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Hvala za prijetno vzdušje, ki ga 
dajete naši občini …
Občanke in občani ste ta mesec posebni slavljenci, saj je 
maj kot običajno namenjen občinskemu praznovanju. V ta 
namen se je v zadnjih tednih zvrstilo precej dogodkov, pa tudi 
ostalo dogajanje kaže na to, da je pomlad prijeten letni čas za 
organizacijo številnih aktivnosti. 

Četudi s pestrim naborom vsebin večkrat opomnimo na to, da 
je živeti v Pivki vse prej kot dolgočasno, velja ob občinskem 
prazniku vnovič poudariti pomen in trud vseh, ki si prizadevate 
prispevati v lokalno skupnost. Občinsko vodstvo, ki z izjemno 
vnemo upošteva lokalne potrebe, uspešno zagotavlja materialne, 
finančne, infrastrukturne in institucionalne pogoje, občani 
pa ste tisti, ki s svojimi aktivnostmi, dogodki, prizadevanji in 
uspehi dajete lokalni skupnosti dušo in skrbite za vzdušje ter 
dobro počutje. Občina Pivka, prijetna tako za njene občane 
kot tudi vse, ki jo obiščejo, nedvomno daje prijeten občutek 
za bivanje, prelep pogled na urejenost okolice ter zadovoljstvo 
nad spodbudami in možnostmi, ki jih nudi nenehen razvoj, 
posodobitve in novosti.

Bodimo prijetni in prijazni someščani/sovaščani, imejmo radi 
svoj dom! Naj se prijetno topla, sončna in cvetoča pomlad 
naseli tudi v vaše domove in vaša srca.

Doris Komen Horvat,
glavna in odgovorna urednica
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Spoštovani občani, občinski nagrajenci,
ob letošnjem praznovanju Občine Pivka, na dan, ko se je pred 
skoraj stoletjem in pol zgodil vseslovenski tabor na Kalcu pri 
Zagorju, je v polnem Krpanovem domu potekala osrednja 
prireditev. Občinski praznik je dan in priložnost za oceno 
svoje lastne, lokalne zgodbe. Vprašamo se, ali je živeti v občini 
Pivka nekaj dobrega, lepega. Imamo dobre vrtce in šole, ceste 
in poti, imamo dovolj stanovanj, kino, igrišča, gasilce …? 
Imajo društva in klubi dobre pogoje za delo? Smo ponosni na 
lastno prepoznavnost v širšem prostoru?

Najbrž si znate na ta vprašanja nekako odgovoriti. Na meni 
je, da naštejem, za kaj vse smo v pretečenem letu »na občini«, 
kot se reče, ob podpori občinskih svetnikov in volivcev, z 
požrtvovalnim delom zaposlenih uspeli realizirati. Zadnje 
leto je bilo (tudi) v znamenju gradnje zelo obsežne naložbe v 
vodovod, s čimer se bomo trajno, za nekaj desetletij, znebili 
skrbi za varno oskrbo s pitno vodo vseh delov naše občine. 
V sklopu investicije so že zgrajeni novi vodovodni vodi od 
zajetja Malni pa preko obnovljenega vodohrana Sovič nad 
Postojno do novega večjega vodohrana nad Pivko pa vse do 
Volč in do Zagorja. Kvalitetno pitno vodo pa so dobili tudi v 
Bujah in na Šilentabru. Tako obsežne naložbe v tako kratkem 
času si zagotovo ne bi mogli privoščiti brez 90-odstotnega 
sofinanciranja iz kohezijskih sredstev EU. Osebno sem z 
zgodbo vodovoda res zelo zadovoljen in verjamem, da to 
zadovoljstvo delimo vsi skupaj, ter dovolite mi, da ob tej priliki 
vsem čestitam tudi ob današnjem dnevu Evrope.

Vodovod pa je tudi velik finančni zalogaj za našo lokalno 
skupnost. Zaradi neznank in zapletov pri zagotavljanju 
sofinancerskega deleža s strani države nismo mogli zagotoviti 

sredstev za nekatere tudi večkrat obljubljene naložbe, na primer 
za most za Suhorje. Suhorci seveda niso bili ravno zadovoljni, 
a so razumeli situacijo in bili veseli skupne odločitve o nakupu 
prostorov, ki jim bodo služili kot vaški dom.  

Do začetka poletja se bomo po nekaj letih gradbenih del in 
cestnih zapor lahko neovirano zapeljali po državni cesti 
proti Ribnici, končana bo namreč prenova ceste in križišče 
nad Kalom. Kal je bil celo vrsto let gradbišče, rekonstrukcija 
državne ceste pa je vendarle uspešno zaključena. Ob gradnji 
vodovoda smo uspeli urediti pot skozi vas. Do turistične 
sezone bo zaključena tudi rekonstrukcija ceste in izgradnja 
infrastrukture na vhodu v Pivko – v Radohovi. Potrebnega 
pa bo še malo potrpljenja na regionalki proti Parjam, saj 
bo država še letos začela rekonstrukcijo regionalne ceste 
skupaj z izgradnjo kolesarske steze. Skupaj z Direkcijo za 
infrastrukturo letos načrtujemo tudi ureditev zavijalnih 
pasov in novi avtobusni postajališči v Selcah, izgradnjo 
kolesarske steze od Petelinj do Selc ter rekonstrukcijo 
regionalke od križišča za Industrijsko cono Neverke pa do 
križišča za silose. 

Trudimo se pridobiti še dodatne kohezijske milijone za 
izgradnjo kanalizacije ter obnovo vodovoda v Selcah, pa 
do Slovenske vasi in v Radohovi vasi ter to tudi realizirati 
predvidoma do konca drugega leta. Pripravljamo projekte 
za ureditev infrastrukture in širitev Industrijske cone v 
Neverkah, izgradnjo proizvodnega inkubatorja ter ureditev 
nakladalno razkladalne rampe na industrijskem tiru pri 
silosih nad industrijsko cono, da s to dejavnostjo in s hrupom 
razbremenimo prebivalce v bližini železniške postaje v Pivki.
Poseben poudarek želimo dajati trajnostnemu razvoju in 
vesel sem, da smo zaključili z postopkom izbire zasebnega 
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partnerja za zamenjavo in nadgradnjo javne razsvetljave 
v celotni občini in da smo v sklepni fazi tudi s prometno 
strategijo, na podlagi katere bomo pristopili k izgradnji 
dodatnih kolesarskih poti ter k izboljšanju varnih poti pri 
naših osnovnih šolah. 

Črna pika v Pivki še vedno ostaja javorški prostor in upam, 
da banke ne bodo zamudile priložnosti sedanje gospodarske 
konjunkture. Sicer pa naše gospodarstvo lepo napreduje in daje 
priložnosti za delovna mesta. Pivka d. d. (skupaj z večinskim 
lastnikom Jato) si je z nakupom Mipa in Krasa Sežana izjemno 
okrepila potencial. To je za podjetje tudi zelo velik zalogaj, a 
prepričan sem, da ga bo zagnana ekipa zagotovo zmogla. Tudi 
ORO, SITOR, Slavec MF in drugi uspešno poslujejo. Prav 
zaradi močne gospodarske aktivnosti se je socialni položaj v 
naši lokalni skupnosti po nekaj letih lepo umiril in stabiliziral. 
Vsem ljudem, ki jih še vedno pestijo stiske in pomanjkanje, pa 
se trudimo pomagati skupaj z Rdečim križem, Karitasom in 
centrom za socialno delo.  

Vesel sem, da smo uspeli oddati popolno vlogo za dom za 
ostarele v Pivki v okviru Grozda malih podeželskih domov, 
vendar se odločitev ministrstva za delo nenavadno dolgo vleče,  
več kot pol leta. Dom bi bil za Pivko zelo dobrodošel, saj je lepo, 
da imamo občani možnost, da starost kvalitetno preživimo v 
svojem domačem okolju. V kratkem bomo zaključili tudi z 
urejanjem ambulante v Pivki, kjer bo predvidoma od 1. junija 
2018 dvakrat tedensko delovala pediatrična ambulanta. 

Naša  športna, kulturna in društva na področju sociale imajo 
po mojem mnenju dobre pogoje za delovanje, te pa bomo še 
izboljševali. V lanskem letu smo začeli prenavljati stadion 
v Pivki, kar bo omogočalo boljše treninge atletskemu klubu 
Pivka, nogometašem in vsem, ki stadion uporabljajo za 
rekreacijo. Pripravljamo tudi dokumentacijo za ureditev 
balinišča z nadstrešnico v Košani, ter večnamenskega 
prizidka pri podružnični šoli v Šmihelu, za kar menim, da 
bo dalo nov zagon tako šoli kot vsem društvom v šmihelski 
dolini.

V regionalnem razvojnem programu je zapisano, da je 
pomembna razvojna priložnost turizem. Naš Park vojaške 
zgodovine se uspešno uveljavlja kot zanimiv turistični 
produkt, a je pravzaprav precej več kot to. Državo poskušamo 
prepričati, da je park lahko pomembna točka državotvornosti, 
točka promocije Slovenske vojske in prijetna diplomatska 
točka, vendar nekako ni interesa niti sogovornika, da bi lahko 

skupaj z malo sredstev naredili zelo veliko. »Pojamrat« moram 
tudi nad odnosom države oz. sklada kmetijskih zemljišč ter 
ministrstva za kmetijstvo, ki ne omogočijo izvedbe projekta 
za hotel in golf na posestvu Ravne, ki pa ga je za izjemno 
perspektivnega ocenilo ministrstvo za gospodarstvo … škoda.
Čeprav smo že sredi evropske finančne perspektive, še vedno 
oziroma že več kot pol leta čakamo na odgovore razpisa 
programov Interreg (npr. za Interpretacijski center za velike 
zveri v Krpanovem domu, učno sirarno v šoli v Zagorju in 
druge). V pripravi in usklajevanju je velik večmilijonski 
projekt s področja upravljanja z Naturo. V našem 
Krajinskem parku Pivških presihajočih jezer poskušamo 
razvojno uravnotežiti kmetijstvo, varstvo narave in okolja ter 
sprostiti turistični potencial. To ni enostavno. Ker so finančni 
viri občine zelo omejeni, moramo biti pri vseh teh projektih 
še posebej pozorni pri iskanju odgovora na vprašanje, ali 
bomo po koncu projekta brez evropskih in drugih finančnih 
injekcij lahko zagotavljali denar za delovanje, zaposlovanje, 
vzdrževanje.

Letošnje leto glede na naštete projekte torej nadaljujemo z 
novo vnemo ter izboljšavami, s katerimi bomo prispevali k 
boljšim pogojem in urejenosti naše lokalne skupnosti.  Tudi 
lansko leto nam je prineslo nekaj le-teh.  Z investicijama smo 
nekoliko obogatili delovanje gasilske dejavnosti (kupili smo 
garažo za gasilce PGD Pivka ter podvozje za PGD Palčje), 
poskrbeli za posodobitve na cestah in ulicah (preplastili cesto 
v Kleniku in nekoliko razširili cesto Šmihel – Nadanje selo, 
uredili zib ob cesti Orešje – Narin) ter bili kot sofinancerji del 
nekaterih projektov (zagotovitev novega Bibliobusa, prenova 
nujne medicinske pomoči v postojnskem zdravstvenem domu, 
nabava šolskega kombija za Osnovno šolo Košana). Koncept 
razvoja v naši lokalni skupnosti je ambiciozen in verjamem, 
da gremo v pravo smer in da ubiramo prave prioritete.

Eden od znakov dobrega soustvarjanja našega 
skupnega življenja je tudi to, da nikoli nismo v zadregi 
s predlogi za občinske nagrajence. Ni nam treba dolgo 
razmišljati, kdo med nami si zaradi svojega dela in 
prizadevanja za javno dobro zasluži našo pozornost in 
zahvalo. Tako je bilo tudi letos. Nagrajencem se tudi v  
imenu vseh prebivalcev občine Pivka zahvaljujem za 
njihov doprinos in jim iskreno čestitam!

Župan Robert Smrdelj
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Praznovanje občinskega praznika, ki se veže na spomin iz 
leta 1869, ko se je 9. maja na gradu Kalc pri Zagorju zgodil 
vseslovenski tabor, politično in kulturno zborovanje, so v  
prvi polovici meseca maja pospremili številni priložnostni 
dogodki. Osrednji dogodek pa je bila tudi letos občinska 
prireditev, kjer so se na povabilo gostitelja, župana Roberta 
Smrdelja, zbrali občani, povabljeni gostje in letošnji občinski 
nagrajenci.

Na slovesnosti ob tej priložnosti so kulturni program 
sooblikovali lokalni pevci, glasbeniki in kulturniki in sicer 
Pevska skupin Studenec, kvartet saksofonov Glasbene šole 
Postojna, glasbena skupina Sláinte Ol' Friend, ansambel 
Narcis ter vaški klepetulj in zbor iz Osnovne šole Košana.

Slavnostni govornik večera je bil župan Robert Smrdelj, ki 
je Pivčanom prenesel čestitke ob praznovanju, obenem pa 
izpostavil svoj pozitiven pogled in pristop k uresničevanju 
zastavljenih ciljev, ki bogatijo lokalno skupnost in se iz leta v 
leto stopnjujejo, kar se lepo odraža v razvitosti, urejenosti in 
prijetnosti Občine Pivka.

Osrednji del praznične prireditve je bila podelitev občinskih 
priznanj. Letošnja priznanja občine Pivka sta podelila 
predsednik komisije za priznanja  in podžupan Boris Rebec 
ter župan Robert Smrdelj. Občinski priznanji sta prejeli 
Ansambel Narcis in Radenka Kapelj, občinski plaketi 
pa Sonja Vodopivec in Župnik Marjan Škvarč. Naziv 
častnega občana Občine Pivka za leto 2018 je bil predan dr. 
Aleksandru Merlu.

Nagrajencem, ki jim je bilo v sklopu občinskega 
praznika namenjenih več iskrenih, bučnih in 
spoštljivih aplavzov, se iskreno zahvaljujemo in jim 
čestitamo ter tudi vnaprej želimo veliko uspehov!

DKH
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PREJEMNIKI OBČINSKIH PRIZNANJ

Foto: osebni arhiv

ČASTNI OBČAN OBČINE PIVKA - dr. Aleksander Merlo

Dr. Aleksander Merlo je velik človek, že štiri desetletja predan svojemu poklicu 
na področju ginekologije in porodničarstva v bolnišnici za ženske bolezni in 
porodništvo Postojna, ki jo že dolga leta tudi uspešno vodi. V času njegovega 
vodenja je bolnišnico popeljal na vrhunsko raven, prepoznavno tako v regijskem 
kot slovenskem in tudi čezmejnem prostoru. Ustanova je v času, ko jo je in jo še 
vodi Aleksander Merlo, ves čas napredovala po opremljenosti, uvajanju novih 
metod zdravljenja in porodničarstva, česar brez izpopolnjevanja kadrov seveda ne 
more biti. Širitev možnosti izbire in palete storitev v vsaki ustanovi terja današnji 
čas, a dr. Aleksander Merlo ne glede na vse novosti in novotarije pri svojem delu 
ostaja vrhunsko strokoven in obenem življenjski, enostaven in človeški. Zlasti po 
tem se razlikujejo dobri od manj dobrih zdravnikov, modri od manj modrih ljudi 

in vodij ustanov.  Dva mandata je bil 
tudi poslanec v Državnem zboru, kjer je 
tudi po zaslugi uspešnosti in človečnosti 
na svojem poklicnem področju  užival 
velik ugled in na tak način tudi zastavil 
kakšno besedo za občino Pivka, bodisi 
na področju zdravstva, pa tudi na drugih 
področjih. Predsedoval je skupini 
slovensko-francoskega prijateljstva 
in skrbel za zdravje tujih diplomatk v 
Sloveniji. 

Njegova prizadevanja in strokovnost 
niso ostala neopažena, zato ga je 
francoski veleposlanik v Ljubljani Pierre-
François Mourier v imenu predsednika 
francoske republike odlikoval z nazivom 
viteza nacionalnega reda za zasluge, 
ki ga je prejel za svoja prizadevanja 
pri poglabljanju francosko-slovenskih 
odnosov. Dr. Aleksander Merlo živi in 
dela v Postojni, je častni občan in tako 
rekoč simbol Postojne.  A po tem, da so 
njegove pacientke bile in so tudi številne 
občanke Pivke, in da je v državnem 
zboru v svojem mandatu zastopal tudi 
interese naše občine, je dr. Merlo tudi 
malo Pivčana. In nekoliko si ga lastimo 
tudi zato, ker je čisto na začetku svoje 
zdravniške kariere opravljal delo tudi v  
Pivki. 
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Sonja Vodopivec je predmetna učiteljica, nekdanja ravnateljica 
in zdaj pomočnica ravnateljice. Svojo poklicno pot je po 
zaključenem študiju začela  na osnovni šoli Pivka. V vseh letih 
poklicnega udejstvovanja spodbuja učence pri njihovem delu 
in prebuja v njih vedoželjnost. 

Kot učiteljica je učence uvajala tudi v raziskovalno dejavnost, 
saj je z njimi  pripravljala zgodovinske oziroma turistične 
raziskovalne naloge in z njimi sodelovala na različnih 
tekmovanjih. Leta 2001 je prevzela delovno mesto vršilke 
dolžnosti ravnateljice na Osnovni šoli Pivka, od leta 2002 do 
2007 je bila ravnateljica Osnovne šole Pivka. Spodbujala je 
vključevanje v mednarodne projekte, predvsem v Comenius, 
v katerega je bila pivška šola vključena med prvimi v Sloveniji. 
Vzpostavila je stike s šolo v pobrateni občini v Durachu in ti so 
prerasli v vsakoletna srečanja učencev in učiteljev. Zavzemala 
se je za vključevanje dodatnih vsebin, ki so popestrila pouk.  
Poleg rednega dela je skupaj s sodelavci priredila proslavo in 
izdajo knjižice s kratko zgodovino ob obletnici matične šole 
v Pivki in obeh podružničnih šol. Kmalu se je vključila tudi 
v delo lokalne skupnosti in bila članica občinskega sveta že v 
prvem mandatu Občine Pivka, sodelovala pa je in še sodeluje 
v različnih občinskih komisijah in odborih. Ves čas  je bila  

aktivna pri izdelavi projektov za izgradnjo športne dvorane 
v Pivki. V sodelovanju z občinsko upravo in svetniki si je 
prizadevala, da je bilo v občinskem proračunu namenjenih 
vedno dovolj finančnih sredstev za izboljšanje pogojev dela na 
področju družbenih dejavnosti v občini. Tako so se obnavljale 
vse šolske stavbe, aktivna pa je bila tudi v gradbenem odboru, 
ki je spremljal gradnjo športne dvorane Skala in vrtca 
Vetrnica.Otrokom je namenjala veliko svojega prostega časa, 
in sicer je bila leta 1996  med ustanovitelji Društva prijateljev 
mladine Pivka in do leta 2000 tudi njegova predsednica. V tem 
obdobju je skupaj s sodelavci organizirala odmevne akcije, 
kot so: dobrodelna prireditev »Za srečo v otroških očeh«, 
poletne delavnice z naslovom »Poletje v Krpanovi deželi«, ob 
tednu otroka pa se je ob šoli in na stadionu odvijalo znano 
»Krpanovo popoldne«. 

Aktivna pa je tudi v svojem domačem, vaškem okolju. Leta 
2000 je bila med ustanovitelji Vaškega društva Petelinje in bila 
predsednica do 2004. Vsa leta sodeluje v upravnem odboru 
vaškega društva, predvsem pa veliko prostega časa posveti 
pripravam in izvedbi Petelinjskega teka,  ene izmed največjih 
prireditev v Občini Pivka.

PLAKETA OBČINE PIVKA - Sonja Vodopivec

Župnik Marjan Škvarč vodi župnijo Pivka od leta 2000. Vsak 
dan daruje maše v cerkvi sv. Petra, v podružničnih cerkvah (v 
Petelinjah, Radohovi vasi, Slovenski vasi in v Gradcu) pa na 
dan shoda.

Leta 2005 je začel voditi tudi župnijo Šmihel. Svete maše v 
cerkvi sv. Mihaela so ob nedeljah in tudi med tednom.

V obeh župnijah tako deluje precej skupin in dejavnosti: 
ministranti, bralci, pritrkovalci, verouk, otroški, mladinski in 
odrasli pevski zbori, zakristijski sodelavci, molitvena skupina, 
župnijski pastoralni svet, šmarnice, jasličarji, koledniki, 
duhovne vaje za birmance in drugo. Vsako leto za jasličarje 
organizira ogled jaslic po drugih krajih v Sloveniji, z mladino 
pa se odpravi  tudi na morje. Ob pričetku in zaključku 
šolskega leta, za materinski dan, za god sv. Miklavža in razne 
druge dogodke v obrede svete maše vključuje mladino, ki se 
z veseljem odzove. Skupaj z mladini v Šmihelu vsako leto na 

PLAKETA OBČINE PIVKA - župnik Marjan Škvarč
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Ansambel Narcis iz Narina letos praznuje 20 let delovanja. 
Leta 1998 so ga ustanovili trije zagnani fantje: David Penko, 
Damjan Penko ter Pavel Kaluža. Odločili so se, da se v javnosti 
predstavijo kot nov narodnozabavni ansambel. Izkoristili 
so svoje glasbene talente, sposobnost, znanje in uigranost. 
Njihov prvi nastop je bil kar v Narinu. Od takrat so nastopali 
na različnih prireditvah, raznih dogodkih, porokah, veselicah 
in zabavah ter se lotili tudi pisanja lastnih skladb. Njihova 
prva avtorska skladba je bila Če mene bi izbrala ti.

