek turnirja in zapis rezultatov je skrbel 
sodnik Jordan Lapajne. Tekmovalke in 
tekmovalci so se zagrizeno, a športno borili, 
občinstvo pa je burno navijalo in glasno 
pozdravilo vsak izreden rezultat.  Nagrade – 
kolajne Društva upokojencev Pivka, ki  jih je 
podelil predsednik društva, so osvojili:

Ženske:    Moški :
zlata kolajna – Irena Kristan  zlata kolajna – Brane Gorup
srebrna kolajna – Silva Hencel srebrna kolajna – Zmago Garbajs
bronasta kolajna – Stanka Kotnik bronasta kolajna – Vojko Lapajna

Turnir je v celoti uspel, saj je  dosegel zastavljeni cilj – sodelovanje in prijetno preživljanje 
prostega časa. Načrtujejo nova srečanja in tekmovanja, v svojo družbo pa vabijo vse občane, 
ki radi prijetno in koristno preživljajo prosti čas.

Tekst in foto: Jožica Knafelc

TURNIR V PIKADU

Najbolj zagnani igralci popularne igre s kartami briškola in tršet 
ugotavljajo, da se je na pivškem zmanjšal interes za to igro in je 
igralcev vse manj. Zato so se v društvu upokojencev Pivka odločili, 
da organizirajo turnir v omenjeni igri. Na turnir so povabili svoje 
člane in druge upokojence iz območja Pivka. Tekmovanje je potekalo 
v prostorih društva v četrtek, 26. januarja, zmagovalca prvega 
turnirja pa sta postala Bogdan Rebec in Ljubo Kapelj. Drugo mesto 
je osvojila dvojica Leopold Krebelj in Franko Požar, tretja pa sta bila 
Vojko Dujmovič in Franc Penko. Predsednik društva Evgen Primožič 
jim je podelil medalje ter se vsem udeležencem zahvalil za udeležbo, 
napovedal pa je tudi, da bo društvo podobna tekmovanja, tudi 
v drugih panogah, še organiziralo. Igralci so se po tekmovanju ob 
skromnem prigrizku zadržali še kakšno uro v prijetnem klepetu in se 
dogovorili, da se na prihodnjem turnirju dobijo v še večjem številu.

Tekst in foto: Srečko Fras

TURNIR V BRIŠKOLI IN TRŠETU

Balinarji BK Postojnske jame iz Postojne so v ekipnem državnem 
prvenstvu oziroma v Super balinarski ligi v sezoni 2016/17 dosegli 
lep uspeh. Kot novinci v ligi so varovanci trenerja Pavleta Švare 
po rednem delu osvojili četrto mesto med osmimi ekipami. V 
razigravanju za naslov  oziroma v play offu so se v Škofji Loki 
pomerili z domačo Trato, večkratnim državnim prvakom. Gorenjci 
so bili boljši (16:0) in se zanesljivo uvrstili v finale, kjer so bili boljši 
tudi od Hrasta iz Kobjeglave (13:5).

K nepričakovanemu uspehu postojnske ekipe so viden delež 
prispevali tudi trije igralci iz občine Pivka, Matej Rebec iz Petelinj, 
Pivčan Andraž Rebec in Nik Švara, trenerjev vnuk, ki sedaj s starši 
živi v Pivki.
 

Foto: Foto atelje Postojna
Brane Fatur

K NEPRIČAKOVANEMU USPEHU VIDEN DELEŽ PRISPEVALI TUDI 
PIVČANI

(z leve proti desni) Matej Rebec, Andraž Rebec in Nik Švara
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Pivčani zopet dokazujemo svojo športno naravnanost in navdušenje 
nad športom in to v vseh oblikah in disciplinah. Tokrat poročamo o 
fantastičnem rezultatu naših fantov iz Petelinj, bratih Del Piero, ki sta 
dosegla zelo odmevne rezultate v bowlingu. Bowling kot šport velja 
pri nas še vedno za precejšnjo neznanko. Še najbolj je poznan kot 
način druženja v dolgih zimskih večerih.  Precej spominja na nam 
bolj domače kegljanje in vendar je moč najti kar nekaj razlik. Mogoče 
dve najbolj opazni razliki sta v sami krogli in kegljih na koncu steze. 
Krogla ima 3 luknje, s pomočjo katerih jo držimo, in pa na koncu 
steze kroglo pričaka 10 in ne 9 kegljev kot pri kegljanju. Dne 14. 1. 
2017 se je v ljubljanskem Bowling centru BK 300 odvijalo mladinsko 
državno prvenstvo. Prvenstvo je potekalo v dveh kategorijah, in sicer 
mladinci do 15 let ter mladinci 16‒21 let. Prvenstva se je udeležila 
tudi postojnska ekipa BK Epicenter, za katero nastopata tudi Pivčana 
brata Del Piero,  Jakob Marcel in Adrian Gal. Postojnski klub že nekaj 
let žanje lepe uspehe in je uspešen tudi pri vzgoji mladih tekmovalcev. 
Mladince trenirata Edvard Progar in Jožko Hlede. Igra se tako, da 
vsak igralec odigra 6 iger. Igra je sestavljena iz 10 kol, v katerem ima 
na voljo po dva meta oz. samo enega, v kolikor je bil uspešen in že 
s prvim podrl vse kegle (v žargonu »strike«). Točke se seštevajo v 
odvisnosti  od uspešnosti v predhodnih  kolih.  Štirje najboljši se 
potem uvrstijo v polfinale in oba zmagovalca odigrata še finale. 