Leta 2003 in 2004 so se udeležili festivala Večer slovenskih viž 
v narečju, prvič s skladbo Narcis,  pridružila se jim je pevka 
Anita Penko, Pavla Kalužo pa je zamenjal bas kitarist Marko. 
Z letom 2008 se je začelo sodelovanje Ansambla Narcis z 
Jožetom Skubicem, s komer so ustvarili več narodnozabavnih 
viž in leta 2011 tudi posneli prvi CD z naslovom: Noč pred 
poroko. V letu 2012 je bas kitarista Marka zamenjal Uroš 
Ferenc. V istem letu je ansambel začel s snemanjem drugega 
CD-ja z naslovom Rdeča lička, ki so ga izdali leta 2013. Leta 

2015 so si Narcisi zaradi novih družinskih zadolžitev in 
službenih izzivov privoščili krajšo pavzo, leta 2016 pa so se 
z novo vnemo ponovno lotili ustvarjanja. Polni novega elana 
so od takrat v dveh letih posneli kar nekaj novih avtorskih 
skladb in priredb. Posneli so tudi osem videospotov, kar pa 
je še posebej pomembno – snemali so v domačem okolju z 
domačimi ljudmi. 

V lanskem letu so se prvič prijavili na Slovensko polko in 
valček, kjer so se uvrstili med finaliste. V letošnji sezoni je 
pevko Anito Penko Maslo, ki je na porodniškem dopustu, 
zamenjala Tinkara Volk. Da je ansambel priljubljen med 
ljudmi, je bilo videti tudi na letošnjem koncertu ob dnevu 
žena, saj so do zadnjega kotička napolnili dvorano Skala. 

Načrtov ansamblu Narcis ne zmanjka niti v bodoče. Poleg 
novih lastnih skladb v letu 2019 obljubljajo novo zgoščenko in 
veliko veselico sredi Narina.

PRIZNANJE OBČINE PIVKA - Ansambel Narcis

vrtu župnišča zasadi drevo, za katerega potem skrbi mladina. 
Pod njegovim vodstvom se vsako leto obdaruje novorojenčke 
z malim spominčkom. Zadnja leta se v Šmihelu v času 
poletnih počitnic odvija tudi oratorij za otroke, ki je edini v 
občini Pivka. Že nekaj let v vasi poteka tudi blagoslov konj na 
god sv. Štefana in žegnanje motorjev za shod sv. Mihaela.

Dve leti zapored v septembru je organiziran tudi farni dan, 
na katerega so vabljeni vsi krajani. Prične se s  mašo, zaključi 
pa s petimi litanijami. Na farnem dnevu se predstavijo pevske 

skupine, organizirane so razne igre, poskrbljeno pa je tudi za 
kosilo. Namen farnega dne je predvsem druženje. Nekajkrat 
je bil v Šmihelu in v Pivki izpeljan tudi božični koncert. Pod 
vodstvom Marjana Škvarča zelo dobro delujeta Župnijska 
Karitas Pivka in Šmihel. V Pivki je skladišče za celotno 
območje občine Pivka. Ob zaprtju podjetja JAVOR je na 
pivškem nastal velik socialno-ekonomski problem. Karitas 
je precej pomagal družinam v stiski, nekatere tudi sedaj 
prihajajo po pomoč. Župnik deluje tudi v posebni dobrodelni 
skupini Bejš če uejdeš. Članom skupine je skupno to, da želijo 
svetu nekaj dati, pomagati ljudem v stiski. Njihovi projekti so 
večinoma povezani z izdelovanjem ostrešij in streh na raznih 
projektih, od hiš, poškodovanih v potresu v Posočju, pa do 
bolnišnic in šol po raznih misijonskih krajih v Čilu, Vietnamu, 
Slonokoščeni obali in drugje.

V lanskem letu je bila dokončana izgradnja poslopja poleg 
župnišča v Pivki, v Šmihelu pa je bil v celoti obnovljen del 
župnišča, kjer so veroučne učilnice. Začetek obnove se je 
pričel z rušenjem predelnih sten in odbijanjem ometov in 
starih stropov. V tej delovni akciji je tudi župnik Marjan kot 
vodja del poprijel za lopato in pomagal delovni ekipi, ki je 
sodelovala pri obnovi. Z donacijami in prostovoljci ter močno 
povezano lokalno skupnostjo je obnova uspela.

Foto: arhiv skupine N
arcis
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V tednu pred občinskim 
praznikom je župan Robert 
Smrdelj na kavo povabil 
predstavnike medijev. 

Gre pravzaprav že za 
tradicionalno srečanje z 
novinarji in novinarkami, 
ki se ob sproščenem klepetu 
dotaknejo aktualnih tem, 
občinsko vodstvo pa je na 
voljo za vsa pojasnila in 
informacije ter predstavitev 
zaključenih in načrtovanih 
projektov.

NA KAVI Z NOVINARJI

Radenka Kapelj je dolgoletna članica Društva upokojencev 
Pivka. V letu 2009 je prevzela mesto vršilke dolžnosti 
predsednice društva, opravljala je tudi tajniška in blagajniška 
dela, po šestih mesecih pa so jo člani na občnem zboru izvolili 
za predsednico. Predsedovanje največjemu društvu v občini  
je opravljala vse do marca 2013. 

Z njenim prihodom na funkcijo predsednice se je društvu 
ponovno dvignil ugled, zato se je kmalu začelo tudi večati 
število članov. Veliko časa in truda je vložila v izvajanje 
dejavnosti  v društvu ter v zagotavljanje materialnih in 
drugih virov za njegovo delovanje. Skrbela je za njegovo 
prepoznavnost v domačem in širšem okolju. Posebej se je 
trudila povezovati delovanje društva z Občino Pivka ter 
ostalimi občinskimi društvi in organizacijami, ki imajo 
podobne interese (Zveza združenj borcev za vrednote NOB, 
Rdeči križ, Karitas, Športna zveza Pivka …). 

Bila je članica upravnega odbora Pokrajinske zveze društev 
upokojencev južne Primorske. Po predaji predsedniške 
funkcije je še vedno zelo dejavna, saj uspešno nadaljuje 
delo na humanitarnem področju. Vodi dejavnost zdravja 
in socialnega varstva, leta  2008 je kot prostovoljka prevzela 
vodenje programa Starejši za starejše – za višjo kakovost 
življenja doma. V letu 2015 je prejela priznanje Zveze 
društev upokojencev Slovenije za dolgoletno nesebično in 
požrtvovalno delo.

Vse navedeno je dokaz dolgoletnega dela v društvu, 
izjemnega osebnega prispevka Radenke Kapelj pri delovanju, 
razvoju in krepitvi ugleda Društva upokojencev Pivka. Poleg 
dela v društvu  se je vedno trudila za napredek v lokalnem 
okolju. Delovanje društva je pripeljala na visoko raven, kar je 
nedvomno vplivalo na vse pore krajevnega življenja.

PRIZNANJE OBČINE PIVKA - Radenka Kapelj
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POROČILO 20. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE PIVKA 

ZBOR PREDSEDNIKOV VAŠKIH IN TRŠKE SKUPNOSTI 

PODPORNI ZID V MALI PRISTAVI 

Občinski svet Občine Pivka je konec marca na svoji 20. 
seji izglasoval pozitivno mnenje k vnovičnem štiriletnem 
imenovanju Davida Penka za direktorja podjetja Kovod 
Postojna, d. o. o. ter Irene Vatovec za direktorico javnega 
zavoda Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča Postojna.

Občinski svet je na seji med drugim v drugem branju sprejel 
odlok o posodobljeni kategorizaciji občinskih cest. Po 
skrajšanem postopku je sprejel spremembe in dopolnitve 
odloka o predkupni pravici Občine Pivka, ki so bile nujne 
zaradi ureditve priključka ceste za Gradec na državni cesti 
ter zaradi ureditve zemljiško knjižnega stanja dela Javorniške 
ceste. 

Občinski svet je soglašal s sklenitvijo sodne poravnave glede 
prenosa pogodbenega razmerja za projekt gradnje odprtega 
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini 
Pivka na novega zasebnega parterja. 

V Mali Pristavi smo v letu 2018 zgradili 
35 metrov dolg nov armiranobetonski 
zid za podporo kategorizirani občinski 
lokalni cesti. Zid,višine 1,2 metra, je 
zaključen 30 centimetrov nad nivojem 
cestišča, na vrh zidu pa bo sosed mejaš 
z lastnimi sredstvi postavil mrežno 
ograjo s kovinskimi stebrički. 

Dosedanji zid, ki je bil dotrajan, in 
plitvo položena vodovodna cev sta 
bila vzrok, da je voda v cevi na tem 
območju večkrat zamrznila. To so 
okoliški prebivalci Male Pristave še 
kako občutili, kajti vode iz vodovoda ob 
takih dogodkih niso imeli. Gradbena 
dela je izvajalo podjetje KOPKO d. o. o. 
iz Pivke, instalacijska dela pa podjetje 
KOVOD Postojna d. o. o.

V aprilu je potekal zbor predsednikov vaških in trške 
skupnosti, ki ga praviloma enkrat letno skliče župan. Udeležilo 
se ga je dvajset predsednikov. Župan in občinska uprava sta 
jim predstavila nekatere večje projekte in aktivnosti občine. 

Med drugim je bil udeležencem srečanja predstavljen postopek 
sprejema sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega 
načrta (SD OPN PI1), začetek postopkov občinskih podrobnih 
prostorskih načrtov (OPPN-ji) in njihova faznost, spremembe 
na področju opravljanja pogrebne in pokopališke dejavnosti, 
projekt prenove javne razsvetljave … Razprava je potekala 
tudi o bodoči avtocesti, obvoznici in o upravljanju optičnega 
omrežja.

PROJEKTI

Občina Pivka
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UREDITEV PROSTOROV 
PEDIATRIJE V ZDRAVSTVENI 
POSTAJI PIVKA 

NOVO IGRIŠČE V DOLNJI KOŠANI

V prvem nadstropju obstoječega prizidka Zdravstvene postaje 
Pivka se ureja prostore za pediatrično ambulanto, ki bo začela 
delovati še pred letošnjim poletjem. 

Vhod v prostore pediatrije (zdravniška ambulanta, prostor za 
medicinsko osebje, čakalnica s pripadajočimi prostori) bo čez 
pokrito rampo s parkirišča za objektom, ki je bil izdelan že ob 
izgradnji prizidka v letu 2016. 

V okviru dogodkov ob občinskemu prazniku Občine Pivka 
je bila 7. maja 2018 otvoritev otroškega in športnega igrišča 
in parkirišča v na novo urejenem središču Dolnje Košane. 
Občinska uprava je poskrbela za ureditev površin, ki so 
pomembne predvsem za preživljanje prostega časa otrok in 
odraslih krajanov, na ta način pa je polepšala tudi podobo 
kraja, drugega največjega v občini Pivka. 

V kulturnem programu so sodelovali otroci in učenci vrtca ter 
osnovne šole Košana.  V delu Dolnje Košane, ki ga obkrožajo 
stanovanjski bloki, je občina s proračunskim denarjem uredila  
novo otroško igrišče, polovično košarkarsko igrišče, parkirne 
površine, pa tudi mize in klopi za postanek in počitek v senci 
starih orehov. Vrednost naložbe je znašala 47.500 evrov. 

Upamo, da bodo našo skrb za nove objekte, drevesa, 
grmovnice in zelenice delili tudi uporabniki območja in vsi 
okoliški prebivalci. 

Občina Pivka

ZADNJI MESEC DEL NA SNEŽNIŠKI CESTI 
Letošnja zima v mesecu februarju in marcu je prekinila 
gradbena dela pri rekonstrukciji Snežniške ceste v Pivki, 
kjer je ta trenutek zaključena že fekalna kanalizacija ter 
kanalizacija za odvodnjavanje cestišča in kanalizacije za 
potrebe NN omrežja ter javna razsvetljava.  Zadnji mesec 
pred dokončanjem del se izvaja še ureditev zidov, pločnikov, 
kolesarskih poti in zahtevna rekonstrukcija ceste, in sicer 
ureditev križišča za naselje Klenik, kjer je oviran promet proti 
naselju Klenik. Dela izvaja podjetje PRENOVA Gradbenik d. 
o. o. iz Ljubljane, nadzorni organ pa Projekt Nova Gorica d. d. 
Naročnik del je Direkcija RS za infrastrukturo, Občina Pivka 
pa pri tej izvedbi nastopa kot sofinancer. Pogodbena vrednost 
znaša nekaj več kot 550.000 € (z DDV), od tega Občina Pivka 
sofinancira cca 180.000 €.

Kljub skoraj dvomesečni prekinitvi del izvajalec sporoča, 
da bodo dela dokončana kot je bilo predvideno, in sicer do 
15. junija 2018.
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ZAKLJUČEK DRUGE FAZE IZDELAVE CELOSTNE PROMETNE 
STRATEGIJE

ORGANIZACIJA JAVNE PRIREDITVE NA PROSTEM OB OBČINSKEM 
PRAZNIKU OBČINE PIVKA

»Občina Pivka je pristopila k izdelavi Celostne prometne strategije ter se na ta način 
pridružila nacionalni mreži občin, ki spodbujajo trajnostno mobilnost, s ciljem izboljšanja kakovosti življenja svojih 

občanov.«

Izžrebani nagrajenci anketne raziskave, ki je potekala med 23. marcem in 18. aprilom 2018.

1. Zložljivo mestno kolo v vrednosti 500 € je prejela Martina Kokošar, Trnje 123a, 6257 Pivka.
2. Zložljiv skiro v vrednosti 100 € je prejela Polona Mlakar,  Snežniška cesta 1, 6257 Pivka. 

3. Rolerje v vrednosti 50 € je prejel Branko Česnik, Parje 14, 6257 Pivka. 

Srečni nagrajenci so bili obveščeni pisno po pošti, nagrade pa prejeli na javni prireditvi v okviru Občinskega praznika Občine 
Pivka.

Izboljšana kakovost življenja, uravnotežena prometna ponudba, učinkovita in enakopravna 
dostopnost za vse, izboljšana prometna varnost in razvoj atraktivnih turističnih produktov, 

predstavljajo vizijo bodočega razvoja urbane mobilnosti v Občini Pivka.

NAČRTOVANJE ZA LJUDI = NAČRTOVANJE Z LJUDMI

Izdelava Celostne prometne strategije Občine Pivka je prešla 
v zaključek druge faze izdelave, v okviru katere so se zvrstile 
številne aktivnosti, ki so služile za oblikovanje različnih 
scenarijev urejanja prometa v prihodnosti. Izvedena anketna 
raziskava o potovalnih navadah prebivalcev, delavnica z 
lokalnimi deležniki, javna razprava z občani in izvedeni 
intervjuji med lokalnimi deležniki so predstavljali rdečo 
nit druge faze, v okviru katere so se oblikovali cilji in ciljne 
vrednosti ter zastavili konkretni ukrepi po posamezni zvrsti 
prometa. 

Na podlagi zaznanih potreb okolja in prebivalcev po razvoju 
urbane mobilnosti ter oblikovane skupne vizije bodočega 
razvoja urbane mobilnosti v občini se je pristopilo k 
oblikovanju ukrepov, s katerimi se bo zastavljena vizija in 
cilji pričeli v realnem okolju uresničevati. Izbrane ukrepe 
smo predstavili na delavnici z lokalnimi deležniki in na javni 
razpravi za občane, kjer so se predstavili oblikovani ukrepi po 
posamezni zvrsti prometa (peš promet, kolesarski promet, 
javni potniški promet, mirujoči promet, motoriziran promet 
in trajnostna mobilnost).

V okviru izdelave Celostne prometne strategije za Občino 
Pivka se je pristopilo k organizaciji javne prireditve na 
prostem, katere glavni namen je bilo ozaveščanje celotnega 
prebivalstva glede pomembnosti trajnostne mobilnosti za 
nadaljnji razvoj občine.

Prireditev z naslovom S trajnostno mobilnostjo do 
medgeneracijskega druženja občanov v Občini Pivka se 
je izvedla ob občinskem prazniku Občine Pivka na ploščadi 
Krpanovega doma. Dogodek so z različnimi aktivnostmi 
obeležili vrtci in osnovne šole iz občine, Policija, SPVCP, 
PGD Postojna, NIJZ OE Koper, Center za krepitev zdravja 
– ZD Postojna, PVZ Pivka, Zavod Sopotniki, ŠAD Mavrica 
Domžale, Velocenter, Kovod Postojna d. o. o., Krajinski park 
presihajoča jezera, promotor nordijske hoje in mnogi drugi. 

Najpomembnejši element v celotnem procesu izdelave 
Celostne prometne strategije Občine Pivka predstavlja 
vključevanje javnosti, saj se promet v občini načrtuje po 
meri in potrebah ljudi. Z njihovim aktivnim vključevanjem 

se bistveno povečuje kakovost, uspešnost, stroškovna 
učinkovitost, transparentnost, sprejetost in legitimnost 
celostnega prometnega načrtovanja v občini. 
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»Do zdaj smo naredili sedem celostnih prometnih strategij v občinah. Izkušnje s Pivko so zelo dobre, zelo dobro smo 
se ujeli s kadrom na občini, s katerim zelo dobro sodelujemo. Pokazatelj je tudi prireditev (11. maja) z zelo veliko 
aktivnostmi. Če pa govorim o občini in mestu z vidika prometnih ureditev, so določene težave, na primer tranzit 
proti Hrvaški, marsikje manjkajo kolesarske povezave. To sta dva glavna izziva. Namen strateškega dokumenta 

je, da ima občina dokument z navedenimi konkretnimi ukrepi ločenih po zvrsteh, peš promet, kolesarski, mirujoči, 
potniški … Upravitelj prometnih ureditev ima smerokaz za delo v naslednjih petih letih. Za občane bodo najbolj 

atraktivne kolesarske povezave, ki smo jih predvideli znotraj naselja Pivka in povezave med naselji.« (Matej 
Dobovšek, Lineal d. o. o., Maribor, vodja projekta Celostne prometne strategije)

Občina Pivka, 
Lineal d. o. o., Svetovalni inženiring in načrtovanje

Drage občanke in občani!
Vabljeni ste, da še naprej aktivno sodelujete in podpirate izdelavo celostne prometne strategije ter 

spremljate njen napredek in prihajajoče napovednike na spletni strani Občine Pivka in v naslednjih 
številkah Pivškega lista.

»Vozim kolo. Z njim grem po Pivki, pa okrog šole, 
včasih tudi k pouku. Ko sem na cesti, pazim na znake in 
avtomobile. Vedno nosim čelado, v avtu pa sem vedno 

privezana. Z rolerji grem včasih na stadion. V šoli imamo 
večkrat kako delavnico na temo prometa. V Pivki pa 

pogrešam kolesarsko stezo.« (Laura Matanovič, OŠ Pivka)

»Doma sem v Trnju. Doma imam kolo. Ko se vozim 
po cesti, vozim po robu ceste na desni strani. Kolo 
imam opremljeno z lučko, zadnjim odsevnikom in 
odsevnikom na špicah. Kolo potrebujem za to, da 

kam hitreje pridem, v Pivko pa še ne grem z njim.« 
(Matic Arh,  OŠ Pivka)
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MINISTER ZA GOSPODARSKI 
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO 
ZDRAVKO POČIVALŠEK 
OBISKAL PIVKO
Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko 
Počivalšek, državni sekretar na ministrstvu Aleš Cantarutti, 
generalna direktorica direktorata za turizem Renata Martinčič 
in ostali sodelavci ministrstva, direktorica Kobilarne Lipica 
Lorela Dobrinja, državnozborska poslanka Erika Dekleva, 
direktor Zavoda za upravljanje dediščine in turizem Pivka 
Janko Boštjančič ter župan Občine Pivka Robert Smrdelj s 
sodelavci so si konec marca ogledali posestvo Ravne. Občina 
Pivka si namreč že vrsto let prizadeva posestvo preurediti v 
območje s hotelom višje kakovostne ravni in golf igriščem 
s primerno infrastrukturo, projekt Ravne, ki ga je župan 
ministrstvu že predstavil pred nekaj meseci, pa je minister 
hotel spoznati neposredno, »na terenu«.

Minister Zdravko Počivalšek je izrazil zadovoljstvo, da je 
Občina Pivka projekt z Občinskim prostorskim načrtom že 
umestila v prostor. »Absolutno podpiram ta projekt. V luči 
dopolnitve turistične ponudbe Kobilarne Lipica, navezave 
golfa na konjerejo in kulturno dediščino ter dobro prometno 
lego je ta lokacija še posebej zanimiva, strašen potencial. Zdel 
bi se mi greh, če to ne bi uspelo. Pred nami je, da omogočimo 
Občini Pivka, da te površine prevzame in da ta idejni projekt 
v sodelovanju z mogočimi investitorji tudi realiziramo,« je 
povedal minister in napovedal sestanek s predstavniki sklada 
in ministrstva za kmetijstvo, s katerimi naj bi uskladili gradivo 
za odločanje vlade.

»Trenutno je Občina Pivka v fazi priprav idejnih zasnov za 
ta hotelski kompleks in tudi za golf igrišče. Najpomembnejši 
del zgodbe je ureditev zemljišč, najprej s prenosom  države na 
občino, ker bi na ta način dobili osnovno podlago in jamstvo 
za to, da se lahko res samozavestno lotimo tudi iskanja 
potencialnih investitorjev,” je pojasnil župan in zatrdil, da se 
ti pojavljajo, vendar čakajo na ureditev lastništva zemljišč. 

Minister Počivalšek in njegovi sodelavci so si ogledali tudi Park 
vojaške zgodovine, ki ga je lani obiskalo 47.000 obiskovalcev. 
Minister je bil nad parkom in zgodbo o njegovem nastanku 
navdušen, vodstvu pa navrgel še nekaj receptov za obisk, ki 
bi dosegel številko 100.000. Ta bi namreč parku omogočila 
normalno delovanje in razvoj. 

Dragica Jaksetič
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PRED DVEMA LETOMA SO SE ZAČELA DELA, DANES PA ŽE IMAMO NOV 
VODOVOD 
Pred dvema letoma, v marcu 2016, se je začela izvedba enega 
pomembnejših infrastrukturnih projektov za občini Postojna 
in Pivka, ki občane v tem trenutku že oskrbuje s kakovostno 
pitno vodo. Posodobljen in v precejšnji meri tudi na novo 
vzpostavljen vodovodni sistem, ki je bil nujno potreben 
zaradi dotrajanosti prejšnjega omrežja ter občutljivosti na 
vremenske in druge pojave, je v tem obdobju sicer zahteval 
nekaj prilagoditev občanov zaradi same izvedbe, kar se 
cestnih zapor tiče, vendar se je glede na svojo zahtevnost 
projekt izjemno uspešno izvajal in je v tem trenutku že čisto 

pri koncu. Sledi le še nekaj res zaključnih del, katerih izvedba 
bo nekoliko daljša od sprva predvidene. Dela na trasah 
vodovoda so končana in vodovod je v obratovanju. Zaključna 
dela na zunanjih površinah se bodo vršila še v maju. Tudi 
dela na vodarni Malni so v zaključni fazi. V maju je potekal 
tehnični prevzem celotne vodarne in s tem je bilo zaključeno 
obdobje poskusnega obratovanja. Zaradi visokih vodostajev 
ni mogoče dokončati dela na pregradi ob zajetju Malni, zato 
je iz tega razloga izvajalcu za ta segment podaljšan rok do 
avgusta 2018.

OSTANIMO NA OPTIMISTIČNI STRANI ŽIVLJENJA!
Drage bralke in bralci Pivškega lista,
pod vsako obdobje, leto, v tem primeru mandat radi 
potegnemo črto in naredimo nekakšno oceno. Tudi v 
zadnjem mojem oglašanju pred volitvami želim pogledati 
nazaj na opravljeno delo. Moja politična pot se je začela 
predvsem z željo po spremembah v Sloveniji, po volitvah pa 
je ob odgovornosti prišel tudi strah, da se bodo spremembe 
odvile prepočasi in brez otipljivih posledic. Danes so občutki 
drugačni. Kljub temu da je v naši državi še vedno potrebno 
marsikaj spremeniti; vem, da bomo to tudi zmogli. Sprememb 
v zadnjem obdobju je bilo namreč veliko – vse pa so bile 
spremembe na bolje! Mandat, ki ga zaključujem v poslanskih 
klopeh, si bom zapomnila predvsem po tem, da se je v Slovenijo 
in tudi v naše kraje vrnil optimizem. Žalostne zgodbe, ki jih 
žal nikoli ne zmanjka, so preglasile spodbudne. Brezplodne 
razprave o polpretekli zgodovini so preglasile razprave o 
prihodnosti, o tem v kakšni Sloveniji želimo živeti in kakšno 
želimo zapustiti našim otrokom in vnukom. Kandidirala 
sem kot članica SMC, po volitvah pa sem postala poslanka 
vseh vas. Delala sem po svojih najboljših močeh za vse ljudi 
in za obe občini; Postojno in Pivko enako zavzeto. V svojih 
prispevkih sem vam želela približati dogajanje v parlamentu 
skozi svoje oči oz. sem se dotikala tem, ki so mi bile blizu ali 
v nekem trenutku zelo aktualne. Pogled na pretekli mesec 
zaznamuje prezgodnji volilni cirkus, ki namesto odgovornega 
dela do zadnjega, žal na prvo mesto postavlja posamezne 
interese strank ali posameznikov. Žal mi je, da so mesec 
zaznamovale predvsem blokade posameznih zakonodajnih 

predlogov – nekateri izmed njih 
so bili tudi zelo dobri in brez 
finančnih posledic za proračun. 
Pogled na iztekajoči mandat pa 
je drugačen. Slovenija je dosegla 
najvišjo gospodarsko rast v regiji, 
brezposelnost smo močno znižali, 
prepolovljena je brezposelnost 
med mladimi, zanimivi smo postali za tuje investicije 
(Lanstroff v Logatcu, Yaskava v Kočevju, Magna v Hočah), 
stabilizirali smo javne finance, znižali smo stopnjo revščine, 
odpravili mnoge določbe iz zloglasnega ZUJF-a. Vse to so 
dosežki, ki smo jih dosegli skupaj: zaposleni, upokojenci, 
investitorji, kmetje, mlade družine … na vse zadnje tudi mi, 
ki smo o njih odločali na ravni politike. Zato še vedno mislim, 
da je bolj kot pompozno in všečno nagovarjanje javnosti z 
vseh vetrov pomembno delo in vsebina. Štejejo le rezultati! In 
ko potegnem črto pod mandat, lahko zapišem veliko dobrih 
rezultatov. Vsi živimo bolje! Slovenijo zapuščamo v bistveno 
boljši kondiciji, kot smo jo dobili. Dejansko oceno pa vedno 
podajo ljudje na dan volitev. Vsem, ki kandidirajo želim 
dober rezultat – vsem nam pa modrost pri izbiri. Želim si, da 
v volilni tekmi prevladajo dejstva in argumenti in ne laži ter 
čustva. Hvala vam za vse spodbude in tudi vse kritike. Bile 
so moj kompas. Pomagale so mi, da nisem nikoli pozabila na 
svojo temeljno odgovornost. Ostanimo na optimistični strani 
življenja!

Erika Dekleva, poslanka v Državnem zboru RS

DKH
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ODDAJA ODPADKOV V ZBIRNI CENTER PIVKA

ŽEPNIK - ABECEDNIK ODPADKOV

Spoštovani občani občine Pivka!

V podjetju Publikus d. o. o. bi vas radi opozorili na možnost 
brezplačne oddaje različnih vrst odpadkov v Zbirni center 
Pivka. Oddaja večine odpadkov je brezplačna za vsa 
gospodinjstva (v količini, ki je značilna za gospodinjstvo), 
pravnim osebam tudi nudimo možnost oddaje, vendar proti 
plačilu. Odpadke lahko oddate kadarkoli v času obratovanja 
zbirnega centra.

22. aprila smo obeležili svetovni dan Zemlje, katerega namen je 
spodbuditi vse ljudi k aktivnemu in odgovornemu delovanju v 
smeri trajnostnega razvoja. V podjetju PUBLIKUS d. o. o. smo ta 
dan praznovali na način, da smo gospodinjstvom, ki so vključena v 
sistem ravnanja z odpadki, razdelili žepne abecednike odpadkov.
Žepni abecednik odpadkov vsebuje, poleg nabora določenih 
odpadkov in načina oddaje, še splošne kontaktne podatke podjetja 
in informacijo o načinu ločenega zbiranja kosovnih odpadkov ter 
odpadne električne in elektronske opreme.

KAKO UPORABLJAM ŽEPNIK?
1) Žepnik v notranjosti vsebuje nabor 88 različnih odpadkov.
2) Pri določitvi načina oddaje posameznega odpadka, si pomagamo 
z drsnikom.
3) Ko premikamo drsnik, se v okencih pojavijo različni odpadki 
(slika desno).
4) Način oddaje odpadka določimo na podlagi barve kvadrata, ki 
se prikaže in legende, ki nam pove v katero skupino odpadkov sodi
določeni odpadek.

PRIMER (glej sliko desno):
Folije - rumen kvadrat - mešana odpadna embalaža
Odlaganje v posodo za embalažo po sistemu »od vrat do vrat«.

Papir - moder kvadrat - papir in karton
Odlaganje v zabojnik za papir in karton na ekološkem otoku.

BODITE POZORNI:
Ob obisku zbirnega centra bo delavec v zbirnem centru 
preveril ali ste uporabnik naših storitev in s tem upravičeni 
do oddaje odpadkov (npr. predložitev osebnega dokumenta 
ali odrezka zadnjega računa).

KATERE ODPADKE SPREJEMAMO PROTI PLAČILU?
• Mešanice gradbenih odpadkov – večje količine – prevzemna cena je stvar ponudbe.
Sprejem gradbenih odpadkov, ki nastanejo pri manjših gradbenih vzdrževalnih posegih v stanovanju, npr. obnova kopalnice, je 
brezplačen (1-2 avtomobilski prikolici).
• Odpadni izolacijski material – prevzem 1 tone znaša 136,9 EUR. 
• Večje količine zelenega vrtnega odreza – prevzem 1 tone znaša 100,7 EUR.
• Izrabljene avtomobilske gume – 0,28 EUR/kos.
• Izrabljene tovorne gume – 0,56 EUR/kos
• Odpadke, ki vsebujejo azbest:
zaščiteni (zloženi na paleti in oviti s folijo) – prevzem 1 tone znaša 169,7 EUR,
nezaščiteni (v razsutem stanju) – prevzem 1 tone znaša 182,9 EUR.
Občina Pivka v letu 2018 s podeljevanjem nepovratnih sredstev spodbuja 
zamenjavo azbestne kritine z okolju in zdravju prijaznejšimi materiali 
(več na www.pivka.si/objava/119491).

Publikus

DELOVNI ČAS ZC PIVKA:

Ponedeljek, sreda, petek in sobota: od 08:00 do 15:00.
Torek in četrtek: od 12:00 do 18:00.

ZC Pivka ob nedeljah in praznikih ne obratuje.
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Mlinotest Ajdovščina je pred 
prvomajskimi prazniki v Dolnji Košani 
odprl svojo novo trgovino. Košanci in 
prebivalci okoliških krajev so bili brez 
trgovine od lanskega oktobra, ponovno 
odprtje trgovine pa bo vaščanom 
nedvomno zelo priročno pri vsakdanjih 
nakupih, saj gre za pravi market, dobro 
založen z vsemi dobrinami (sadje, 
zelenjava, kruh, pakirano sveže meso 
…). V prodajalni so zaposlene tri 
prodajalke, poslovodsvo pa je skupno 
s trgovino v Šmihelu, ki jo je Mlinotest 
odprl leta 2016. V prostorih deluje 
tudi pogodbena pošta. Trgovina je ob 
delavnikih odprta med 7. in 19. uro, ob 
sobotah med 7. in 13. uro, ob nedeljah 
in praznikih pa je zaprta. 

Občina Pivka

Pivka perutninarstvo je v aprilu, s plačilom kupnine družbi 
MIP- d. d. v stečaju, izpolnila vse obveznosti za prevzem 
lastništva mesnopredelovalnega objekta na lokaciji 
Kromberk, Panovška 1, Nova Gorica in s primopredajo 
pogodb postala lastnik omenjenega objekta.  

»Slovenski proizvajalci z inovativnostjo in visokimi standardi 
presegamo kakovost svetovno priznanih multinacionalk, a 
imamo zaradi majhnosti in razdrobljenosti proizvodnje otežene 
pogoje konkuriranja. Specializiran obrat nam bo omogočil, da 
bomo produktivnejši in tako lažje sledili ciljem, ki smo si jih 
zastavili. Zaradi rasti proizvodnje in velike prostorske stiske 
v obstoječi enoti Meso na Kalu pri Pivki, nove prostore nujno 
potrebujemo. Želja je, da bi na novo lokacijo preselili celoten 
oddelek predelave perutninskega mesa, z letno proizvodnjo 3 
tisoč ton barjenih izdelkov, med katerimi so: hrenovke, posebne 
salame in pečene prsi ter prsi v ovitku blagovnih znamk Pivka in 
Njami. Poleg zaposlenih iz oddelka predelave mesa, ki zdaj delo 

opravljajo v Pivki, bomo v specializiranem mesnopredelovalnem 
obratu v Novi Gorici zaposlili tudi nove sodelavce, saj si želimo, 
da bi z rastjo in razvojem izdelkov iz piščančjega mesa začeli že 
v tem letu. Skupno načrtujemo 70 delovnih mest,« je povedal 
predsednik uprave Pivke d. d. mag. Janez Rebec. 

Po prevzemu obrata bodo zdaj prioritetno pristopili k ureditvi 
prostorov, pripravi dokumentacije, pridobivanju potrebnih 
dovoljenj, izvedbi preventivnih pregledov in servisov 
proizvodnih linij ter zagonu energetskih naprav, ki po sedanji 
oceni predstavljajo finančno največji vložek v sam zagon 
proizvodnje. »Obstoječi prostori na novi lokaciji so v dobrem 
stanju in prinašajo nove razvojne možnosti. Ocenjujemo, da bo 
za zagon in preselitev proizvodnje na novo lokacijo potrebna 
še dodatna investicija v višini 500–700 tisoč evrov. Selitev 
načrtujemo pred poletjem,« je povedal Aleksander Debevec, 
član uprave Pivke perutninarstva.

Pivka perutninarstvo d. d.

V DOLNJI KOŠANI SPET TRGOVINA

PIVKA PERUTNINARSTVO D. D. NOVI LASTNIK 
SPECIALIZIRANEGA MESNOPREDELOVALNEGA OBRATA V 
NOVI GORICI

Novo trgovino v Dolnji Košani si je ogledal tudi župan Robert Smrdelj, ki 
nedvomno podpira bližino vseh storitev tudi na vaseh.
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Tokrat vam predstavljamo mlado ustvarjalko in umetniško 
dušo, Tejo Morelj, ki pod svojo blagovno znamko SOuL 
ustvarja unikatne izdelke, nakit, ki mu vsakemu posebej doda 
lepo misel in tako svojim strankam in kupcem ne samo proda 
svoje izdelke, ampak jih pospremi s posvetilom na novo pot, 
da zaživijo na osebi, kateri so namenjeni ... 

Teja, predstavljaš se nam s svojimi umetniškimi izdelki, 
pod blagovno znamko SOuL. Povej nam kaj o sami ideji, od 
kod ti je padlo na pamet, da bi se šla tega, kdaj si odkrila ta 
talent v sebi?

Ustvarjam že od malega. Najbrž je malo hobijev, ki zahtevajo 
tudi kakšno ročno spretnost, v katerih se nisem preizkusila že 
kot otrok v tako imenovanem podaljšanem bivanju, medtem 
ko sem čakala starše, da me pridejo iskat v šolo. Rezultat te 
množične proizvodnje pa je bil seveda cel kup »praholovcev«, 
ki so še dandanes varno pospravljeni v številnih maminih 
škatlah. Pri ustvarjanju le-teh sem vedno uživala, kreativno 
ustvarjanje je predstavljalo zapolnitev mojega prostega časa. 
Mislim, da vsak potrebuje čas zase, ko se posveti sebi in v 
svojem svetu počne, kar ga veseli. 

Z izdelovanjem nakita sem se začela ukvarjati pred enim letom. 
Sicer sem se v tem preizkusila že veliko prej, ampak takrat ni 
bilo na voljo toliko materiala in pripomočkov kot danes, tako 
da v tistem času temu nisem posvečala preveč pozornosti. 
Lansko leto, ob poplavi takšnih in drugačnih ročno izdelanih 
izdelkov predvsem po socialnih omrežjih, pa sem se odločila, 
da potrebujem tudi jaz en nov izziv, da preverim »če je ostalo 
še kaj umetniške žilice v meni«. Ko sem naredila prve kose, 
res nisem pričakovala pretiranega navdušenja nad njimi, 
kaj šele da bi bili ljudje za njih pripravljeni plačati. Nato pa 
so se začela naročila kar vrstiti in »proizvodnja« se je začela 
vztrajno povečevati. Tako se danes veselim vsake ure, ki si jo 
lahko vzamem za ustvarjanje – to me spravlja v dobro voljo, 
prav tako tudi prebiranje kakšnih lepih misli, ki mi obarvajo 
še tako siv dan. Zato sem se odločila, da oboje združim, da 
poleg unikatnih kosov nakita pričara nasmešek na obraz 
tudi kakšna drobna skrivnost življenja, zapisana na ali poleg 
mojih izdelkov, ker mislim, da je vsak »dan, ko se ne smejemo, 
izgubljen dan«.

Kako se odločaš za materiale, barve, je to navdih ... je morda 
povezano z naravo, letnim časom, ali trenutnimi modnimi 
smernicami ali vsega po malo?

Nakit je izdelan iz polimerne gline (večini bolj poznana pod 
imenom fimo masa) na osnovah iz nerjavečega jekla, po 
predhodnem naročilu pa lahko tudi iz pravega srebra. Čisto 
verjetno bom kmalu dodala še kakšne druge materiale, idej in 
možnosti je ogromno. Kreiram po trenutnem navdihu, seveda 
pa upoštevam tudi letne čase – sedaj so na vrsti bolj svetle, 
pastelne barve, decembra pa ne morem tudi mimo bleščic.   

Če se skrčiva na golo vprašanje, kaj je bilo prej, kokoš ali 
jajce, kaj je pri tebi odgovor … se prepuščaš navdihu in 
ustvarjaš, kot se pač tisti dan počutiš ali imaš prej v glavi 

neko idejo, skico, barvno kombinacijo in jo potem samo še 
udejaniš z rokami?

Na začetku sem imela v mislih neko sliko oziroma idejo, 
vendar je na koncu vedno nastalo nekaj povsem drugega. Raje 
se prepustim trenutnemu navdihu. Zaenkrat se je izkazalo, da 
so najlepši izdelki nastali prav spontano. 

Kako je recimo s posebnimi naročili in željami tistih, 
ki želijo nek tvoj izdelek. Rada ustrežeš ali raje ponudiš 
narejeno in končano?
Se sploh da zadovoljiti vsak okus v teh primerih?

Seveda ugodim, zakaj pa ne, če je le v moji moči seveda. 
Velikokrat se zgodi, da ob naročilu dobim samo namig glede 
barve ali oblike, glede ostalega pa mi po navadi pustijo kar 
proste roke. Imam svoj stil, v tej smeri tudi kreiram. Vedno 
se potrudim, da izpod mojih rok nastane unikaten izdelek. 
Držim se samo enega pravila – izdelki naj imajo moj pečat in 
naj ne bodo slaba kopija nekoga drugega. 

Izdelke ki jih ponujaš opremiš tudi z lično embalažo, ki pa 
je opremljena še z lepimi mislimi, izreki. So te misli tvoje ali 
jih tudi kje vidiš, zabeležiš, morda tudi oboje?

Embalažo oblikujem in izdelujem sama. Misli pa niso moje 
avtorsko delo, nekatere so verjetno mnogim že poznane. V 
prihodnje pa mogoče res še kakšno svojo modrost dodam, 
kdo ve. Vedno, ko kje zasledim kakšno lepo misel, si jo bodisi 
zapomnem, bodisi zapišem. Že na začetku se mi je zdela dobra 
ideja, da bi katero delila tudi z drugimi. Nekateri to počnejo 
na Facebook-u, jaz pa sem se odločila, da jih uporabim kar kot 
lepa posvetila, kar je bilo tudi odlično sprejeto, sploh če so bili 
izdelki kupljeni kot darilo.

Kako gledaš sama na svojo umetnost, na svoje ustvarjanje? 
Kaj si želiš početi, če bi bila v ustvarjanju svojih izdelkov 
neomejena s prostorom, finančnimi zmožnostmi, časom?

Lahko bi rekla, da je ustvarjanje eden od načinov kako 
pobegniti od realnega sveta. Tam veljajo moja pravila. Če 
moram napolniti baterije, potem se obvezno odpravim najprej 
v naravo, da si zbistrim misli, nato pa se zaprem v svojo 
sobo, pripravim delovno mizo, skodelico kave, dobro glasbo 
in domišljiji prepustim prosto pot. Česa si želim … v prvi 
vrsti poplavo novih kreativnih idej. Sicer pa tudi več časa za 
ustvarjanje, saj ga trenutno nimam ravno na pretek, glede na 
to da imam redno službo.  

UNIKATEN NAKIT SOuL  
(»Izdelki imajo moj pečat.«)
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Kje lahko kupimo tvoje izdelke, kje se da nanje pokukati, 
jih videti, naročiti?

Izdelke si je trenutno moč ogledati ali naročiti preko Facebook 
strani in Instagrama, v živo pa v muzejski trgovini v Parku 
vojaške zgodovine. Če bo vse po sreči, se imam namen 
predstaviti tudi na stojnici, na katerem izmed okoliških 
dogodkov.

In če smemo ukrasti kakšno lepo misel iz tvojih izdelkov in 
jo nameniti bralcem Pivškega lista ... katera bi to bila?

Uf, težka izbira, res jih je preveč. Če pa že moram izbrati 
in glede na najin pogovor, potem bi delila naslednjo misel: 
»Nikoli ti niso dane sanje, ne da bi ti bila dana tudi moč, da 
jih uresničiš«.

Silvo Čelhar

NAPOTKI ZA GLEDALCE LOKALNE 
TELEVIZIJE VASCOM PIVKA
Zaradi spremembe programske sheme v kabelskem sistemu TELEMACH je prišlo do prestavitve programa VASCOM TV 
iz CH 5 na CH 67 (839Mhz). Gledalci nas obveščajo telefonsko, ustno ter po elektronski pošti, da ne sprejemajo programa 
VASCOM TV. Po tej poti bomo poskušali čim enostavneje prikazati nastavitev na CH 67.

Vse kar je treba storiti, je, da z antenskim kablom povežemo antensko vtičnico na zadnjem delu tv sprejemnika (Slika 4,)  in 
kabelski izhod (cable out) na digitalnem tv komunikatorju (Slika 2. in 3.)
Digitalni tv komunikator (Slika 1.) je verjetno že povezan z tv sprejemnikom s HDMI kablom in tega ne izklapljajte! VASCOM 
TV se nahaja v analogni shemi na kanalu CH67, ki ga poiščete v nastavitvah v meniju vašega TV-ja in si ga shranite na želeno 
programsko mesto.

Vascom Pivka

SLIKA 1 SLIKA 2

SLIKA 3 SLIKA 4

Teja Morelj bralcem Pivških novic poklanja tudi ličen 
komplet nakita, tistim, ki boste pravilno odgovorili na 

nagradno vprašanje:

Kakšen je slovenski prevod besede »SOuL«, 
ki je uporabljena za linijo nakita, ki ga 

predstavljamo? 