Državni prvak je tako postal Jakob Marcel Del Piero, ki je v finalu 
ugnal tekmovalca iz kranjskega BK kluba. Na tretjo stopničko pa 
je stopil Adrian Gal Del Piero skupaj s Tinetom Žnidaršičem (tudi 
BK Epicenter). Fantoma seveda čestitamo za fantastičen rezultat ter 
jima želimo tudi v naprej obilo volje, želje in ljubezni, da bi kljub 
odrekanju in delu, ki ga je potrebno vložiti v takšen rezultat, ostala 
zvesta športu in tej svoji ljubezni do bowlinga.

Silvo Čelhar
Foto: Danilo Del Piero

V prenovljeni Zeleni balinarski dvorani v Postojni že vso zimo poteka 
tradicionalna Trim balinarska liga 2016/17, v kateri ob vikendih 
nastopa deset ekip. Pet jih je iz postojnske občine (Postojna, Hrašče, 
Sovič, Bar Bor, Cappucino) ter ekipe Idrija, Cerknica, Rakek, Tičnica 
(Rakek) in Košana. Zelo zanimiva in dokaj izenačena srečanja so 
dobra priprava za vse ekipe in seveda balinarje, kajti balinanje se bo 
iz dvoran kaj kmalu preselilo na balinišča na prostem, kjer se bodo 
pričela številna ligaška tekmovanja. 

Rezultati so konec februarja oblikovali takšno stanje na lestvici: Idrija 
12 točk, sledijo Sovič 11, Košana 10, Postojna 9, Cerknica 8, Bar Bor 
7, Hrašče in Rakek 5, Tičnica 3, Cappucino brez točk. 

Ekipa BK Košana, ki bo spomladi nastopala v 1. državni balinarski 
ligi, igra v svoji najboljši postavi: Aljoša in Frane Morelj, Andrej 
in Renato Kastelic, Rok Prelc, Danijel Milavec, Tilen Dekleva, 
Andrej Krebelj, Aleš Zega, Edo Sila in Jože Štradjot ter se nadeja 
uvrstitvi med najboljšo četverico.  

Po zaključku rednega dela bodo 18. marca potekala srečanja za mesta 
od 5. do 10., teden dni kasneje za mesta od 1. do 4., v soboto prvega 
aprila pa  bodo štiri najboljše ekipe razigravale za naslov prvaka lige. 
Sledil bo še svečan  zaključek lige s podelitvijo pokalov.      
 

Brane Fatur

BRATA DEL PIERO, ZLATA IN BRONASTA V BOWLINGU!

TRADICIONALNA TRIM BALINARSKA LIGA 2016/17

Konec februarja so balinarke v balinarski 
dvorani Rešta v Pivki s prijateljsko tekmo in 
druženjem uspešno zaključile 1. zimsko ligo 
za ženske. Zmagovalke lige so postale igralke 
Društva upokojencev Postojna. Drugo 
mesto je osvojila z enakim številom točk 
ekipa Balinarskega kluba Pivka, tretje so bile 
igralke Društva upokojencev Pivka in četrto 
mesto so zasedle igralke Balinarskega kluba 
Orlek ORO MET iz Pivke. Organizatorju 
lige, Športni zvezi Pivka, so se balinarke 
zahvalile in obljubile, da se bodo naslednje 
leto lige udeležile v še večjem številu. 
Vsekakor gre za športno udejstvovanje, 
katerega namen je redna telesna aktivnost, 
predvsem pa druženje.