Odgovore na vprašanje nam pošljite po elektronski pošti 
na naslov: pivski.list@pivka.si oziroma po navadni pošti na 
naslov: Občina Pivka – za Pivški list, Kolodvorska 5, 6257 

Pivka 

Za vse, ki vas Soul nakit zanima in bi si ga radi tudi 
privoščili zase ali kot darilo, pa še kontakt:
https://www.facebook.com/Nakit.SOuL/

soul.nakit@gmail.com
040 630 280
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V Parku vojaške zgodovine so tudi letos v sredini aprila 
za obiskovalce pripravili že tradicionalni Podmorničarski 
vikend. Gre za prvi dogodek iz serije spomladanskih tematskih 
vikendov, s katerim vsako leto obeležujejo obletnico prihoda 
podmornice P-913 Zeta iz Črne gore v Slovenijo. Prireditev 
poteka v tesnem sodelovanju z Društvom za ohranjanje 
podmorniške tradicije Podmorničar, v okviru katerega delujejo 
številni nekdanji podmorničarji iz Slovenije. Člani društva 
skušajo s svojim delovanjem ohranjati zavest o dolgi in bogati 
zgodovini podmorničarstva ob vzhodni jadranski obali, v 
kateri so pomembno vlogo igrali tudi slovenski podmorničarji. 

Z letošnjim, že 3. Podmorničarskim vikendom zapored, so v 
Parku vojaške zgodovine obeležili sedem let podmornice kot 
najatraktivnejšega eksponata v Parku vojaške zgodovine. Ob 
tej priložnosti so obiskovalce ob podmornici in na razstavi o 
podmorničarstvu Jugoslavije sprejeli nekdanji podmorničarji 
iz Društva Podmorničar; obiskovalci so se lahko v spremstvu 
podmorničarjev podali tudi v notranjost podmornice, kjer 
so jim iz prve roke predstavili značilnosti podmorničarskega 
poklica. Za najmlajše so pripravili tudi otroško delavnico, 
na kateri so si lahko izdelali svoj lasten periskop in spoznali, 
čemu služijo te naprave na podmornicah. 

PODMORNIČARSKI VIKEND 

Park vojaške zgodovine

FILMSKI VEČER 

NA OTROŠKIH DELAVNICAH MLADI NADOBUDNEŽI ODPOTOVALI 
V ČAS STARIH RIMLJANOV 

V Parku vojaške zgodovine se je z nastopom osrednje 
turistične sezone uspešno zaključila še ena serija jesensko-
zimskih in spomladanskih muzejskih večerov. Pester nabor 
vsebin iz letošnje sezone, v okviru katere se je zvrstilo več 
pogovornih večerov in predstavitev raznovrstnih knjig, revij 
ter drugih publikacij z vojaškozgodovinsko tematiko, so ob 
zaključku sklenili še s prav posebnim filmskim večerom. V 

sodelovanju z Uredništvom slovenskih programov Deželnega 
sedeža RAI za Furlanijo Julijsko krajino so tako v sredini 
aprila za obiskovalce pripravili predvajanje dokumentarnega 
filma Iva Jevnikarja z naslovom Samo idealisti: junaška in 
tragična zgodba primorskih padalcev. Zaradi same vsebine in 
pretresljive tematike je tudi tokratni muzejski večer ponovno 
pritegnil veliko število udeležencev.  

V Parku vojaške zgodovine v zadnjih letih vedno več 
pozornosti namenjajo interaktivnim vsebinam in muzejskim 
programom za otroke in mladino, s katerimi želijo našim 
najmlajšim približati zgodovino in jih seznaniti z bogato 
kulturno dediščino našega ozemlja. S tem namenom so 
konec aprila v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije pripravili ustvarjalno delavnico za otroke, 
na kateri so mladi nadobudneži odpotovali v daljno preteklost 
in spoznavali življenje v času starih Rimljanov. Za otroke so 
na delavnici pripravili vrsto zabavnih in poučnih aktivnosti. 
Iz modelirne mase so izdelovali replike pravega kovanca iz 
poznorimskega obdobja, oblikovali vojaški kruh, imenovan 
»panis militaris«, ter izdelali 3D maketo poznorimskega 
obrambnega zidu in rimske utrdbe. Vsebina delavnice se je 
tematsko navezovala na gostujočo razstavo »Claustra Alpium 
Iuliarum – skrivnostna zapuščina starih Rimljanov«, ki je v 

okviru projekta Claustra+ (Čezmejna destinacija kulturnega in 
zelenega turizma Claustra Alpium Iuliarum) v Parku vojaške 
zgodovine obiskovalcem na ogled že od sredine marca. 
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GOSTILI VISOKE PREDSTAVNIKE VEČ DOMAČIH IN 
TUJIH ORGANIZACIJ   

PREDSTAVITEV ZBORNIKA GRADIŠČA V ZAHODNI IN OSREDNJI 
SLOVENIJI

V Parku vojaške zgodovine so spomladi gostili več srečanj 
različnih skupin in organizacij, na katerih so se zbrali visoki 
predstavniki domačih in tujih podjetij. V sredini marca je 
v Parku vojaške zgodovine potekalo mednarodno srečanje 
vodilnih zaposlenih in strokovnjakov Skupine Helios, ki 
so se udeležili prvega mednarodnega simpozija IKI ACE v 
Sloveniji. Poleg tega je marca v Parku vojaške zgodovine in 
s tem tudi prvič v Pivki potekala 14. redna seja Razvojnega 
sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija, v okviru katerega 
delujejo visoki predstavniki iz vseh vključenih razvojnih regij 
z namenom enakomernega spodbujanja razvoja gospodarstva. 
Ob tej priložnosti so se v Parku vojaške zgodovine zbrali 
najvišji predstavniki občin in regionalnih razvojnih agencij 
ter drugi razvojni partnerji vzhodne kohezijske regije. Aprila 
pa so se v Parku vojaške zgodovine na krajšem delovnem 
sestanku v organizaciji podjetja Pivka, d. d., zbrali tudi 
direktorji živilskih primorskih podjetij. Udeleženci vseh 

srečanj so po koncu delovnega programa svoj obisk v Parku 
vojaške zgodovine sklenili še z ogledom muzejskih zbirk in 
razstav in z zanimanjem prisluhnili razlagi o razvoju Parka v 
sodobno muzejsko središče.  

Park vojaške zgodovine sta spomladi 
obiskali produkcijski ekipi televizij 
Planet TV in TV Slovenija, ki sta v danes 
največji muzejski kompleks v Sloveniji 
postavili dogajanje svojih dveh oddaj. 

V začetku marca je v Parku vojaške 
zgodovine potekalo snemanje ene 
izmed epizod oddaje The Biggest Loser 
Slovenija s Planeta TV, v sredini marca 
pa so v Parku vojaške zgodovine posneli 
tudi kader za priljubljeno oddajo Ribič 
Pepe, ki jo predvajajo na TV Slovenija. 

V Parku vojaške zgodovine so konec marca skupaj z Zavodom 
Krasen Kras za ljubitelje arheološke dediščine in strokovno 
javnost pripravili predstavitev zbornika Gradišča v zahodni 
in osrednji Sloveniji. Bogato ilustriran in vsebinsko raznolik 
zbornik prinaša nabor preglednih prispevkov slovenskih 
arheologov in zgodovinarjev o utrjenih prazgodovinskih 
naseljih v zahodni in osrednji Sloveniji ter predstavlja 
pomemben doprinos k obstoječi strokovni literaturi o 
dediščini gradišč pri nas. Dogodka se je udeležilo veliko število 
strokovnjakov s področja arheologije in zgodovine pa tudi 
številni muzejski sodelavci in drugi poznavalci obravnavane 
tematike. Izvedba dogodka v Parku vojaške zgodovine je plod 
sodelovanja med Parkom vojaške zgodovine in Zavodom 
Krasen Kras, v okviru katerega so v Parku vojaške zgodovine 
že leta 2016 odprli odmevno gostujočo razstavo Zavoda 
Krasen Kras z naslovom Gradišča – neme priče zgodovine, 
partnerstvo pa še nadgradili v letu 2017 s pripravo posveta o 

gradiščih v zahodni Sloveniji. Predstavitev zbornika obenem 
predstavlja sklepni dogodek, s katerim se je tudi zaključilo 
gostovanje omenjene razstave v Parku vojaške zgodovine. 
Zbornik Gradišča v zahodni in osrednji Sloveniji, ki ga je 
uredil Dejan Vončina, je naprodaj tudi v muzejski trgovini 
Magazin v Parku vojaške zgodovine.

PARK VOJAŠKE ZGODOVINE POSTAL PRIZORIŠČE SNEMANJA 
DVEH ZNANIH ODDAJ

Park vojaške zgodovine
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PIVŠKA KOTLINA – POGLED IZ ZRAKA
Konec marca je v Parku vojaške zgodovine potekalo zanimivo 
predavanje Pivška kotlina – pogled iz zraka, na katerem 
so obiskovalci lahko spoznali pokrajino, kot jo je moč 
spoznati s pomočjo posnetkov tehnologije lidar (lasersko 
skeniranje). Pivka je namreč gostila Dimitrija Mlekuža z 
Zavoda Republike Slovenije za kulturno dediščino, ki je dejal 
da je pivška pokrajina eden najlepših primerov palimpsesta 
(stran rokopisa iz pergamentnega zvitka ali knjige, na kateri 
je prvotni zapis zbledel ali so ga spraskali in so je nanj zapisali 
novo zgodbo) v Sloveniji ter pokazal in interpretiral posnetke 
Košane, Šilentabra, Slavenskega ravnika, Zagorja, območja 
Javornikov in druge dele pokrajine zgornje Pivke. 

Zgodovina Pivške kotline
Prvi sledovi na Pivškem so sledovi prazgodovinskih gradišč, 
rezultati manjših skupnosti iz bronaste dobe. Na primeru 
Slavne je prikaz kazal troje gradišč, verjetno prebivališč 
treh rodov skupnega bratstva, ki so svoj teritorij označile z 
monumentalnimi belimi kamnitimi gomilami na okoliških 
vrhovih. Označevali so tudi zidove, njive, parcele, obore 
itd. Od prazgodovine do srednjega veka se v pokrajini tako 
rekoč nič ne spremeni. Dimitrij Mlekuž je pojasnil, da rimska 
prisotnost pivške krajine ni spremenila, in zdi se, da so 
staroselci živeli svoje dotedanje življenje naprej. Rimske sledi 
od tod je najti predvsem v pisnih virih. Verjetno je mejnik leto 
1000 oziroma iznajdba težkega pluga na kolesih, ki ga med 

oranjem težke ilovnate plasti vleče več parov volov. Iz lidar 
posnetkov je vidna tehnika naoravanja, od tod grbinaste 
njive in polja, »razrezana« v približno 200 metrov dolge ozke 
trakove, zaradi obračanja pluga v nekoliko zaviti, S obliki. 
Pivška pokrajina je tudi nenavadno gosto posejana z luknjami, 
sledovi apnenic, kar priča o pomembnosti te surovine 
za življenje tedanjega prebivalstva. Vidni so tudi ostanki 
kopišč, kop za kuhanje oglja. Pa poti, predvsem območja, 
na gosto in na široko zelo razbrazdana, zlasti čez prelaze 
med javorniškimi hribi in mimo sledi vasi, opuščenih zaradi 
turških vpadov. V pivški pokrajini pogoste sledi vojaških 
struktur, jarkov, vojaških položajev, dominantnih točk, kar 
kaže na različne vojske in čase. Lepo se na primer vidi, kako je 
največja slovenska utrdbena arhitektura, Šilentabor, zgrajena 
na prazgodovinskem gradišču.

»Pivška prazgodovinska pokrajina je še vedno prisotna. 
Kamorkoli pogledamo, vidimo ostanke prazgodovinske 
rabe. Glavno obliko pa je dobila v srednjem veku. To 
dediščino smo šele zdaj začeli prepoznavati.« (Dimitrij 
Mlekuž)

Dragica Jaksetič

NA OGLED NOVA GOSTUJOČA RAZSTAVA
V Parku vojaške zgodovine stalne muzejske zbirke in razstave 
redno dopolnjujejo z gostujočimi in občasnimi razstavami 
partnerskih muzejev, institucij in posameznikov, ki zaradi 
vojaškozgodovinske in zgodovinske tematike predstavljajo 
dragocen doprinos k obstoječi muzejski ponudbi. Kot zadnja 
v seriji gostujočih razstav je bila za obiskovalce v sredini 
marca odprta razstava »V objemu strupenih hlapov«, v kateri 
sta Vojaški muzej Tabor Lokev in Goriški muzej prikazala 
značilnosti in potek plinskega bojevanja na soški fronti. 
Poleg opisa rabe kemičnega orožja pred prvo svetovno vojno 
so v okviru razstave predstavljeni bojni plini na soški fronti, 
nemške, avstro-ogrske in italijanske plinske maske, zaščitna 
sredstva za živali pred bojnimi plini, nemške in avstro-ogrske 
plinske granate ter nemški plinski minomet. Poudarek je na 
plinskem napadu, s katerim se je začela 12., tj. zadnja soška 
bitka. Gostujoča razstava »V objemu strupenih hlapov« se je 
tako pridružila nizu razstav, s katerimi v letih 2014–2018 v 
Parku vojaške zgodovine obeležujejo stoletnico I. svetovne 
vojne.   
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VSAK DAN
• od pon do pet od 10. do 16. ure  
• sob, ned, prazniki od 10. do 18. ure.

VSAK DAN
• od 10. do 18. ure

Parka vojaške zgodovine 
IN MUZEJSKE TRGOVINE MAGAZIN 

Poletni urnik

maj in junij 

julij

V Parku vojaške zgodovine so v novo turistično sezono 
vstopili s pomembno novo pridobitvijo – simulatorjem 
letenja z letalom MiG-21. V Parku so namreč prepričani, da je 
poslanstvo muzeja tudi v tem, da obiskovalcem daje možnost 
ne samo videti, ampak tudi občutiti in doživeti. Ljubitelji 
letalstva lahko tako po novem ogled zbirke dopolnijo tudi 
z nepozabno izkušnjo letenja z nadzvočno hitrostjo v enem 
izmed najbolj razširjenih lovsko-prestrez  niških vojaških letal.

Simulator je plod slovenskega znanja – razvili sta ga 
podjetji AEREFORM, letalska tehnologija, in AERONAVT, 
akademija za letalstvo. Zasnovan je okrog originalnih delov 
z letal MiG-2, med katerimi najbolj izstopa katapultni sedež 
KM-1. Originalni so tudi ročica za moč motorja, krmilna 
palica in nekateri instrumenti. Simulator uporablja tehnologijo 
virtualne resničnosti, ki omogoči uporabniku 360-stopinjski 
pregled nad kabino in okolico. Pilot lahko pogleda skozi okna 
na obeh straneh, pri čemer slika na VR-očalih sledi premikom 
glave. S pogledom lahko preveri gibanje krmil v kabini, se 
skloni bliže instrumentom, da razloči kazalce in številke, ali 
pa s pogledom čez ramo preveri, če so krila še na mestu.  

Simulator letenja je konec marca v Parku vojaške zgodovine na 
krajši slovesnosti ob otvoritvi muzejskemu namenu simbolno 
predal načelnik Vojaškega letalskega organa Slovenske vojske 
polkovnik Blaž Pavlin, nekdanji pilot letala MiG-21, ki je ob 
tej priložnosti pozdravil prizadevanja snovalcev simulatorja 
in Parka vojaške zgodovine, da bi približali izkušnjo letenja 
čim širšemu krogu obiskovalcev. Sašo Knez, ustanovitelj 

podjetja Aereform in idejni vodja zasnove simulatorja, je 
ob otvoritvi zbranim predstavil sam koncept zasnove in 
delovanja simulatorja. Na otvoritvi sta spregovorila tudi 
nekdanji vojaški pilot na letalu MiG-21 Vojko Gantar, 
ki je v projekt izdelave simulatorja vnesel del svojega 
bogatega teoretičnega in praktičnega znanja, in direktor 
Parka vojaške zgodovine Janko Boštjančič. Posebna zasluga 
za umestitev in zagon simulatorja letenja v Parku vojaške 
zgodovine pa gre tudi podjetju Kontrola zračnega prometa 
Slovenije, ki je finančno podprlo projekt. 

Simulator letenja predstavlja pomembno popestritev ponudbe 
v skladu s sodobnimi muzejskimi trendi in dragoceno 
nadgradnjo zbirke letalske zgodovine, ki zajema kar pet 
letal (MiG-21, F-86 Sabre, F-84 Thunderjet, IAR-93 Vultur/
Orel, SOKO 522), maketo podzemne letalske baze Željava, 
razstavo o padlih ameriških letalih med II. svetovno vojno na 
slovenskem ozemlju, zbirko letalskih bomb … 

Ogled Parka vojaške zgodovine je za občane 
občine Pivka brezplačen. Obiskovalci se lahko na 
simulatorju letenja z letalom MiG-21 preizkusijo ob 
doplačilu 10 EUR/osebo. Simulacija letenja traja do 
15 min. Izvedba poteka pod nadzorom animatorja. 
Simulator letenja lahko naenkrat uporablja ena 
oseba, zato je za obiskovalce zaradi lažje organizacije 
zaželena predhodna rezervacija termina na 
031 775 002 ali na info@parkvojaskezgodovine.si. 

V NOVO SEZONO Z NOVO MUZEJSKO PRIDOBITVIJO
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NOVA GOSTUJOČA RAZSTAVA ČEZ MORJE NA 
NEPOZNANI DALJNI VZHOD 
V Parku vojaške zgodovine je od konca aprila na ogled 
nova gostujoča razstava Čez morje na nepoznani Daljni 
vzhod: potovanja pomorščakov v Vzhodno Azijo v obdobju 
Avstrije in Avstro-Ogrske, ki pomembno dopolnjuje in 
bogati obstoječo muzejsko ponudbo. Gre za razstavo 
Pomorskega muzeja »Sergej Mašera« Piran, katere  avtorica 
je Bogdana Marinac; vsebina razstave do sedaj še ni doživela 
poglobljenega in celovitega muzejskega prikaza, v Parku pa 
bo na ogled do konca letošnjega leta.  

Razstava se osredotoča na potovanja pomorščakov avstrijske 
in avstro-ogrske vojne mornarice v Vzhodno Azijo od 
2. polovice 19. stoletja do konca 1. svetovne vojne ter s 
pomočjo predmetov, bogatega slikovnega in pisnega gradiva 
iz zapuščin pomorščakov razkriva Kitajsko, Japonsko in 
Korejo skozi njihovo perspektivo, torej podobo dežel, 
kakršno so pozneje širili med domačo javnostjo. Na razstavi 
je predstavljenih 19 potovanj in čez 30 pomorščakov iz 
slovenskega etničnega prostora. Večina pomorščakov, ki je 
dežele obiskala v mirnem času, si je lahko ogledovala kraje 
ali si poiskala zabavo, nekateri pa so se v domovino vrnili z 
vojnimi izkušnjami.   
   
Potovanja vojnih ladij so imela sprva pretežno diplomatske, 
trgovske, raziskovalne in izobraževalne namene. Na njih so 
opravljali raziskave znanstveniki različnih družboslovnih 
in naravoslovnih strok. S pomočjo odprav so bili sklenjeni 
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sporazumi s tujimi deželami ter odprta poslaništva. A kljub 
pretežno miroljubnim namenom so posadke nekaterih ladij 
sodelovale tudi v vojaških spopadih. 

Razstavo so pred prvomajskimi prazniki na krajši otvoritveni 
slovesnosti uradno odprli predsednik Združenja poveljnikov 
in upraviteljev v pomorskem prometu Slovenije kapitan 
Giorgio Ribarič, avtorica razstave in kustosinja piranskega 
Pomorskega muzeja Bogdana Marinac, direktor Parka 
vojaške zgodovine Janko Boštjančič in direktor Pomorskega 
muzeja »Sergej Mašera« Piran Franco Juri.

THE TANK WEEKEND

TANKOVSKI
VIKEND

datum/date: 26. 5. 2018 - 27. 5. 2018
ura/time: 10.00 – 18.00

Več na www.parkvojaskezgodovine.si.

V PARKU VOJAŠKE ZGODOVINE / in the Park of Military history 

Park vojaške zgodovine
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Turistično društvo Pivka je v sodelovanju s Krajinskim 
parkom Pivška presihajoča jezera konec marca organiziralo 
Spomladanski pohod med pivškimi jezeri. Vreme je bilo 
pohodu več kot naklonjeno in pomlad so na Pivško prišli 
pozdraviti pohodniki z vseh koncev Slovenije.

Pohodniki so se tokrat sprehodili med manj znanimi, bolj 
skritimi in težje dostopnimi jezeri, zato je bil tokratni pohod 
res poseben. Iz Zagorja se je velika pisana skupina ljudi dobre 
volje odpravila proti Velikemu Zagorskemu jezeru, ki jih je 
pričakalo brez vode, pohodniki so tako lahko videli, kako 
zgleda jezersko dno. Vsa naslednja jezera pa so imela še veliko 

vode; obiskali so še Malo Zagorsko, Veliko in Malo Drskovško 
ter Parsko jezero. Zavili so še k Mišniku, kjer so si ogledali 
izvir, ki ga napaja Parsko jezero in je pred davnimi časi napajal 
mlinsko kolo, potem pa čez pašnik krenili do Parske golobine, 
najdišča iz starejše kamene dobe. Od tu so se pohodniki 
spustili na dno Pivške doline in ob lenobni reki Pivki se z 
lahnim korakom ob strugi vrnili na izhodišče v Zagorju, kjer 
jih je že čakal okusen čaj in še tople miške. Lepo je bilo. 

Pohod je sofinancirala Občina Pivka.

OBISKALI SKRITE BISERE 
PIVŠKIH JEZER

OBISKOVALCI POVPRAŠUJEJO PREDVSEM PO ZEMLJEVIDU 
KOLESARSKIH POTI 
Predstavnici Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera 
sva se udeležili sejma Green v Gornji Radgoni, ki je potekal 
v začetku aprila. Ministrstvo za okolje in prostor je namreč 
naravnim parkom v Sloveniji omogočilo eno ali večdnevno 
predstavitev. 

Na stojnici, ki smo si jo delili s Parkom Škocjanske jame, smo 
imeli za obiskovalce na voljo promocijsko gradivo našega 
parka, Parka vojaške zgodovine in ostale ponudbe Zelenega 
krasa. In kaj je najbolj zanimalo obiskovalce naše stojnice? 
Kolesarske steze. Skoraj vsakdo, ki je postal pri stojnici, 
je povpraševal po zemljevidu kolesarskih poti. Takorekoč 
določili so nam domačo nalogo, ki jo še moramo opraviti 
oziroma se nanjo že pripravljamo. Kdaj bomo označili eno, 
glavno kolesarsko pot od jezera do jezera in na Šilentabor, je 
za zdaj odvisno predvsem od pridobitve evropskega denarja. 
Dokler pa na terenu še ne bo kolesarskih usmerjevalnih oznak, 
bo nam in gostom iz Slovenije in tujine v pomoč kolesarska 
karta Brkinov, ki bo kmalu zagledala luč sveta. 

Pobudo zanjo so dali študentje magistrskega študija geografije 
na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Študentje so 
prekolesarili poti po Brkinih in pokrajinah, ki jih obkrožajo, 
predstavniki štirih brkinskih občin pa smo poskrbeli za ostalo. 

Krajinski park Pivških presihajočih jezer
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UŽITNI IN ČUTNI PARKI
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DEDIŠČINA, POT V PRAVIČNEJŠO DRUŽBO 
V aprilu je v okviru projekta Culturecovery v Pivki potekalo 
zanimivo predavanje ddr. Verene Vidrih Perko o pomenu 
dediščine in poznavanju lastnih korenin.

Po besedah predavateljice dediščina predstavlja živo vez 
s preteklostjo. Je temeljna vrednota in pripada lokalnemu 
prebivalstvu. 

V sodobni družbi je namreč zaslediti, da se izgublja nekoč 
močan občutek pripadnosti. S tem prihaja do zanikanja 
odgovornosti do skupnosti in sočloveka, kar vodi v razklanost 
družbe, ki je lahek plen modernega, materialističnega sveta. 
Zato moramo  spoštovati in poznati svoje lastne korenine in 
varovati ter ohranjati dediščino, katere glavna vloga je vedno 
bila, da ohranja kolektivni spomin, da osmišlja življenje, mu 

daje dimenzijo prihodnosti in nas navdihuje za nove stvaritve.
Zelo primeren medij za ohranjanje dediščine predstavljajo 
ekomuzeji. Ekomuzeji so muzeji skupnosti, ki z načinom 
življenja varuje in ohranja dediščino v izvirnem okolju. Torej 
ne le kulturnih spomenikov, muzejskih in zasebnih zbirk, 
arhitekture, temveč tudi okolje in kulturno krajino, kot so 
stare poti, kali, ograde, pašniki, rastišča. 

Zato smo Pivčani lahko zelo ponosni na svoj ekomuzej. Na 
celotnem območju Slovenije se nahajata samo dva, poleg 
našega še Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva v Žalcu. Z 
ekomuzejem podpiramo družbeno povezovanje in ohranjanje 
kolektivnega spomina ter tako skrbimo za to, da bi dediščina 
(p)ostala naš družbeni kapital. Saj, kot je dejala ddr. Verena 
Vidrih Perko, enako pomembna za obstoj kot hrana in voda. 

Krajinski park Pivških presihajočih jezer

V februarju, marcu in aprilu so v Pivki potekale delavnice 
snovanja Užitnega in čutnega parka v Pivki. Izvajalci 
delavnic – Inštitut za trajnostni razvoj, so skupaj z udeleženci, 
domačini, razvili ideje in želje, saj je vsak udeleženec na to 
temo pridal svoj pogled in svoje razmišljanje.  Konec maja 
bo izdelan idejni načrt, s katerim se bo Občina Pivka lahko 
potegovala za sredstva, s katerimi bo Užitni in čutni park v 
Pivki tudi zares zaživel.

Občina Pivka želi s tem projektom olepšati kraj in nuditi 
svojim občanom prijetno okolje, kjer bodo tako stari kot 
mladi preživljali svoj prosti čas. Želimo pa si tudi povezati 
skupnost, saj nam v današnjem času različnih tehnologij 
primanjkuje tako stika z naravo, zemljo kot tudi s soljudmi 
... Zato je toliko bolj pomembno, da so se prebivalci vključili 
že v zasnovo parka. V aprilu se je začelo z urejanjem brežine 
pod Vilharjevim naseljem, ko so prebivalci Vilharjeve skupaj 
z občino, v sklopu akcije Očistimo Pivko, odstranili grmovje 
in drugo nepotrebno zarast. V poletnem času pa bomo 

uredili pešpot, ki bo dostopna za gibalno ovirane, mamice z 
vozički in druge. Načrtujemo tudi dodatno urejanje otroškega 
igrišča. Drugi del projekta pa se odvija v Zagorju, kjer bomo 
na otroškem igrišču zasadili sadno drevje, jagodičevje, 
začimbnice in dišavnice, postavili bomo tudi nekaj klopi za 
počitek.

Ob svetovnem dnevu voda, konec marca, je bilo v ekomuzeju 
v Slovenski vasi, s strani Krajinskega parka Pivška presihajoča 
jezera in podjetja Kovod Postojna, organizirano zanimivo 
predavanje o iskanju nadomestnega vodnega vira na 
območju občin Pivka in Postojna. Doc. dr. Nataša Ravbar je 
udeležencem predstavila natančno izvedbo dosedanjih del, 
ki potekajo v okviru projekta. Projekt, ki se je začel v marcu 
leta 2016, bo trajal še skoraj eno leto, do februarja 2019. 
Vzpostavljene so merilne mreže za pridobivanje količinskih in 
kakovostnih podatkov o stanju vode na ponorih, podzemnih 
tokovih in izvirih na tem območju. Pridobljeni podatki o 
stanju vodnih virov raziskovalcem pomagajo pri določevanju 
potencialnih mest za rezervni vodni vir ter pri pripravi 
simulacije obnašanja vodonosnika s pomočjo numeričnega 
modeliranja. Glede na to, da živimo na edinstvenem kraškem 
območju, za katerega so značilne posebnosti pretakanja voda 
in ranljivost za onesnaženje, je pomembno poiskati morebitne 
dodatne vodne vire, vendarle pa to ni tolažba, ki bi zanemarila 

vse ostale aktivnosti in skrb nas občanov, ki moramo 
vsakodnevno spoštovati to nenadomestljivo dobrino (vodo) 
in zaščititi obstoječi vodni vir Malni.

O ISKANJU NADOMESTNEGA VODNEGA VIRA
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SKUPNA PRIZADEVANJA ZA NAŠO PITNO VODO
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Na to temo je potekala tudi razprava, ki jo je vodila Sabrina Mulec in v kateri so 
govorniki (Mitja Prelovšek – Inštitut za raziskovanje krasa, Igor Marentič – župan 
Občine Postojna, Robert Smrdelj – župan Občine Pivka, Margareta Srebotnjak 
Borsellino – Pobudnica ustavne presoje za DPN OSVAD Postojna, Florijan 
Poljšak – Civilna iniciativa Naša dolina, Majda Godina – Kmetijsko svetovalna 
služba Postojna, Irena Sušelj Šajn – Kovod Postojna, d. o. o.) predstavili svoja 
videnja na področju varovanja okolja in naše oskrbe s pitno vodo.

DKH

V sredini aprila je v prostorih Inštituta 
za raziskovanje krasa v Postojni 
potekala okrogla miza na temo Vsakdo 
ima pravico do pitne vode, ki jo je 
pripravilo društvo Drobnovratnik, 
ki si tudi sicer prizadeva z različnimi 
aktivnostmi prispevati k boljšemu in 
čistejšemu okolju ter ohranjanju narave.

Namen okrogle mize je bilo informiranje, 
ozaveščanje ter spodbujanje nadaljnjih 
ukrepov za aktivno zmanjševanje 
ogroženosti in varovanje pitne vode, 
tako pristojnih pripravljavcev pravnih 
predpisov kot nosilcev javnih funkcij 
in vseh uporabnikov prostora na 
širokem zaledju vodnega zajetja Malni. 
Tovrstni dogodki so dobrodošli, 
predvsem z vidika celostne obravnave 
vsebin in medsebojnega sodelovanja, 
ki nedvomno obeta boljše učinke, 
predvsem ko gre za vsem nam skupno 
in nenadomestljivo dobrino – vodo.

Skrb za vodo je na našem območju 
precejšnja. Predvsem z vidika ranljivosti 
kraškega površja in številnih agresivnih 
aktivnosti oziroma dejavnosti v okolju 
(Osrednje vadišče Slovenske vojske 
Poček, promet, nelegalna odlagališča 
odpadkov, kmetijske dejavnosti, 
industrija …), ki bi lahko ogrozile 
kakovost naše pitne vode. Kot je bilo 
izpostavljeno tudi na okrogli mizi, 
imamo količinsko izdaten in kakovosten 
vodni vir, od nas vseh pa je odvisno, ali 
ga bomo uspeli ohraniti.
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OČISTILI PIVKO

V soboto,  14. aprila, je v občini Pivka potekala tradicionalna čistilna akcija. Čistili so mladi in stari, 
se družili, nasmejali in hkrati očistili okolje precej velike količine smeti. 

Hvala vsem prostovoljcem, ki ste si na sončno in toplo soboto vzeli čas in ga darovali za skupno 
dobro.  Posebna zahvala gre najmlajšim udeležencem akcije, ki so se izkazali za zelo zagnane in 
pridne, verjamemo, da jim bo tovrstna vzgoja ostala v spominu.

Naslednja čistilna akcija bo 15. septembra 2018. Takrat bo potekala svetovna 
akcija Očistimo svet – čistiti bodo začeli na Novi Zelandiji, nekje na sredini se jim 
bomo priključili mi, končali pa bodo na Havajih. Tokratni akciji so se pridružile 

mnoge države in skupaj z milijoni prostovoljcev po celem svetu bomo našo Zemljo 
razbremenili gromozanske količine smeti, ki sedaj ležijo v naravi. Na ta dan se bomo 

lotili tistih divjih odlagališč, ki nam jih do sedaj še ni uspelo sanirati. Če poznate 
kakšno takšno lokacijo, vas naprošamo, da to sporočite na 
e-naslov erika.kovacic@pivka.si ali na telefon 051 68 26 68.

Krajinski park Pivška presihajoča jezera
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ČISTILNA AKCIJA V 
RADOHOVI

Čistilne akcije v Radohovi vasi se je 
udeležilo 10 občanov od tega štirje otroci. 
Ob tem je podpredsednik Trške skupnosti 
Peter Žužek nekoliko osvetlil projekt 
kanalizacije, ki ga bo občina izvajala v 
naslednjem letu. Nismo le čistili okolja 
pač pa tudi oblikovali skupnost ter 
prispevali k skupnemu dobremu. Lepo je 
biti skupaj in prispevati k lepoti našega 
kraja. Vse, ki se letos niso udeležili tega 
dogodka vabim, da se nam drugo leto 
pridružijo.

Majda Žužek

ČISTILNA AKCIJA V 
ŠMIHELSKI DOLINI

Tudi v Šmihelski dolini so pridni vaščani 
zavihali rokave, prijeli za metle, ter 
poskrbeli za čisto in urejeno okolje. 
Sodelovali so tako otroci, kot tudi 
starejši in s tem krepili sodelovanje in 
prostovoljstvo, ter ozaveščanje ravnanja 
z odpadki.

Meri Kaluža
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NA POBUDO SLOVENIJE 20. MAJ 
RAZGLASILI ZA SVETOVNI DAN ČEBEL

Zakaj 20. maj?
20. maj smo predlagali, ker je to dan, ko se je rodil Anton Janša 
(1734–1773), ki je poznan kot začetnik modernega čebelarstva 
in eden takratnih najboljših poznavalcev čebel. Bil je prvi 
učitelj modernega čebelarstva na svetu, saj ga je že cesarica 
Marija Terezija imenovala za stalnega učitelja čebelarstva na 
novi čebelarski šoli na Dunaju. Njegovo delo in življenje je 
opisano v mnogih čebelarskih knjigah, med drugim tudi v 
knjigi Svetovna zgodovina čebelarjenja, ki je bila izdana v letu 
1999.

Kaj lahko naredimo za boljše preživetje čebel:
• Sajenje avtohtonih medovitih rastlin (seznam rastlin je 
dosegljiv na spletni strani ČZS).
• V okrasne namene (na balkonih in drugih zunanjih 
prostorih) uporabljamo medovite cvetlice.
• Ohranjanje starih travnikov z večjo pestrostjo rastlin.
• Setev travnikov z medonosnimi rastlinami.
• Košnja cvetočih rastlin po cvetenju.
• Nakup medu in ostalih čebeljih pridelkov pri najbližjem 
čebelarju.
• Moralna podpora čebelarjem. 
• Odstop primerne kmetijske lokacije za začasno ali trajno 
namestitev čebel.
• Zmanjšana uporaba čebelam škodljivih pesticidov.
• Mulčenje cvetočih rastlin v sadovnjakih in vinogradih pred 
škropljenjem s pesticidi.

20. decembra 2017 je Generalna skupščina Združenih 
narodov v New Yorku 20. maj razglasila za svetovni dan 
čebel.  Čebele in ostali opraševalci so namreč za življenje 
ljudi izrednega pomena. Od opraševanja je odvisna kar 
tretjina pridelane hrane na svetu in čebele imajo med vsemi 
opraševalci najpomembnejšo vlogo.  V zadnjem obdobju so, 
predvsem na območjih z intenzivnim kmetijstvom, čebele 
in ostali opraševalci vse bolj ogroženi. Njihov življenjski 
prostor se spreminja in krči, s tem pa so razmere za njihovo 
življenje in razvoj vse slabše. Medovitih površin je zaradi vse 
večjih površin monokultur in spremenjene ter intenzivnejše 
tehnologije pridelave travinja vse manj in še te nudijo čebelam 
potrebno hrano le v krajših obdobjih in zmanjšani pestrosti 
kot nekoč. dr. Peter Kozmus

Čebelarska zveza Slovenije

NOVICE LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE  
MED SNEŽNIKOM IN NANOSOM
Marec in april sta bila v znamenju pozivov Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja, zato je bilo delovanje 
pisarne LAS usmerjeno v priprave vlog na ta dva razpisa za 
črpanje EU sredstev.

Naš LAS je na razpis prijavil kar 8 vlog operacij sodelovanja 
med LASi v vrednosti več kot 500.000 €. V sedmih projektih 
gre za sodelovanje med slovenskimi LASi, en projekt pa je 
mednarodni in poleg dveh slovenskih LAS vključuje še LASe 
iz  Estonije, Latvije, Litve in Portugalske. Rezultati potrditev 
prijavljenih operacij sodelovanja bodo znani v sredini avgusta 
in objavljeni na spletni strani.

V sredini aprila se je zaključil 3. javni poziv za izbor operacij 
za uresničevanje ciljev SLR LAS Med Snežnikom in Nanosom. 
Pravočasno je prispelo 14 vlog. Večina vlog je bila pripravljena 
s pomočjo svetovanja in pomoči pri pripravi vlog s strani 
zaposlenih v pisarni LAS ter s pomočjo zunanjih svetovalcev, 
zato se pričakuje kvalitetno pripravljene vloge in posledično 
manj dopolnitev ter hitrejše postopke izbora. 

V začetku marca sta bila prijavljena tudi dva skupna projekta 
LAS, in sicer Obeležitev 200-letnice rojstva Miroslava 
Vilharja, na sklad ESRR Ministrstva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo ter projekt Razvoj produkta ribolovni turizem 
na sklad EKSRP Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in 
prehrano. 

Več o aktivnostih, razpisih in rezultatih je na spletni strani LAS 
med Snežnikom in Nanosom: http://www.las-snezniknanos.
si.

Vabljeni k ogledu spletne strani ter na pogovor v pisarno 
glede razvijanja idej in aktivnosti za naslednje razpise.

Aleš Zidar:
05 711 2335, 
031 339 789
Tamara Urbančič: 
040 91 93 96
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BREZ ZNANJA  V SADJARSTVU NI USPEHA

VARUHI DVOŽIVK SO SELILI ŽABE ČEZ CESTO 
Populacije dvoživk so se v zadnjih letih občutno zmanjšale. 
Žabe in druge dvoživke so zelo izpostavljene, zaradi uničevanja 
in onesnaževanja vodnih habitatov, vplivov kmetijstva, 
predvsem škropljenja in gnojenja, izginjanja mokrišč, so zelo 
ogrožene. Populacije dvoživk se zmanjšujejo tudi ob reki Reki. 
Zimo preživijo v svojih prezimovališčih, v gozdu, s pomladjo 
pa se z daljšanjem dneva, višjimi temperaturami in dežjem 
zbudijo in odpravijo proti vodi oziroma mrestiščem. Na poti 
prečkajo cesto in njihova pot do vode se ne konča vedno 
srečno. 

Če jim uspe priti do vode ter odložiti jajčeca oziroma mrest, 
pa se spet vračajo čez cesto nazaj v gozd, na njegov rob ali 
travnike. V Parku Škocjanske jame so v naravovarstvenem 
projektu ZA KRAS z namenom izboljšanja stanja ohranjenosti 
vrst in habitatnih tipov znotraj Nature 2000 vrstam hribskemu 
urhu in velikemu pupku, pa tudi krastači, rosnici, sekulji in 
močeradu zaradi njihove ogroženosti namenili posebne 
ukrepe in aktivnosti. 

V marcu in aprilu so tako v akciji reševanja dvoživk, v bližini 
Žagarjevih postavili 500 metrov ograje, ki je preprečevala 
dvoživkam dostop do ceste, izza te ograje ter z območja 
v bližini ograje pa vsak večer in vsako jutro prenašali 
dvoživke na drugo stran cestišča, do reke Reke. Sodelovali 
so pogodbeni sodelavci in študenti, ki so se pred pričetkom 
akcije udeležili izobraževanja. V projektu ZA KRAS, ki so 
ga v Parku Škocjanske jame začeli izvajati v septembru 2017 

in ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada ter 
Republika Slovenija, bodo v prihodnjih štirih letih z namenom 
ohranjanja habitatov dvoživk spremljali stanje populacije ob 
cesti Famlje Ribnica. 

Tako bodo še naprej organizirali prenašanje dvoživk čez cesto, 
dvoživke popisovali, pripravili predloge za ureditev podhodov 
in stalnih ograj, obnovili pa bodo tudi dva kala, pri Rodiku in 
Škocjanu. 

Tanja Avsec
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V  aprilu je v Pivki, Ilirski Bistrici in 
Košani Kmetijsko gozdarski zavod 
Nova Gorica izvedel serijo delavnic na 
temo urejanja sadovnjakov v okviru 
projekta Lokalne akcijske skupine med 
Snežnikom in Nanosom imenovanega 
Užitni čutni parki, pri katerem sodeluje 
7 partnerjev, med njimi tudi KGZ Nova 
Gorica, ki sofinancira projekt. Večji 
del sredstev za ureditev užitnih čutnih 
parkov in izvajanje dejavnosti pa bo 
prispeval Evropski kmetijski sklad za 
razvoj podeželja. 

Strokovnjakinja Irena Vrhovnik je na 
šolskih sadovnjakih ob OŠ Košana, OŠ 
Pivka ter OŠ Antona Žnideršiča Ilirska 
Bistrica pokazala načine obrezovanja 
drevja ter poslušalcem dala kopico 
koristnih nasvetov glede oskrbe in nege 
sadnega drevja ter jagodičevja. Delavnic 
so se udeležili tudi učenci nekaterih 
OŠ, ki bodo prejeto znanje prenašali 
na domače dvorišče ter pomagali 
oskrbovati šolski sadovnjak.

Tamara Urbančič
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CAMPING PLANA & BAR 66
V petek, 4. maja, se je na posestvu Plana v Selcah začela 
pisati nova zgodba. Posestvo, ki se je več kot 20 let ukvarjalo 
z rejo islandskih konj, šolo jahanja in poletnimi otroškimi 
animacijami, je v zadnjih šestih mesecih realiziralo idejo o 
turističnem kampu, ki je sicer plod večletnega razmišljanja, 
načrtovanja, oblikovanja predlogov in uresničevanja načrtov. 
Otvoritev kompleksa Camping Plana & Bar 66 je uspela nad 
pričakovanji, saj so prostore Bara 66 zavzeli postojnski trubači 
Pivo in Čevapi, duo Nina in Bor ter množica navdušenih 
obiskovalcev, ki so občudovali obnovljene prostore. Kar so 
nekoč bili hlev, konjski boksi, delavnica in družinski prostor 
za druženje, so domači tišlerji, gradbinci in ostali mojstri 
preoblikovali v izjemno prijeten prostor, katerega glavni 
namen je združevanje mladih in starih ob dobri glasbi ter 
raznoliki ponudbi pijače in lokalne kulinarike. 

Kamp in bar sta od petka, 4. maja, odprta za širšo javnost, 
in sicer tako za turiste, ki skozi naše kraje potujejo na 
dopustniško destinacijo, kot za lokalno prebivalstvo in 
domačine, ki si želijo uživati v kavi na soncu ali pa se osvežiti 
s pivo, ki jo ponuja Bar 66. Kompleks Camping Plana & Bar 
66 pripravlja ponudbo različnih aktivnosti, vse od otroške 

animacije s konji, kolesarskih 
izletov in pohodništva, odbojke 
na mivki, avanturistično vožnjo 
s terenskimi vozili, dnevnimi 
izleti na bližnje destinacije, pa 
do organiziranih dogodkov, kot 
so družinski pikniki, druženja, 
organizirana kosila, team-buildingi itd. Moto ekipe (Team 
Plana) je: »Vsak dan nekaj novega, vsak dan malo boljši!« 

Gostje so bili na otvoritvi deležni različnih presenečenj, saj jih 
je ob prihodu čakala pijača dobrodošlice in odlični prigrizki, 
v večernem času pa je nebo nad kampom razsvetlil ognjemet. 
Manjkala ni niti torta in večer je bil uspešno zapolnjen. Tudi v 
bodoče bodo v Baru 66 potekali različni dogodki – naslednji 
v nizu je akustični glasbeni večer. Zato ste v petek, 19. maja 
od 20.00 dalje, lepo vabljeni, da se nam pridružite v prijetnem 
ambientu na Plani, lepo vabljeni pa tudi vsak dan, na osvežitev, 
sprehod v naravi, druženje s konji in ostalimi aktivnostmi. 