ZAKLJUČEK 1. ZIMSKE LIGE ZA ŽENSKE
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www.kosovelovdom.si

PRIHAJA NA ODRE 
KOSOVELOVEGA DOMA 
SEŽANA

Sobota, 18. marec, ob 10h
SREČKINE SOBOTE

Lea Menard – 
KO BOM VELIK

Ponedeljek, 27. marec, ob 20h
Koncert
LOVRO POGORELIĆ, klavir, in 
ALEKSANDAR MILOŠEV, violina

Nedelja, 2. april, ob 18h
Muzikal 

MAMMA MIA!

Ponedeljek, 3. april, ob 20h
SLG Celje; 

Vinko Möderndorfer – 
NOSTALGIČNA KOMEDIJA

8. april ob 19h
KRUHA IN VRTNIC
koncert ŽPZ KOMBINAT 
z gosti

Program in več informacij:  

1oglas PIVSKI LIST.indd   1 22. 02. 2017   14:54:00

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.

ZAHVALA
Tiho in za vedno nas je zapustil

dragi mož, oče, stari ata in prastari ata

ANTON ROLIH
(23. 1. 1932 – 2. 2. 2017).

Svojci se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili 
na njegovi zadnji poti. Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, 

prijateljem ter znancem, ki ste nam kakorkoli pomagali, 
izrazili sožalje, darovali cvetje in sveče.

Zahvaljujemo se tudi župniku za opravljen pogrebni obred 
in pevcem.

Žalujoči: njegovi najdražji
Drskovče, februar  2017

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
samo daleč, daleč je …

ZAHVALA
Ob izgubi naše drage mame, stare mame in prastare mame

MARIJE VODOPIVEC
po domače Mime Špeletove iz Trnja

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom  
za izrečeno sožalje, podarjene sveče, cvetje in prispevke za 

župnijsko Karitas Pivka. 

Hvala gospodu župniku Niku Štrancarju za vse obiske na domu 
in lepo pogrebno slovesnost, pogrebni službi Klun in pevcem 

Moškega pevskega zbora Pivka. Iskrena hvala govorniku Petru 
Ženko za ganljive besede slovesa.

Še enkrat hvala vsem in vsakemu posebej, ki ga v zahvali nismo 
imenovali, pa ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani in 

nam kakorkoli pomagali ter našo mamo pospremili k večnemu 
počitku.

Žalujoči: hči Stanka z družino
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ZAHVALA

V petek, 13. 1.,  zvečer je zagorelo v dnevni sobi Šmitove hiše v Palčjah. 
Za intervencijo pri požaru se iskreno zahvaljujemo PGD Palčje, PGD 
Pivka in PGD Zagorje. Posebno zahvalo namenjamo Mateju Žužku 
iz Juršč in sosedu Damjanu Rebcu, ki sta prva priskočila na pomoč. 

Hvaležni smo tudi ostalim dobrim ljudem, ki so nam pomagali in 
ponudili pomoč. 

Družina Primc

ZAHVALA
Iskreno se zahvaljujem županu in zaposlenim v občinski upravi 
ter društvu upokojencev Pivka za izkazano pozornost ob moji 

devetdesetletnici.

Emil Marjan Škapin

OB MATERINSKEM DNEVU 

Odpravil sem se po svetu iskat ljubezen, toda nikjer je 
nisem našel.

Vrnil sem se domov in tako dolgo iskano ljubezen našel pri 
svoji materi.

(Heinrich Heine)

Iskrene čestitke ob materinskem dnevu.

SDS - OO Pivka

»Vstal sem in spet sem pri tebi. Svojo roko name 
polagaš; Čudovito skrbiš zame. Aleluja«

(Ps 138,18.5-6)

Vesele velikonočne praznike! Naj aleluja še dolgo 
odmeva v vaši domovih, družinah in srcih.

Odbor za sveto Trojico



Napoved dogodkov

od 10. do 31. marca, Hiša kulture Pivka
RAZSTAVA: Saba Skaberne: Vmesni čas
(organizira: Hiša kulture v Pivki)

petek, 17. marec ob 20. uri, Šotor pred PTC Primorka
KŠOPPOVO POMLADOVANJE ‒ ROK 'N' BAND IN 
BAND 501 
(organizira: Klub študentov Občin Postojna in Pivka)

sobota, 18. marec ob 15. uri, Suhorje
JOŽEFOVO IN VELIKA NOČ 2017 (kulturna prireditev, 
predstavitev razstave, druženje ob tradicionalni suhorski 
kulinariki)
(organizira: Vaška skupnost Suhorje)