Ekipa Camping Plana & Bar 66

V PIVKO SO SE VRNILE ŠTORKLJE 
Sredi aprila se je v gnezdo na dimniku v središču Pivke vrnil 
par štorkelj. Držimo pesti, da bo pomladno dogajanje na vrhu 
dimnika tudi letos prineslo kakšnega mladička.

»Bela štorklja (Ciconia ciconia) je ranljiva, zavarovana 
vrsta v  Sloveniji. Pri nas gnezdi okrog 200 parov, največ 
v severovzhodni Sloveniji. Bele štorklje so selivke in 
prezimujejo v Afriki, južno od Sahare. Na jug se začnejo 
seliti avgusta, v Slovenijo pa se štorklje vrnejo konec marca 
ali v začetku aprila. Najprej priletijo samci, ki skušajo 
zasesti stara gnezda, nekaj dni za njimi priletijo še samice. 
Spola sta si zelo podobna, samci so praviloma nekoliko 
večji, imajo masivnejši kljun. Kljun in dolge noge so rdeče 
barve, pri mladih temnejše. Tehtajo  med 2,6 - 4,5 kg, v 
dolžino merijo 100 - 125 cm, razpon kril pa znaša med 155 
- 165 cm.«  (Zavod za varstvo narave Slovenije) Fo
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Ekipe, ki se bodo na tekmovanje prijavile, se bodo pomerile v zabavnih igrah. Obiskovalcem 
bo na voljo bogata ponudba lokalnih pridelovalcev in ustvarjalcev, poskrbljeno bo za hrano in 
pijačo, obiskovalci se bodo lahko potegovali za privlačno nagrado, za zabavo pa bo poskrbel 

ansambel Narcis.

Vstopnine ne bo, lepo vabljeni!

ZBIRANJE PRIJAV EKIP

Vsi, ki bi se radi pomerili na kmečkih 
igrah, vabljeni da prijavite svojo ekipo 
(lahko ste prijatelji, sovaščani, društva, 
podjetja…) Prijavite se na elektronski 

naslov td.pivka@gmail.com najkasneje do 
15.  junija 2018. 

V prijavi je potrebno navesti ime ekipe, imena in 
priimke tekmovalcev ter kontaktno številko. Ekipa 
naj šteje pet članov, tri moške ter dve ženski. Poleg 
zabave je vključena tudi hrana in pijača za vsakega 
tekmovalca.  Vsi tekmovalci tekmujejo na lastno 

odgovornost. 

Društvo bo opise iger naknadno objavilo na 
družbenih omrežjih. Vse natančne informacije 

dobite pred samo igro.  



V aprilu smo otroci iz vrtca Pivka, skupina GUMBKI preživeli 
noč v vrtcu. Otroci so prišli ob 19. uri v vrtec in prinesli s seboj 
spalno vrečo in veliko dobre volje. Najprej smo imeli nočni 
sprehod po Pivki. Sledila je večerja, najzanimivejši del pa je 
bil ples v pižamah s svetilkami. Da smo se umirili, smo si pred 
spanjem ogledali še film o Kekcu. Ura je bila že zelo pozna, ko 
smo se polni pričakovanja »stlačili« vsak v svojo spalno vrečo. 
Zjutraj smo se zbudili naspani, brez mamic in očkov. Otroci 
so zelo uživali in bili nad nočjo navdušeni, me vzgojiteljice pa 
seveda tudi.

NOČ V VRTCU
Otroci in vzgojiteljice iz vrtca smo konec marca pripravili 
pomladno prireditev Rajajte z nami. Povabili smo naše starše, 
bratce in sestrice. Na prireditvi so sodelovale vse skupine iz 
vrtca. Zapeli smo nekaj pesmic, zaplesali in zaigrali igrico. 
Nagradili so nas z velikim aplavzom, mi pa smo jih povabili 
v naše igralnice, kjer smo jih obdarili s skromnim darilcem.

Že dalj časa je znano, da je gozd pravo 
naravno igrišče, ki nam nudi nešteto 
možnosti za razvijanje otrokovih 
sposobnosti na vseh področjih 
otrokovega razvoja. Tudi pri nas vse 
več vrtcev v svoje delo uvaja tako 
imenovano gozdno pedagogiko. 

Elemente le-te smo v tem šolskem 
letu v svoje delo vključevali tudi v 
skupini Pikapolonice. Promotor te vrste 
pedagogike je med drugimi tudi Jakob 
Šubic, ki nas je v aprilu obiskal in z nami 
preživel dan.

Skupina Bibe je sodelovala na natečaju 
Zadovoljni in varni zavarovalnice 
Generali s skupnim likovnim izdelkom. 
Za nagrado smo prejeli leseno ptičjo 
hišico, ki krasi naše drevo na igrišču 
z igrali in daje zavetje ptičkom, ki nas 
obiščejo.

Naš izdelek pa je obešen v eni od 
poslovalnic Generali.

U T R I N K I  Z  V R T C A
GOZD – NAŠE IGRIŠČE

POMLADNA PRIREDITEV

NATEČAJ ZADOVOLJNI 
IN VARNI

Izobraževanje
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Vrtec Košana

Vrtec Košana
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Sončki smo se odpravili na ogled čistilne naprave Živa, ki stoji 
ob cesti med Pivko in Trnjem.

Ko smo prišli na cilj, sta nas prijazno sprejeli Eva in Katarina. 
Po pozdravu sta nas popeljali v učilnico, kjer smo spoznali 
marsikaj. Izvedeli smo koliko vode pokriva naš planet, koliko 
je slane in koliko sladke vode, kako lahko varčujemo z vodo, 
za kaj vse še vodo uporabljamo … Izvedeli smo, da je kras 
»rezervoar« vode in na kakšne načine jo ljudje onesnažujemo 
… Sledil je poskus z naslovom Čistilna naprava. Zatem smo 
si ogledali poučen film z naslovom Čistilna naprava Živa. Po 
ogledu filma smo vse v filmu prikazane stvari videli tudi v 
živo. Otroci so bili fascinirani nad videnim. Za otroke je bila 
to zanimiva izkušnja, kjer smo združili prijetno s koristnim – 
gibanje in pridobivanje novih znanj.

Vrtec Pivka

NA OBISKU V ŽIVI

OSNOVNA ŠOLA PIVKA

Na predzadnjo aprilsko soboto smo se 
učenci, ki obiskujemo izbirni predmet 
verstva in etika odpravili na ekskurzijo 
v Prekmurje. 

»Ob 7.00 smo se s kombijem odpeljali 
proti Lendavi. Na poti smo prečkali veliko 
rek. V Lendavi smo si ogledali sinagogo 
in izven Lendave še židovsko pokopališče. 
Kasneje nas je sprejel evangeličanski 
duhovnik in nam predstavil njihovo 
delovanje. Peljal nas je tudi na sladoled. 
Ko smo se vračali domov, smo se ustavili 
še v Ljubljani, kjer smo si ogledali najprej 
pravoslavno cerkev, nato pa še katoliško 
– Uršulinsko cerkev. Tam smo spoznavali 
tudi baročni slog gradnje. Ves dan smo se 
veliko smejali in se imeli lepo.« (Iza)

EKSKURZIJA V PREKMURJE

V začetku aprila smo s folklorno skupino Mavrica sodelovali 
na pred izboru folklornih skupin Javnega sklada Republike 
Slovenije za regijsko tekmovanje v Kopru. Mavrica je 
nastopila tretja v zaporedju otroških skupin. Na oder so prišli 
z izštevanko Ekate pekate, nato zapeli in zaplesali Ob bistrem 
potočku je mlin in za konec dodali izštevanko Ženin in 
nevesta. Suvereno so, pod vodstvom Barbare Tomšič Prelec in 
Katarine Vrzel, pokazali svojo uprizoritev ljudskega izročila ter 
poželi bučen aplavz. Na kitari jih je spremljal član glasbenega 
društva Melodicum iz Pivke, Zdravko Jarić. V pričakovanju 
strokovnega mnenja smo čas s svojimi starši in spremljevalci 
preživeli na igralih in uživali v gusarskih igrah. V zgodnjih 
večernih urah smo krenili nazaj proti Pivki, še vedno živahni 
in polni vtisov novih izkušenj. 

Vrtec Pivka

RINGARAJA- SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN

Osnovna šola Pivka
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V sredini aprila so se  v avli naše šole 
predstavili otroški in mladinski pevski 
zbori občin Pivka in Postojna. Pod 
vodstvom mentorjev so zapeli izbrane 
pesmi in pokazali svoje pevsko znanje. 
Na reviji je nastopilo šest otroških 
pevskih zborov (Vrtec Postojna, 
OŠ Miroslava Vilharja Postojna 
in podružnična šola Hruševje, OŠ 
Prestranek, OŠ Antona Globočnika 
Postojna in OŠ Pivka) in štirje 
mladinski pevski zbori (OŠ Prestranek, 
OŠ Miroslava Vilharja Postojna, OŠ 
Antona Globočnika Postojna in OŠ 
Pivka). Strokovna spremljevalka revije 
je bila Damjana Čevdek Jug.

V začetku aprila je v državnem zboru potekal 28. šolski 
parlament na temo šolstva in šolskega sistema, ki ga je 
organizirala Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS).
Šolskega parlamenta se je udeležilo 114 mladih parlamentarcev 
iz cele Slovenije. Predstavniki Notranjsko-kraške regije so bili 
učenci iz treh osnovnih šol (OŠ Notranjski odred Cerknica,  
OŠ 8 Talcev Logatec, OŠ Pivka). Pivški predstavnik je bil 
Matija Maver. Predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije 
Darja Groznik je dogodek označila za praznik demokracije, saj 
meni, da otroci odraščajo v aktivne državljane, ki bodo lahko 
v prihodnosti z medgeneracijskim sodelovanjem našo državo 
še izboljšali. Mlade parlamentarce sta nagovorila predsednik 
države Borut Pahor in predsednik državnega zbora Milan 
Brglez, ki sta poleg namestnika varuha človekovih pravic, 
predsednika vlade Mira Cerarja, ministrice za izobraževanje, 
znanost in šport Maje Makovec Brenčič ter poslancev, ki so 
prišli poslušat razprave nadobudnih mladih parlamentarcev, 
tudi sodelovala v razpravi.

Mladi parlamentarci so med drugim izpostavili, da bi bil v šoli 
namesto na zapletenih, faktografskih podatkih boljši poudarek 
na praktičnem pouku, predvsem prvi pomoči. Opozarjali 
so na pretežke torbe in drage ter težke učbenike, ki bi jih 
nadomestili s šolskimi tabličnimi računalniki. Večina je temo 
navezala tudi na nacionalno preverjanje znanja (NPZ), saj ta 
preizkus znanja predstavlja velik napor in strah. Zaključili pa 
so tudi, da bi morali učitelji pridobiti večjo avtoriteto in da naj 
zunanji dejavniki ne bi v tolikšni meri vplivali na njihovo delo.

REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV

ŠOLSKI PARLAMENTARCI V 
DRŽAVNEM ZBORU

Konec marca smo uspešno, predvsem pa ponosno izvedli 
dobrodelni koncert SKUPAJ ZMOREMO VEČ, ki smo ga 
organizirali v sklopu pridobivanja finančnih sredstev za 
Šolski sklad, preko katerega krijemo določene stroške učencev 
iz socialno šibkih družin, nekaj pa ga namenimo tudi za 
posodabljanje opreme in učil. Našemu klicu k dobrodelnosti 
so se prijazno odzvali voditeljica Marjana Grčman, ansambli 
Biseri, Narcis, Furmani,  Melodicum, Harmonikarski orkester 
Vilija Marinška, Klapa Škvadra, Pike in Pikice, otroci iz 
vrtca,  otroški, mladinski in učiteljski pevski zbor, učenci Bor 
Šajn, Iza in Saša Zafred ter nam s  petjem,  glasbo, plesom 
in hudomušnimi zgodbami  popestrili večer. Zahvaljujemo se 
vsem nastopajočim, hkrati pa se zahvaljujemo tudi donatorjem 
in tistim, ki so nam pomagali pri organizaciji tega dogodka. 
To so bili:  Sitor stiskalnice d. o. o., Kopko d. o. o., Meditrans 
d. o. o., Odpad d. o. o., ORO MET d. o. o., Občina Pivka, Peter 
Ženko s. p., RADIO 94, PGD Pivka, Marjan Korent. Hvala 

tudi zavodu VASCOM za snemanje koncerta. S pomočjo vseh 
navedenih smo skupaj zbrali 2.460 eur in se tako približali 
uresničitvi naše želje po novem lesarskem stroju.

DOBRODELNI KONCERT 
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V aprilu smo učenci turističnega 
krožka z mentoricama na turistični 
tržnici Mercatorjevega centra v 
Kopru predstavili turistično nalogo 
Odklenimo vrata kulturi. 

Obiskovalcem smo predstavili Escape 
tower, oz. stolp pobega. Središče 
dogajanja smo postavili v grad Kalec, 
ki je na vse člane krožka naredil močan 
vtis, še posebno zaradi nekdanjega 
lastnika Miroslava Vilharja, našega 
domoljubnega pesnika, ki je približal 
slovenščino in slovenskost ljudem na 
Zgornjem Pivškem in je v času svojega 
življenja odpiral vrata slovenski kulturi. 

Za naše obiskovalce smo v maketi grada 
Kalec pripravili zabavni miselni nalogi. 
Ob rešeni nalogi je bil posameznik 
nagrajen s spominskim magnetom 

TURISTIČNI NALOGI SREBRNO PRIZNANJE 

BRALNA NOČ ANGLEŠKIH PRAVLJIC
Tudi letos smo se pridružili 
mednarodnemu dogodku Noč knjige, 
ki podpira in slavi knjigo in branje 
ter spodbuja dvig bralne kulture in 
pismenosti. Novost letošnje bralne 
noči, ki smo jo izvedli 24. aprila, je bila 
prebiranje pravljic v angleškem jeziku, 
saj se otroci z angleščino srečujejo že od 
prvega razreda naprej. Bralno noč smo 
pospremili z razstavo angleških knjigic, 
ki jih posebej za otroke izdaja angleška 
založba Usborne. Učenci so knjigice 
listali in prebirali, poslušali pravljico in 
ustvarjali na temo prebranega. Manjkal 
ni niti ples v mini discu ob veselih in 
poučnih angleških pesmicah za otroke.  

Osnovna šola Pivka

V soboto,  7. 4. 2018,  na svetovni dan 
zdravja, smo v okviru dneva dejavnosti 
za naše učence od  1. do 9. razreda 
pripravili  različne aktivnosti, ki so 
jih vodili učitelji in zunanji sodelavci. 
Poudarek je bil na zdravem življenjskem 
slogu, ki zajema pravilno prehrano, skrb 
za zdravje in osebno higieno ter  redno 
telesno aktivnost. Pri tem pa nismo 
pozabili na skrb za čisto in urejeno 
okolje. Očistili smo okolico šole, 
presadili rože in izvedli zbiralno akcijo 
starega papirja, v kateri smo ga zbrali 
okoli 12 ton.

EKO – ZDRAVI DAN

Kalca, ki so ga naredile učenke ter s slastno Vilharjevo kroglico z receptom. Učenke 
in učenci so nalogo dobro predstavljali in skupaj smo osvojili srebrno priznanje.
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OSNOVNA ŠOLA KOŠANA

Že četrto leto se naša šola vključuje v 
projekt Varno na kolesu, ki ga organizira 
podjetje Butan Plin d. d. Namenjen je 
petošolcem in nadgrajuje ter bogati 
vsebine priprave na opravljanje 
kolesarskega izpita. V tem šolskem 
letu smo se veliko naučili in za potrebe 
projekta pripravili nekaj izdelkov: 
posneli smo videoposnetek, ki prikazuje 
varne in nevarne točke za kolesarje ter 
možne izboljšave, v drugem sklopu pa 
smo pripravili spletni kviz z orodjem 
Kahoot, s katerim na zabaven način 
utrjujemo znanje prometnih pravil. 
V juniju nameravamo odkolesariti 
na krajši izlet. Seveda nas prej čaka še 
opravljanje kolesarskega izpita. V okviru 
projekta Varno na kolesu smo se letos 
udeležili regijske zaključne prireditve, ki 
je potekala v petek, 20. aprila, na OŠ Dr. 

VARNO NA KOLESU

NA OBISKU V NOTRANJSKEM 
MUZEJU

Sredi aprila so nas obiskali sodelavci Kmetijsko gozdarskega 
zavoda Nova Gorica in izvedli praktično delavnico 
Spomladanska opravila v sadovnjaku. Naučili so nas 
pravilnega obrezovanja drevja ter oblikovanja krošenj. Tudi 
za grmovnice so poskrbeli. Čeprav smo tehnike obrezovanja 
spremljali pod dežniki, smo spoznali veliko novega, znanje pa 
bomo gotovo pridno uporabili.

SKRB ZA DREVJE IN GRMOVNICE

Osnova šola Košana

Neverjetno, kakšno veselje, ko so učenci od prvega do četrtega 
razreda zagledali veliko daril. V okviru regijskega natečaja 
Ministrstva za obrambo so namreč prejeli nagrade za svoja 
likovna in literarna dela, ki so jih izdelovali pod mentorstvom 
Cecilije Pavlovič in Marije Mršnik. 

V aprilu so učenci od 1. do 4. razreda obiskali Notranjski 
muzej v Postojni. Učenci so uživali in spoznali veliko novega 
in zanimivega. 

Zelo poučen je bil prikaz in izdelovanje ter poslikava lastnega 
fosila, za kar se vodičema v muzeju prav lepo zahvaljujemo.

NAGRADE ZA LIKOVNA IN 
LITERARNA DELA

Bogomira Magajne v Divači. Strokovna komisija pa je naše delo in izdelke ocenila 
in odločila, da smo izmed 15 sodelujočih šol na regijskem srečanju dosegli 2. mesto 
in se tako s prvouvrščenimi – OŠ Prestranek, 24. 5. 2018, odpravljamo na državno 
prireditev, ki bo potekala v Ljubljani. Za nagrado smo prejeli 200 € donacije.
Bravo, petošolci!
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Vrtec Pivka v letošnjem maju obeležuje posebno obletnico. Organizirana vzgoja in izobraževanje v Pivki namreč praznuje svojo 
70-letnico. 

Praznujte z nami!
Prireditev, v počastitev jubileja, 

bo 6. junija ob 18. uri 
pred Krpanovim domom, v primeru dežja pa v Krpanovem domu. 

Na prireditvi bodo nastopili otroci iz enote Mavrica, folklorna skupina in pevski zbor Mavrica z muzikalom Pesem nas 
združuje. 

Praznovanje se bo nadaljevalo na ustvarjalnih delavnicah, ki jih bodo pripravile strokovne delavke enote Vetrnica ter 
rajanju ob zvokih glasbenega društva Melodicum. 

Ob 30-letnici svojega delovanja 
Prifarski muzikanti s svojo glasbo 
razveseljujejo po mnogih krajih po 
Sloveniji. V nedeljo, 8. 4. 2018, so v 
športno dvorano Osnovne šole Košana 
privabili ogromno poslušalcev od blizu 
in daleč. S pestrim naborom ljudskih 
in ponarodelih slovenskih skladb ter 
z nekaj zimzelenimi popevkami so 
raznežili marsikatero srce in orosili oko 
mladih in malo starejših. Na koncertu 
so se jim pridružili tudi učenci Osnovne 
šole Košana pod vodstvom Florijane 
Žnidaršič. Otroški pevski zbor je 
prisrčno odpel dve živahni pesmici, 
mladinskemu zboru pa se je publika s 
petjem pridružila pri pesmi V dolini 
tihi, z glasnim aplavzom pa so nagradili 
naša dekleta po čutno zapeti pesmi 
Ditke Ne bodi kot drugi.

PRIFARCI NAPOLNILI ŠPORTNO DVORANO V KOŠANI

Del sredstev od prodaje vstopnic so Prifarci dobrodelno prispevali za Šolski sklad 
Osnovne šole Košana.

Osnovna šola Košana
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70. OBLETNICA
70-letno obdobje v vrtcu Pivka

70 let delovanja vrtca v Pivki ima bogato tradicijo. Leta so 
prinesla pomemben razvoj in napredek v strukturnem smislu in 

materialnih pogojih. Vrtec je v tem obdobju pridobil novo vrtčevsko 
stavbo – vrtec Vetrnica. Tudi vrtec Mavrica, ki se nahaja v starejši 
zgradbi, zgrajeni leta 1855 in je bila v preteklih letih energetsko 

sanirana, kljub svoji starosti več kot odlično služi svojemu namenu. 
Pomembno je vzdušje, srčnost in pristnost, ki jo v njej ustvarjajo 
otroci in njihove vzgojiteljice. Poleg tega pa oba vrtca otrokom 

nudita prostrane igralnice, sodobna igrišča in igrala ter didaktične 
pripomočke. 

Vrtec je s svojimi dejavnostmi vpet v ožje in širše družbeno okolje, 
središče kulturnih dogodkov, sodelovanje z lokalnimi društvi in 
iniciativami, pobude za uspešen razvoj kraja in infrastrukture … 
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ORGANIZIRANE VZGOJE IN 
IZOBRAŽEVANJA V PIVKI
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VEČGENERACIJSKI CENTER PRIMORSKO – NOTRANJSKE 
REGIJE (TOČKA MOČI  VGC KRPANOV DOM PIVKA)
Pomlad se je na VGC Točka moči Krpanov dom Pivka 
pričela s poudarkom na zdravju in dobrem počutju vseh 
nas. V družbi bioenergetičarke Sabine Pirman Kočevar so 
potekale štiridnevne terapije bioenergetskega zdravljenja 
za posameznike in skupine. Nadaljevali smo z  delavnicam 
risanja in slikanja, pod mentorstvom  akademskega slikarja 
Erika Dovgana. V mesecu maju bomo z delavnicami 
predvidoma zaključili in v poletnih mesecih (juniju) pripravili 
razstavo vseh nastalih del. Nadaljujemo tudi z  izvedbo projekta 
Hobotnica ljubezni: kvačkanje za nedonošenčke. Pisane, 
zavite in prisrčne hobotnice, ki jih kvačkajo prostovoljke. 
Hobotnico v porodnišnici položijo k nedonošenčku v 
inkubator in v njihovo malo ročico položijo lovko. Dojenček 
se z njo igra. Najbolj pomembna vloga igrače je, da dojenček 
ne vleče za cevko, ki mu pomaga dihati oziroma po kateri se 
hrani. Tudi staršem je v uteho, da ima dojenček igračo, ko njih 

ni zraven. Sredi aprila je pri nas potekala tudi razstava ročnih 
del. Razstavljavci so nas razveseli s pestrim naborom izdelkov, 
ki pričajo o njihovem izjemnem znanju in spretnostih. Izredno 
domiselni so bili izdelki naših najmlajših iz OŠ in vrtca Pivka 
ter OŠ in vrtca Košana.

Dejavnosti v mesecu MAJU
vsak torek od 16. do 19. ure

DELAVNICE SLIKANJA IN RISANJA
Prosimo za prijave na 05/714 50 22.

vsak petek od 8.30 do 12. ure
KLEPET OB ČAJU ALI KAVI, KVAČKANJE ZA 

NEDONOŠENČKE

Spremljajte nas med dogodki na spletni strani občine Pivka, 
na oglasnih deskah po mestu, 

spletni strani 
www.tockemoci.si in 

facebook strani Ljudske univerze Ilirska Bistrica. 

Dosegljivi smo na 
tel. št. 714 50 22 ali 

mail: vgc.ilbistrica@gmail.com.

Romana Morano
Strokovna delavka v VGC Točka moči Krpanov dom Pivka
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VEČGENERACIJSKI 
CENTRI PRIMORSKO-
NOTRANJSKE REGIJE

www.tockemoci.si/banka-neformalne-pomoci

080 41 45

BANKA 
NEfORMAlNE 

POMOČI

Poglavitni namen  
BANKE NEfORMAlNE POMOČI

je izmenjava brezplačnih uslug, na področju 
družabništva, prevozov, varstva, nakupov, inštrukcij … 

Namenjena je vsem, ki potrebujejo tovrstno pomoč ali bi 
tako pomoč lahko nudili sočloveku. Izmenjava podatkov 

o ponudbi in potrebi po uslugah poteka on-line,  
kar pomeni, da se kot uporabnik ali ponudnik uslug 
registrirate na spletnem mestu Banke neformalne 

moči, kjer oddate svoj oglas oz. povpraševanje. V kolikor 
nimate računalnika ali potrebujete pomoč pri registraciji 

in/ali vnosu ponudbe ali potrebe, nas lahko pokličete,  
z veseljem vam bomo pomagali.

BANKA 
NEfORMAlNE 
POMOČI

Za več informacij in pomoč pri registraciji  
nas pokličite vsak torek in četrtek 10-12h na 
 brezplačno telefonsko številko 

080 41 45.

 GOSPOdINJSKA 
OPRAVIlA

 POMOČ NA VRTu
VARSTVO 
IN NEGA

HIšNA POPRAVIlA

 Izobraževanje

PREVOz

 dRužABNIšTVO

POMOČ STAREJšIM

VARSTVO 
STAREJšIH

VARSTVO OTROK

SKRB zA HIšNE 
lJuBlJENČKE
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Konec meseca maja se bodo v Postojni in Pivki zbrala vozila potujočih knjižnic – bibliobusi iz vse Slovenije in tudi 
iz tujine. Knjižnica Bena Zupančiča Postojna v sodelovanju z Zvezo bibliotekarskih društev Slovenije organizira 20. 

strokovno srečanje potujočih knjižničarjev. Poleg strokovnega posveta knjižničarjev bodo bibliobusi dopoldan na ogled 
vsem obiskovalcem v Postojni na parkirišču pred PTC Primorko, v Pivki pa na parkirišču pred Krpanovim domom.

Srečanje je namenjeno vsem ljubiteljem branja, ohranjanju tradicije potujočih knjižnic in spoznavanju teh posebnih 
tehničnih in vsebinskih tovornih vozil.

Vabljeni!

BIBLIOBUSI BREZ MEJA

20. srečanje potujočih knjižnice Slovenije in 
festival potujočih knjižnic 

25. maja v Postojni – 26. maja v Pivki

ŠE ENO USPEŠNO LETO JE ZA NAMI
Društvo Univerza za tretje življenjsko 
obdobje Pivka je uspešno zaključilo 
svoje prvo štiriletno mandatno obdobje 
in marca meseca na občnem zboru 
izvolilo novo vodstvo. Za predsednico 
društva bila ponovno izvoljena Mojca 
Šega Novak, zamenjali pa so se nekateri 
člani odborov. Predsednica društva je 
v svojem poročilu poudarila, da je bilo 
v letu 2017 v 18 študijskih programih 
vključenih 121 slušateljev, od tega 86 
žensk in 35 moških v starosti od 28 
do 82 let. Povprečna starost je 55 let. 
Tretjina slušateljev je upokojencev, 
tretjina tik pred upokojitvijo in tretjina 
mlajših. Med njimi so slušatelji, ki že 
četrto leto obiskujejo tečaj angleškega 
jezika in prav njim gre vsa pohvala 
za vztrajnost. Letos je bilo največ 
zanimanja za učenje tujih jezikov (5 
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skupin), za digitalno fotografijo, telovadbo in plesno aerobiko. Posamezne tečaje 
smo na željo udeležencev morali še podaljšati. Študijske programe je poučevalo 
8 strokovno usposobljenih profesorjev oz. mentorjev. Študijsko leto bomo veselo 
zaključili v maju mesecu na pikniku, kjer bomo podelili listine Častni član društva 
in potrdila o opravljenih tečajih vsem slušateljem. Junija pa vas vabimo še na 
fotografsko razstavo članov fotografskega krožka pod vodstvom mentorja Simona 
Avsca, ki bo na ogled v galeriji Krpanovega doma.

Predsednica društva UTŽO Pivka
Mojca Šega Novak

Ljudje svoj prosti čas preživljamo na različne načine. Nekaj se nas je odločilo, da 
del svojega prostega časa namenimo učenju tujega jezika. Tako smo se že tretje leto 
srečevali pri učenju italijanskega jezika, pod mentorstvom prof. Bojane Simonič 
Rosina. Že pridobljeno znanje smo utrdili in ga nadgradili z novo snovjo. Klub temu 
da se nam zdi italijanski jezik lahek, saj gre zaradi svoje melodičnosti zlahka v uho, 
smo ugotovili, da le ni tako preprost in lahek za učenje. V skupini smo tudi ostali 
le najvztrajnejši, saj se je skupina precej zmanjšala vendarle pa ostaja želja, da se v 
jeseni ponovno srečamo in nadaljujemo z učenjem italijanskega jezika. 

Franka Ribnikar

ZNANJE JEZIKOV JE BOGASTVO
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ZA UČENJE NI NIKOLI PREPOZNO

Vsem nam je dobro znan rek, da se učimo, dokler smo živi. Da 
navedeno še kako drži je dokazala tudi Iva Štavar. Gospa Iva 
šteje namreč 81 let in je letos v okviru Društa Univerze za tretje 
življenjsko obdobje (UTŽO) v Pivki že drugo leto obiskovala 
tečaj angleškega jezika. Iva je motivirana za učenje, je bistrega 
uma in duha. Ker je najstarejša članica tečajnikov, ki so se v 
okviru Društva UTŽO udeležili različnih izobraževanj, je na 
predlog ene izmed članic društva postala tudi častna članica 
društva. 

Gospa Iva je s svojo zagnanostjo za učenje, kljub letom lahko 
za vzgled vsem, zlasti pa mlajšim generacijam. Naj bo njena 
pripravljenost za učenje spodbuda in povabilo tudi drugim, 
da se nam v jeseni pridružijo, na katerem izmed raznolikih 
tečajev, ki jih društvo organizira. 

Franka Ribnikar

Postojnski skavti smo bili letošnje zime, ki je postregla z 
obilno količino snega, zelo veseli. V februarju smo izpeljali 
zares prave zimske vikende - zimovanja. 

Najmlajši Bobri so raziskovali Notranjsko, saj so bivali v lovski 
koči malo naprej od vasi Gorenje Jezero pri Cerkniškem 
jezeru. Mali nadobudni skavti so se učili zavedanja in 
razvijanja svojih talentov, si sami skuhali kosilo na ognju, peli 
pesmi, uprizarjali pravljice, se kepali, gradili tunele v snegu in 
še marsikaj drugega.

Tisti malo starejši, ki se srečujejo v skupini Volčičev, so zimovali 
na Vojskem. Učili so se o drugačnosti in medsebojnem 
sprejemanju ter pomoči, s skupnimi močmi so naredili domač 
lešnikov namaz in spekli svež domač kruh. Seveda pa ni 
manjkalo skavtskih iger na snegu in kepanja z voditelji.
Sneg ni ustavil niti izvidnikov in vodnic, torej tistih starejših, 
ki obiskujejo zadnje razrede osnovne šole. Ti so za lokacijo 
zimovanja tokrat izbrali Otalež na Cerkljanskem. Tam so cel 
vikend potovali skozi časovni stroj ter spoznavali življenje in 
delo ustanovitelja skavtov – Roberta Baden Powella. Skupaj z 
njim so se urili v stezosledstvu, vozlih in vezavah ter orientaciji, 
obenem pa so si tudi sami postavili in zakurili ognje v snegu 
ter si skuhali kosilo. 

Kot zadnji so se na svoj zimski vikend v Vnanje Gorice 
odpravili še najstarejši skavti, to so popotniki in popotnice, ki 
že obiskujejo srednjo šolo ali celo fakulteto. Osvojili so Sveto 
Ano, opazovali prve znake pomladi, kurili ogenj, prepevali ob 
kitari in družabnih igrah ter dobri hrani.

Tako so v spletanju medsebojnih vezi in v zabavanju ob 
snežnih zametih minili letošnji zimski vikendi postojnskih 
skavtov. Voditelji seveda že aktivno načrtujejo naprej, otroci 
pa zagotovo že nestrpno pričakujejo toplejše čase in poletje, z 
njim pa zaslužene poletne tabore.

Teja Čeč

ZIMSKE RADOSTI PO SKAVTSKO
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SKUPAJ REŠUJEMO STISKE OBČANOV

Po podatkih Centra za socialno delo Postojna število vlog za 
redne in izredne denarne pomoči narašča, prav tako število 
vlog za varstvene dodatke. Temu ni vzrok brezposelnost, ki je 
je od leta 2015 prepolovila, temveč predvsem nizki dohodki 
zaposlenih. Stiske so zlasti opazne v družinah, kjer je zaposlena 
le ena oseba, v družini pa so še šolajoči otroci. 

Odziv na težavne ekonomske okoliščine in socialne stiske sta s 
humanitarnim prispevkom, Območnemu združenju Rdečega 
križa Postojna-Pivka in Župnijski Karitas Pivka, izkazali 
Občina Pivka in lokalno podjetje Pivka perutninarstvo. 
Obema organizacijama sta donirali 500 kilogramov mesnih 
izdelkov v vrednosti 1000 evrov. Poleg tega pa je občina 
dodatno zagotovila še izdelke za osebno higieno v vrednosti 
560 evrov.

Občina Pivka je podobno donacijo, takrat namenjeno 
velikemu številu odpuščenih delavcev po stečaju družb Javor 
Pivka, uresničila že v letu 2015. Pivka perutninarstvo d. d. pa 
s svojimi izdelki in donacijami redno podpira številna lokalna 
društva in prireditve.

PRVI MESEC SOPOTNIKOV V PIVKI
Z mesecem aprilom smo v Pivki začeli pisati lepe zgodbe in 
pričeli z brezplačnimi prevozi za starejše. Brezplačne prevoze 
za starejše izvaja Zavod Sopotniki v sodelovanju z Občino 
Pivka in Centrom za socialno delo Postojna. 

Ste že opazili naš črni avtomobil? Zagotovo ste, saj smo imeli 
v mesecu aprilu kar nekaj prevozov. Naš avtomobil ste lahko 
največkrat zagledali na poti proti Postojni, saj smo imeli 
največ prevozov prav tja – k zdravniku in v trgovino, imeli pa 
smo tudi prevoz v bolnišnico Izola in v bolnišnico Šempeter. 

Starejši, vabljeni – pokličite nas!
Prevozi so že v polnem zamahu in če ste starejši od 65 let ter upokojeni vas lahko Sopotniki zapeljemo po 
različnih opravkih, v trgovino, k zdravniku, k prijateljici na obisk ali kam drugam. Prevoz rezervirate teden ali 
nekaj dni vnaprej, tako da nas pokličete na telefonsko številko 051 657 555. Oglasi se vam prijazna koordinatorka 
enote, Martina Stegel. Poveste ji, kdo ste, kam bi radi šli, kdaj vas pridemo iskat ter predvideno uro prihoda 
domov. Na ta način si rezervirate svoj termin za prevoz s Sopotniki in nato mirno čakate datum opravka.

»Biti solidaren v prostoru, kjer živimo je dimenzija našega bivanja,« je ob odločitvi za dobrodelnost poudaril župan Robert Smrdelj.

Donacijo sta hvaležno sprejeli predstavnici Rdečega križa in 
Karitas, Petra Žele Šajn in Julka Dekleva.

Želiš pomagati?
Vozniki Sopotnikov so prostovoljci, ki svoj čas 
namenijo pomoči starejšim. Prostovoljci niso le vozniki 
avtomobila, ampak tudi poslušalci, sogovorniki, lahko 
tudi spremljevalci po opravkih, pomoč pri prenašanju 
težkih vrečk iz trgovine ali pa le prijetna družba med 
vožnjo. Trenutno prevoze opravlja šest prostovoljcev, 
vendar bi kljub njihovi zagnanosti in dobri volji 
potrebovali vsaj še enkrat toliko prostovoljcev. Če si 
želite pomagati starejšim in radi vozite ter spoznavate 
nove ljudi, vas lepo vabimo, da se nam pridružite, da 
skupaj naredimo nekaj dobrega za soljudi. Pokličite nas 
na zgoraj omenjeno telefonsko številko in začnimo pisati 
nove skupne zgodbe.

Človek človeku Sopotnik.
Martina Stegel, koordinatorka enote Pivka

Občina Pivka
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TUDI OBČINA PIVKA V GROZDU MALIH DOMOV 
»V Občini Pivka si želimo središče za kakovostno sožitje generacij.«

Dr. Jože Ramovš z Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo 
in medgeneracijsko sožitje, župani občin Komenda, Loška 
dolina, Pivka, Železniki in Žiri ter vodja projekta Franc Imperl 
iz družbe FIRIS IMPERL d. o. o. so na priložnostnem dogodku 
predstavili projekt Grozd malih domov, pobudo za zgraditev 
manjših domov za starejše, prilagojenih uporabnikom, tesno 
vpetih v lokalno okolje. 

»Normalno« življenje stanovalcev v domu, osredotočenost 
na potrebe stanovalcev, razvoj kakovostnih odnosov z 
bližnjimi, širok izbor programov, povezovanje z lokalnim 
okoljem, integriranje občanov v skupno skrb za kakovostno 
in dostojanstveno staranje pa tudi zagotavljanje osebnostne 
rasti zaposlenih so bistveni elementi koncepta Grozda 
malih domov. Ti domovi, zmogljivosti od 50 do 70 mest, 
zagotavljajo visok standard bivanja, vsi domovi v grozdu 
imajo skupno upravo, nabavo in vodenje. Grozd majhnih 
domov prinaša v Slovenijo izvirno rešitev, ki omogoča, da 
življenje starostnikov poteka čim bolj normalno naprej, 
tudi s tem, da starostniki ostajajo v svoji lokalni skupnosti 
in ohranjajo svojo socialno mrežo.  

Za pet izmed sedmih občin članov konzorcija (Komenda, 
Loška Dolina, Pivka, Železniki in Žiri), ki so zadostile pogojem 
za prijavo na razpis, se je slovenska družba Orpea d. o. o. 
oktobra 2017 prijavila na objavljeni javni razpis za podelitev 
koncesij za opravljanje institucionalnega varstva v domovih 
za starejše. Rezultati še niso znani, prisotno pa je prepričanje, 
da bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti prepoznalo pomen realizacije projekta Grozd malih 
domov za razvoj oskrbe starejših v Sloveniji. 

Občina Pivka si želi, da bi bili njeni prebivalci 
nastanjeni v okolju, ki jim je domače, da bi bili 
v tesnejšem stiku s svojimi bližnjimi. Vsekakor 

si želi doma z najsodobnejšimi pristopi in 
oskrbo. 

PRAVOČASNO POKRBIMO ZA SVOJE ZDRAVJE!
Zdravstveni dom Postojna stremi k izboljšavam in kakovostni 
oskrbi pacientov. Večkrat poudarjen pomen preventivnih 
programov je zdravstveno osebje predstavilo na nedavnem 
dogodku, na katerem je bil predstavljen tudi nov projekt 
Ministrstva za zdravje, ki ga sofinancira evropska unija 
Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo 
izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih 
skupnostih, katerega jedro je Center za krepitev zdravja.

Ob tej priložnosti smo v nadaljevanju k pogovoru povabili 
Ano Žužek Barle, mag. dietetike, dipl.m.s., ki je vodja 
novega Centra za krepitev zdravja.

S katerimi boleznimi se Slovenci najpogosteje soočamo? 
To so civilizacijske bolezni, kot so: srčno-žilna obolenja, 
rak, debelost, sladkorna bolezen ter bolezni, ki prizadenejo 
duševno zdravje, so v alarmantnem porastu v svetovnem 
merilu. Pri tem naša Slovenija žal ni izjema. 

Kako lahko sami poskrbimo za dobro počutje? Kaj so tisti 
negativni dejavniki, ki nam najbolj škodujejo v vsakdanjem 
življenju? 
Naše telo je čudovit ustroj, ki je zmožen neverjetnih 
samoobnovitvenih procesov, ob pogoju harmonije, tako na 
nivoju fizičnega kot psihičnega zdravja. Vse komponente 
zdravja so enako pomembne, kar pa se v sedanjem tempu 
življenja, ki ga zaznamujejo preobremenitve, stres in izgorelost 
na delovnih mestih ter ob enem sedeč in neaktiven življenjski 
slog, pogosto porušijo. Dolgoročno neravnovesje pa vodi v 
posledice. Za svoje zdravje smo v veliki meri odgovorni sami. 
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Brez bližnjic in hitrih rešitev. To je dejstvo, ki se ga je potrebno 
zavedati. Ljudje preživimo v službi precej časa. Na področju 
zdravja in varstva pri delu, je potrebno narediti korak naprej. 
Delodajalcem predstavimo pomen Promocije zdravja na 
delovnem mestu in kot tim izvedemo obravnavo pri njih, kar 
je velika prednost. 

Delodajalci se vedno bolj zavedajo pomena fizičnega in 
psihičnega zdravja svojih zaposlenih, saj se s tem izboljša tudi 
delovna storilnost, manj je bolniških staležev, zaposleni se na 
delovnem mestu boljše počutijo.

Kako pomembna je preventivna skrb za naše zdravje in 
vključitev v katere programe priporočate? 
Preventiva ima v današnjem hitrem tempu življenja vedno 
večjo vrednost. Zanjo se je potrebno odločiti in jo načrtovati. 
Čas, ko so ljudje v glavnem uživali doma pridelana živila 
in bili ob tem še telesno dejavni, kar je zelo pomembno, so 
preteklost. Sedaj se soočamo z izzivi sodobnega časa, ki pa 
nam prinašajo tudi številne pozitivne spremembe. 

Priča smo neverjetnemu napredku medicine in tehnologije, ki 
nam omogoča najsodobnejšo diagnostiko in s tem pridobljen 
dragocen čas na primer za zgodnje odkrivanje predrakavih in 
rakavih sprememb in s tem omogoča uspešnejše zdravljenje. 
Pa vendar ima neprimerljivo večjo vrednost bolezen preprečiti 
kot pa zdraviti. In to je cilj naših preventivnih programov. 
Poleg temeljnih zdravstveno-vzgojnih delavnic, kot so Zdrav 
življenjski slog in dejavniki tveganja, zdrava prehrana in 
gibanje, bi poudarila pomen psihoedukativnih programov: 
Spoprijemanje s stresom, anksioznostjo in depresijo.  

Nedvomno ima velik pomen ozaveščanje in izobraževanje. 
Kako ZD Postojna pristopa k temu in kakšen poudarek pri 
tem namenjate populaciji otrok, ki se lahko že v zgodnjem 
obdobju naučijo ustrezne skrbi za svoje zdravje?
Absolutno. Na nacionalnem nivoju že vrsto let potekata 
dva preventivna programa za otroke in mladostnike, to sta 
Zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja in preventiva. V ZD 
Postojna se zavedamo pomembnosti izvedbe na strokovnem 
nivoju in tako obstoječe programe v sodelovanju z vrtci, 
osnovnimi in srednjimi šolami, uspešno nadgrajujemo. 
Z aktualnimi zdravstveno-vzgojnimi vsebinami, kot so: 
bolezni in higiena, ustno zdravje, prehrana, gibanje, varnost, 
odraščanje, stres itd., vstopamo tako v redne, kot tudi 
prilagojene šolske programe. 

S kakšnim namenom je bil vzpostavljen projekt Center za 
krepitev zdravja? Katera področja delovanja zajema? Komu 
služi? Kje se nahaja? Kdo je na voljo? Kako in kdaj deluje? 
Zdravstveni dom Postojna skupaj z Zdravstveno postajo 
Pivka oskrbuje občane občin Postojna in Pivka, kar je skupno 
približno 22.000 prebivalcev. Potrebe po konkretni nadgradnji 
preventivnih programov, vodstvo in ostali zaposleni, 
zaznavamo že dalj časa. 