sobota, 18. marec ob 16. uri, športna dvorana Skala
DOBRODELNI KONCERT ZA MAJA
Nastopajoči: ansambel Biseri, Narcis, Hooruk, pevki 
Moya,Tinkara Kovač …
(organizira: prostovoljno drustvo Pomagajmo slovenskim 
otrokom)

sobota, 18. marec ob 19. uri, Gasilski dom Zagorje
ODPRTJE RAZSTAVE SLIK MARJANA MIKLAVCA IN 
OGLED DOKUMENTARNEGA FILMA SCENARISTA 
JADRANA STRLETA »KRAŠKA DEDIŠČINA MARJANA 
MIKLAVCA«
(organizira: Kulturno prosvetno društvo Miroslav Vilhar 
Zagorje)

nedelja, 19. marec ob 14. uri, Suhorje
JOŽEFOVO IN VELIKA NOČ 2017 (sveta maša, voden 
ogled razstave)
(organizira: Vaška skupnost Suhorje)

nedelja, 19. marec ob 18. uri, župnišče Pivka
SVETA MAŠA OB PRAZNIKU SV. JOŽEFA IN VEČER 
ZA MOŠKE S KRAJŠIM KULTURNIM PROGRAMOM
(organizira: Kulturno društvo Lipa)

ponedeljek, 20. marec od 15.30 do 17.45, Krpanov dom 
Pivka
ŠOLSKO DELO JE LAHKO ZABAVNO
(organizira: VGC – Točka moči Pivka)

ponedeljek, 20. marec od 17.00 do 18.30, Krpanov dom 
Pivka
MOJ SADNI VRT – MARKO CVETKO
(organizira: VGC – Točka moči Pivka)

MAREC 2017

torek, 21. marec od 17.00 do 18.30, Krpanov dom Pivka
Z EKOLOŠKIM VRTOM DO ZDRAVJA CELE 
DRUŽINE ‒ TAMARA URBANČIČ
(organizira: VGC – Točka moči Pivka)

sreda, 22. marec ob 18. uri, Park vojaške zgodovine
JUGOSLOVANSKO PODZEMNO VOJAŠKO 
LETALIŠČE »ŽELJAVA« ‒ MED MITOM IN 
RESNIČNOSTJO (okrogla miza in predstavitev nove 
makete)    
(organizira: Park vojaške zgodovine)

sreda, 22. marec ob 19. uri, Ekomuzej pivških presihajočih 
jezer, Slovenska vas
KRAŠKI VODNI VIRI - RANLJIVOST IN VAROVANJE
(organizira: KPPPJ in Kovod Postojna, d. o. o.)

četrtek, 23. marec ob 10. uri, prostori Društva upokojencev 
Pivka (Kolodvorska 3)
TURNIR V REŠEVANJU KRIŽANK
(organizira: Društvo upokojencev Pivka)

četrtek, 23. marec ob 18. uri, Krpanov dom Pivka (MMC)
BARBKA ŠPRUK: DEPRESIJA JE OZDRAVLJIVA
(organizira: Turistično društvo Pivka in Human.si)

sobota, 25. marec ob 18. uri, župnišče Pivka
SVETA MAŠA OB MATERINSKEM PRAZNIKU IN 
KRAJŠI KULTURNI PROGRAM
(organizira: Kulturno društvo Lipa)

sobota, 25. marec ob 20. uri, Kino Pivka (Krpanov dom)
AKCIJSKI TRILER: AVTOCESTA SMRTI (COLLIDE)
(organizira: Kino Pivka 041 33 75 99, 031 33 75 99)

ponedeljek, 27. marec od 15.30 do 17.45, Krpanov dom 
Pivka
POGOVORNE URICE V TUJEM JEZIKU
(organizira: VGC – Točka moči Pivka)

petek, 31. marec ob 17. uri, čitalnica knjižnice Pivka
ČAJANKA »SMEH JE POL ZDRAVJA«   
(organizira: Kulturno društvo Lipa) 

vsako sredo od 15.30 do 18.00, Krpanov dom Pivka
POVEZUJEMO GENERACIJE; UČENJE IGRANJA 
KART IN DRUGE DRUŽABNE IGRE
(organizira: VGC – Točka moči Pivka)
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ponedeljek, 1. maj ob 8. uri, Juršče
17. PRVOMAJSKI POHOD NA KRŠIČEVEC
(organizira: Planinska sekcija Juršče, 041 28 62 44 Frane)

torek, 2. maj ob 12. uri, Sveta Trojica
SVETA MAŠA
(organizira: Odbor za Sveto Trojico)

petek, 5. maj ob 17. uri, čitalnica knjižnice Pivka
POMLADNA ČAJANKA 
(organizira: Kulturno društvo Lipa)

petek, 5. maj ob 19. uri, Galerija in kino dvorana 
Krpanovega doma
PREDAVANJE IN OTVORITEV RAZSTAVE O 
LJUDSTVIH ‒ LEA DVORŠČAK
(organizira: Turistično društvo Pivka)

sobota, 6. maj, in nedelja, 7. maj, od 8. do 18. ure, Park 
vojaške zgodovine 
SREČANJE AVTODOMARJEV
(organizira: Park vojaške zgodovine)

nedelja, 7. maj, od 8. do 13. ure, Park vojaške zgodovine
POHOD PO KROŽNI POTI VOJAŠKE ZGODOVINE  
(organizira: Park vojaške zgodovine)

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

sobota, 13. maj od 8. do 10. ure  in od 14. do 16. ure, pred 
gostilno Sušelj v Pivki
8. SREČANJE STARODBNIH VOZIL V KRPANOVI 
DEŽELI
(organizira: Društvo starodobnih vozila Martin Krpan 
Pivka, 041 33 75 99)

od ponedeljka do petka, od 15. do 19. maja ob 17. uri, 
Krpanov dom Pivka
DRUGI TURNIR V KEGLJANJU DRUŠTVA 
UPOKOJENCEV PIVKA
(organizira: Društvo upokojencev Pivka)

MAJ 2017

APRIL 2017
sobota, 1. april ob 19. uri, Kino Pivka (Krpanov dom)
DOKUMENTARNI FILM: POVEDKA O JEZERU (TALE 
OF A LAKE)
SINHRONIZIRANO V SLOVENŠČINO
(organizira: Kino Pivka 041 33 75 99, 031 33 75 99)

petek, 7. april ob 19. uri, Galerija Krpanovega doma Pivka
ODPRTJE FOTOGRAFSKE RAZSTAVE ‒ VANJO 
GROBLJAR: GREM
Razstava bo na ogled do 3. maja 2017.
(organizira: Turistično društvo Pivka)

sobota, 8. april ob 19. uri, Kino Pivka (Krpanov dom)
ANIMIRANI DRUŽINSKI FILM: JEŽEK IN VRAN NA 
SIROVI DIRKI (SOLAN OG LUDVIG: HERFRA TIL 
FLAKLYPA)
SINHRONIZIRANO V SLOVENŠČINO 
(organizira: Kino Pivka 041 33 75 99, 031 33 75 99)

sobota, 8. april, in nedelja, 9. april, od 8. do 18. ure, Park 
vojaške zgodovine  
PODMORNIČARSKI VIKEND
(organizira: Park vojaške zgodovine)

četrtek, 13. april ob 16. uri, prostori Društva upokojencev 
Pivka (Kolodvorska 3)
TURNIR V TAROKU IN ŠAHU
(organizira: Društvo upokojencev Pivka) 

ponedeljek, 20. april ob 10. uri, Krpanov dom (MMC in 
avla Krpanovega doma)
ZAPOSLITVENI SEJEM
(organizira: Zavod za zaposlovanje) 

petek, 21. april ob 19. uri, Krpanov dom Pivka
KULTURNI VEČER OB SVETOVNEM DNEVU 
KNJIGE
(organizira: Društvo upokojencev Pivka) 

sobota, 22. april od 14. do 17. ure, športni stadion Martina 
Krpana v Pivki
PREIZKUS HOJE NA 2 KILOMETRA
(organizira: Trška skupnost Pivka in Zdravstvena postaja 
Pivka)

sobota, 22. april ob 20. uri, Kino Pivka (Krpanov dom)
KRIMIKOMEDIJA: MIRNI ZALIV (MA LOUTE)
(organizira: Kino Pivka 041 33 75 99, 031 33 75 99)

petek, 28. april ob 20. uri, Kino Pivka (Krpanov dom)
ZGODOVINSKA DRAMA: TIHA STRAST (A QUIET 
PASSION)
(organizira: Kino Pivka 041 33 75 99, 031 33 75 99)

nedelja, 30. april od 20. ure dalje, igrišče pri Osnovni šoli Pivka
KRESOVANJE V PIVKI
(organizirata: Klub študentov občin Postojna in Pivka ter PGD 
Pivka)
Vstop prost!

vsak petek od 8.30 do 11.00, Krpanov dom Pivka
MOJE DOPOLDNE; DRUŽENJE OB ČAJU
(organizira: VGC – Točka moči Pivka)