Konec lanskega leta smo se prijavili na razpis Ministrstva za 
zdravje in bili pri tem uspešni, na kar smo zelo ponosni, saj 
nam ta projekt, ki bo trajal dve leti, odpira številne možnosti 
krepitve zdravja celotnega prebivalstva s poudarkom 
zmanjševanja neenakosti v zdravju. Vzpostavljen je integriran 

Center za krepitev zdravja (CKZ), ki se nahaja v 2. nadstropju 
Zdravstvenega doma (05 7000 400, e-mail: ckz@zd-po.si).
Obstoječe zdravstveno-vzgojne programe (Šola zdravega 
hujšanja, Zdravo jem, Ali sem fit? Spoprijemanje s stresom, 
tesnobo, depresijo, tehnike sproščanja itd.) nadgrajujemo 
z aktivnim delovanjem v lokalnih skupnostih (društva, 
podjetja, javne inštitucije), kar nam omogoča kadrovska 
okrepitev. Zaposlili smo: psihologinjo, dietetičarko, pediatra, 
diplomirano medicinsko sestro, patronažno medicinsko 
sestro, kineziologinjo in fizioterapevtko. 

Projekt naslavlja poseben poudarek na nadgradnji programa 
»Priprava na porod in starševstvo«, kjer bo nosečnicam 
poleg strokovnih vsebin, omogočena tudi aktivna vadba s 
fizioterapevtko. Prav tako se nadgrajujejo preventivni pregledi 
otrok in mladostnikov – obravnava debelosti in zmanjšane 
telesne zmogljivosti. Z otroci bodo izvedene tako individualne 
kot skupinske obravnave – vključeni bodo v program Šole 
zdravega hujšanja. Tu vidimo priložnost obravnave celotne 
družine, kjer z korekcijo življenjskega sloga od načel zdrave 
prehrane in gibanja do ozaveščenosti o škodljivosti pretirane 
uporabe mobilnih tehnologij, lahko naredimo ogromno. 

Na terenu bodo potekale številne aktivnosti za spodbujanje 
krepitve zdravja: preventivne akcije »Odprta vrata za zdravje«, 
pristop in preventivna obravnava ljudi na domu, ki iz različnih 
razlogov težko obiščejo ZD. V ta namen se bodo po vaseh v 
obeh občinah, vzpostavile tudi posvetovalnice v lokalnih 
skupnostih. Pristopili bomo tudi v marginalne skupine, kjer 
bomo uporabnikom zagotovili medkulturnega mediatorja. 
Novost so tudi pogovorne ure za krepitev zdravja, z namenom 
krajših individualnih posvetov s strokovnjaki iz CKZ ter 
za nudenje podpore in pomoči pri spreminjanju vedenja, 
povezanega z zdravjem. Razpored vseh naših aktivnosti je 
objavljen na spletnih straneh in oglasnih deskah. Programi so 
za udeležence brezplačni. 

Naš cilj je aktiven pristop do uporabnikov. Z vizijo uspešne 
integracije projekta se  zavedamo, da je preventivna dejavnost 
in spreminjanje življenjskega sloga prebivalstva tek na dolgo 
progo. Rezultati niso hipni, pa vendar se izplača. Zdravje je 
neprecenljivi dar. Vsak korak šteje!

DKH
Fo

to
: Z

D
 P

os
to

jn
a 

KADER NOVEGA CENTRA ZA KREPITEV ZDRAVJA  (iz 
leve proti desni): Ana Žužek Barle; Larisa Hreščak; Polona 

Štrancar; Tjaša Savković; Sindi Lisjak; Sintija Počkaj; Marija 
Bergoč. 
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DEFIBRILATOR ODSLEJ TUDI V VASI SELCE
Ob Tednu Rdečega križa in občinskemu 
prazniku Občine Pivka je RKS – 
Območno združenje Postojna-Pivka, 
Občini Pivka v uporabo predalo še 
en defibrilator, ki se nahaja v vasi 
Selce in je bil ob tej priložnosti predan 
predsedniku VS Selce Simonu Ostanku. 
Defibrilator v vasi Selce je že dvanajsti 
javno dostopni defibrilator v Občini 
Pivka od skupno petnajstih.
 
Območno združenje Postojna-Pivka 
namreč poleg obveznih vsebin iz prve 
pomoči, skupaj z občino, že šesto leto 
zapored uspešno razvija mrežo javno 
dostopnih defibrilatorjev ter prvih 
posredovalcev. 

V zadnjih letih so laiki v občini izvedli 
kar nekaj uspešnih oživljanj. Tudi 
skupine prvih posredovalcev AED iz 
občine Pivka so sprožene vse pogosteje. 
V letu 2017 kar 9-krat, od tega je bilo 
posredovanje z AED potrebno 5-krat. 

GLAS DEZELE 141x101mm_bleed.pdf   6   27.3.2018   11:39:16

Ob tem je izjemno pomembno, da se ob nameščanju samih naprav prebivalce izobražuje za pravilno rabo le-teh. 
V organizaciji Rdečega križa in Občine Pivka zato vsako leto za občane poteka več brezplačnih izobraževanj in 
delavnic. 

Občina Pivka
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Območno združenje Rdečega križa Postojna-Pivka 
POMLADNE AKTIVNOSTI, POVEZOVANJE IN MEDSEBOJNA 

POMOČ

V tednu Rdečega križa, ki letos traja od 7. do 11. maja, 
na območnem združenju Rdečega križa Postojna-Pivka, 
zaključujemo akcijo, ki nosi ime Otroci za otroke. Akcija 
je bila zasnovana že pred leti, v želji, da bi v tednu Rdečega 
križa osveščali o socialnih stiskah naših najmlajših. Območno 
združenje skupaj z vsemi petimi šolami in donatorji izvaja 
akcijo zbiranja novih šolskih potrebščin, ki jih nato podarimo 
socialno ogroženim otrokom. Velik del potrebščin pa 
zagotovimo sami, z lastnimi sredstvi. Otroci za otroke je ena 
od dveh akcij, s katerima socialno ogroženim osnovnošolcem 
poskušamo olajšati vstop v novo šolsko leto. Teden Rdečega 
križa pa ponuja še vrsto drugih aktivnosti. V tem času nas 
lahko obiščejo občani in spoznajo naše delo in organizacijo, 
organiziramo tudi vrsto delavnic in prikazov prve pomoči, 
v letošnjem letu pa tudi predajo novega javno dostopnega 
defibrilatorja v vasi Selce, ki smo ga zagotovili z lastnimi 
sredstvi. 

Naše območno združenje se vsako leto pridruži 
vseslovenskemu Dnevu za spremembe, ki je namenjen dobrim 
dejanjem in temu, da z njimi spreminjamo svet na boljše. Dan 
za spremembe je nastal pod okriljem Slovenske filantropije, 
pridružujemo pa se mu vse prostovoljske in humanitarne 
organizacije širom Slovenije. Letošnji dan je imel naslov 
Dan za povezovanje. V našem aktivnem dnevu povezovanja 
so tokrat sodelovali ŠENT – stanovanjska skupnost, ŠENT – 
dnevni center, DOM NA KRASU –  stanovanjska skupnost 
Postojna, DRUŠTVO VEZI in prostovoljci ter prostovoljke 
RKS-OZ Postojna-Pivka. Povezali smo se v dobrih dejanjih. 
Ker je marec običajno čas za akcijo Očistimo Slovenijo in ker 
22. aprila obeležujemo dan Zemlje, smo se odločili izpeljati 
svojo malo čistilno akcijo. Po končanem delu pa je sledilo 

veselo druženje in razmišljanje o tem, kako lahko posameznik 
doprinese k čistejšemu okolju. 

Da je znanje osnov prve pomoči še kako pomembno, 
poudarjamo ves čas. Velikokrat se je že izkazalo, da je 
obnavljanje znanja ključnega pomena za to, da znamo 
pravilno in pravočasno odreagirati ob nesreči. Občanov, ki 
svoj čas in energijo namenjajo prav temu, da se konstantno 
izpopolnjujejo v prvi pomoči in nesebično pomagajo, je 
kar nekaj. Med njimi so tudi člani naših ekip prve pomoči. 
Območno združenje Postojna-Pivka ima v letu 2018 aktivne 
3 ekipe prve pomoči, ki svoje znanje izpopolnjujejo na 
vajah, izobraževanjih in preverjanjih. Od letos imamo tudi 
eno osnovnošolsko ekipo bolničarjev, ki so na nedavnem 
regijskem preverjanju zasedli 4. mesto. 26. maja 2018 se bo 
v bližnjem Knežaku pod okriljem Območnega združenja 
Rdečega križa Ilirska Bistrica in izpostave URSZR Postojna, 
odvilo letno Regijsko preverjanje znanja ekip prve pomoči 
Rdečega križa Slovenije in Civilne zaščite. Vabljeni, da si 
preverjanje ogledate!

AKCIJA OTROCI ZA OTROKE IN TEDEN RDEČEGA KRIŽA 

DAN ZA SPREMEMBE – DAN ZA POVEZOVANJE

ZNANJE PRVE POMOČI LAHKO REŠI ŽIVLJENJE 

Območno združenje Rdečega križa Postojna-Pivka
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GASILSKA MAŠA NA 
BUJAH 
V sklopu praznovanja občinskega 
praznika, vaškega praznika na Bujah ob 
godu Sv. Florijana, zavetnika gasilcev, 
so se člani vseh štirih prostovoljnih 
gasilskih društev iz občine Pivka ter 
številni vaščani Buj in sosednjih krajev 
zbrali v cerkvi sv. Florijana na Bujah.

Mašo, posvečeno gasilcem, je daroval 
košanski župnik Zdenko Štrukelj, po 
maši pa so se udeleženci zbrali ob 
pogostitvi. Letošnja gasilka maša na 
Bujah je bila že dvajseta po vrsti.

Občina Pivka

NAGRAJENCI NAGRADNE IGRE: OSTI JAREJ, 
dejavnosti za nego telesa, Kristijan Črlenec s. p.
1. Nagrada: 3 BOWNOVE terapije 
v vrednosti 90 € ➢ MAREJTKA ŠAJN

2. Nagrada: kitajska TUINA masaža, 60 min, 
v vrednosti 40 € ➢ TANJA FRANK

3. Nagrada: priprava individualnega programa treningov 
v vrednosti 20 € ➢ SONJA TOMŠIČ

2. ZVEZNO TEKMOVANJE IZ GASILSKE ORIENTACIJE 
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V soboto, 5. maja, je v Zagorju potekalo 2. zvezno tekmovanje 
iz orientacije za gasilsko mladino. Tekmovanja, ki ga je 
organizirala Mladinska komisija, ki deluje pod okriljem 
Gasilske zveze Postojna, se je udeležilo kar 71 ekip. Ekipe 
kategorij pionirji, mladinci in pripravniki so sestavljene iz 3 
članov, pri najmlajših je prisoten tudi mentor. Tekmovanje, ki 
je potekalo na predhodno pripravljenih progah v okolici vasi 
Zagorje, se je pričelo ob 8. uri in trajalo vse do popoldneva, ko 
se je vesela množica zbrala na vaškem igrišču.

Mladi gasilci in gasilke morajo na tekmovanjih iz gasilske 
orientacije pokazati različne veščine, ki jih mora obvladati 
vsak gasilec, da svoje poslanstvo lahko opravlja učinkovito, 
predvsem pa varno zase in druge. Tekmovalci morajo znati 
določiti strani neba na različne načine, obvladati morajo 
branje topografskih kart, delati s kompasom, vezati vozle, 
spajati cevi in drugo. Čas je merjen, ob napakah se dodeljujejo 
kazenske točke. 

S tokratno preizkušnjo so najbolje opravili; pri pionirjih PGD 
Šmihel-Landol 1, pri pionirkah PGD Šmihel-Landol 4, pri 
mladincih PGD Slavina 9, pri mladinkah PGD Planina 7, pri 
pripravnikih PGD Palčje 2, pri pripravnicah pa PGD Planina 
10. Kljub temu da je da ima orientacija tekmovalni namen, gre 
tudi za vzpodbujanje ekipnega duha ter povezovanja, ki sta pri 
gasilcih še kako pomembna. Dejstvo, da je pri sami orientaciji 

skupaj z organizacijskim odborom sodelovalo preko 200 
mladih, priča o tem, da se za prihodnost prostovoljnih gasilcev 
v naši gasilski zvezi ni bati.Poveljnik Gasilske zveze Postojna 
Matjaž Kresevič je o samem tekmovanju povedal, da je bilo 
pripravljeno na zelo visokem nivoju ter je z organizacijo ter 
udeležbo izjemno zadovoljen. Iskrene čestitke ter pohvale je 
izrekel mladinski komisiji, gostitelju PGD Zagorje in vsem 
udeležencem. 

Za PGD Zagorje, Petra Žele Šajn  
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V nedeljo, 25. marca, so na Jurščah pripravili pestro kulturno 
prireditev ob materinskem dnevu. Prireditev, na kateri so 
nastopili zgolj otroci, ni bila dar in zahvala le mamam, ki so 
ta dan praznovale, temveč tudi očetom in starim staršem. 
Nastopili so recitatorji, harmonikaši, flavtistka, Otroški pevski 
zbor OŠ Pivka, Otroški zbor KD Juršče in posebni gostje 
otroška folklorna skupina Srbskega prosvetnega društva 
Nikola Tesla iz Postojne. Bogat program sta spretno z vezno 
besedo povezovala Timotej in Jakob. Prav vsi nastopajoči so 
poželi buren aplavz dvorane kulturnega doma, ki je bila polna 
do zadnjega kotička. Ob koncu prireditve so vse mame in žene 
dobile v dar drobceno darilo – kvačkanega metulja kot simbol 
prihajajoče pomladi in veselja ob prvih sončnih žarkih.

PRAZNOVANJE MATERINSKEGA DNE NA JURŠČAH 

KRESOVANJE NA PIVŠKEM
Klub študentov občin Postojna in Pivka je letos v Pivki 
organiziral že peto priljubljeno kresovanje, ki se ga je udeležilo 
precejšnje število obiskovalcev vseh starostnih skupin. 
Prijeten večer v znamenju ognjenih plamenov so s svojo 
glasbo popestrili poskočni Lisjaki ter energični Slavko Ivančič. 
Projekt, ki vsako leto osvetli nebo nad središčem Pivke, 
poskrbi za dobro zabavo in priložnost druženja, podpirajo 
tudi Občina Pivka, Zavarovalnica Triglav in Komus.

DKH

V spomin na 74-obletnico tragičnih dogodkov 12. marca 1944 
na Stari Sušici smo se, tako kot vsako leto, poklonili padlim 
borcem Istrskega odreda in padlim vaščanom v drugi svetovni 
vojni. V neenakopravnem boju je padlo 19 partizanov v 
vasi, ki je bila do takrat njihovo varno zatočišče. V imenu še 
redkih živečih borcev odreda je več sto prisotnih pozdravil 
Lojze Maslo, slavnostni govornik podpredsednik združenja 
za vrednote NOB Slovenije Marjan Križman pa je poudaril, 
da moramo vrednote, ki so nas povezale v zmagovitem boju 
proti sovražniku, nenehno ohranjati, predvsem pa prenašati 
na mlajše rodove. Še posebej v letu, ko  praznujemo 70 let 
Zveze združenj borcev. Žal pa smo danes spet razdvojeni 
zaradi sovražnega govora, predvsem v političnih krogih, ki 
podpihujejo nestrpnost in sovraštvo ter potvarjanje zgodovine 
z namenom razvrednotiti pridobitve NOB. Ob tej priložnosti 
je ZZB Postojna podelila posebna priznanja prostovoljnemu 
gasilskemu društvu Košana in pesnici Dori Hrvatič. Tudi 
kulturni program je bil v znamenju ohranjanja naših preteklih 

vrednot, ki so ga oblikovali košanski oktet ter pevski zbor in 
recitatorji osnovne šole Košana. Prireditev pa se je seveda kot 
vedno končala s himno Vstala Primorska in nadaljevala na 
Zgonarjevi domačiji z obujanjem spominov in druženjem več 
generacij.   

Otmar Pečko
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AKTIVNI SUHORCI

Že tretje leto zapored so Suhorci organizirali sklop prireditev 
pod skupnim imenom Jožefovo in velika noč, ki so potekale 
od 24. marca do 1. aprila. Prvi dan se je začel z delavnico 
izdelave brkinskih pirhov v rojstni hiši Antonije Volk 
Krebelj, po domače pri Stanetovih, ki jo je vodila Kristina 
Volk. Organizatorji so veseli dejstva, da se za to tradicionalno 
poslikavo pirhov zanima vse več otrok in da se na ta način 
izročilo prenaša v naslednje rodove. Sledil je pester kulturni 
program, ki ga je povezovala Katja Prunk Volk. Obiskovalci, 
ki jih je vsako leto več, so si nato lahko ogledali razstavo 
na temo velike noči, etnološkega izročila in rokodelstva na 
območju Suhorja in sosednjih občin. Na Rihtarjevi domačiji 
so poleg domačinov razstavljali tudi društva in posamezniki iz 
okolice. Sledilo je prijetno druženje ob tradicionalni suhorski 
kulinariki, s katero so se, tako kot vedno, izkazale suhorske 
gospodinje. 

Ogled razstave je bil po predhodni najavi mogoč vse do 1. 
aprila. Na ta dan je bila v vaški cerkvi svetega Nikolaja maša, 
po kateri je sledil blagoslov Gospodovega studenca, ki ga je s 
pomočjo sovaščanov obnovil in polepšal ljubiteljski kamnosek 
Marjan Volk. Na novo je sklesal kamne za novo sprednjo 
stran studenca ter zdaj zraven stoječo klopco. Sklesal je tudi 
smerokaz po predlogi domačinke Ane Dekleva, študentke 

oblikovanja. Studenec leži v neposredni bližini suhorske 
cerkve in nekdanjega župnišča. Uporabljali so ga kot vir pitne 
vode, vodo pa so iz njega zajemali tudi za pranje in napajanje 
živali. Suhorci so se na prireditvi Marjanu Volku zahvalili za 
vse ure brezplačnega dela in vso dobro voljo, ki jih je vložil tudi 
v ta suhorski »projekt«. Novi studenec ne bo služil napajanju 
živine, upajo pa, da bo studenec s prijetnim ambientom točka 
spomina, postanka in osvežitve domačinom in obiskovalcem 
te brkinske vasi. Suhorci se zahvaljujejo Občini Pivka za 
finančno podporo pri izvedbi prireditve ter za prispevek pri 
ureditvi dostopne poti in čiščenje okolice studenca.  

Dober glas pa ne seže samo v deveto vas, ampak vse do 
našega glavnega mesta. Na povabilo Marije Merljak so se člani 
vaškega društva 21. aprila udeležili Cvetličnega sejma, ki je 
potekal na tržnici BTC-ja v Ljubljani. Tam so se predstavili 
s tradicionalno suhorsko kulinariko (ovčja župa, rava, bela 
palenta in jetrance, kruhi, buhteljni, štruklji, mlečni izdelki, 
zelišča ...) in ročnimi deli domačih mojstrov. Pridružila se jim 
je tudi Nataša Živec Suša z izdelki iz doma pridelane konoplje. 
Na prireditvi se je društvo predstavilo tudi z domačo pesmijo.

Suhorci so nam spet dokazali, da majhna vas ni ovira za to, da 
se tam ne bi dogajale velike stvari.

Vanja Kovač
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DRUŠTVO ŠEMPETER 1300 RAZVESELILO PIVČANE V DOMU 
STAREJŠIH POSTOJNA
Sredi aprila smo imeli kulturno prireditev Iskrice življenja, 
s katero smo polepšali dan vsem oskrbovancem v domu 
starejših, posebno Pivčanom, ki v DU Postojna preživljajo 
svojo starost. Predstavil se je Srečko Likar, nekdanji poštar, s 
svojimi pesmimi o mami, Dora in Marija sta popestrili spored 
s svojimi pesmimi, slepi harmonikaš Benjamin je  razgrel 
dlani oskrbovancev, ŽPZ Rožmarinke iz DU Pivka so na 
koncu z vsemi prisotnimi čustveno zapele pesmi. Srečko Likar, 
predsednik društva, je podelil vrtnice za sodelovanje Alenki 
Curk – direktorici doma, Bademi Muhović – gl. medicinski 
sestri doma, Benjaminu – harmonikašu in Angeli Likar. Ob 
iskrenem navdušenju vseh oskrbovancev je direktorica izrazila 
željo, da se čimprej spet vidimo, Zdenka in Štefka sta kot 
skromno darilo razdelili mandarine med vse prisotne, gospa 
iz doma je nastopajočim podelila rožice iz krep papirja s sivko, 
ki so jih izdelali oskrbovanci, ter nas povabili na zakusko.

SREČKO LIKAR, predsednik društva
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Razstavno sezono v Hiši kulture zaključujemo z razstavo 
kiparja Boštjana Kavčiča, ki je nedvomno najbolj znan po 
svojih kamnitih skulpturah, predvsem po seriji ORG, ki nastaja 
od leta 2002 dalje, in po javnih postavitvah, ki se nahajajo 
povsod po Sloveniji. Nam najbližje je njegova postavitev 
ORG V (2005) v Srednji gozdarski in lesarski šoli Postojna. 
Ob tem Kavčič ustvarja tudi socialno angažirane skulpture, 
svoje delo na tem področju pa predstavlja na tokratni razstavi 
z naslovom Razprodaja. 

Na najbolj splošni ravni je razstava, kljub formalno in 
vsebinsko heterogenim skulpturam, zasnovana kot kritika 
kapitalizma, znotraj tega okvirja pa umetnik odpira številne 

(aktualne) probleme, kot so denimo razprodaja slovenskega 
nacionalnega bogastva, migracije in iluzija Evrope kot 
obljubljene dežele, brezobzirno izkoriščanje naravnih virov 
in onesnaževanje, materializem in potrošnja, propaganda in 
manipuliranje dejstev z namenom doseganja geostrateških 
ciljev itd. Vse to so različni vidiki temeljne postavke 
kapitalizma – redukcije raznolikosti sveta v vseh njegovih 
pojavnostih na menjalno vrednost, ki jo umetnik postavi pod 
vprašaj s preprosto mislijo Kaj bodo prodajali potem, ko bo 
vse razprodano?

V zadnjem tednu maja bo v Hiši kulture potekala vsakoletna 
grafična delavnica za povabljene umetnice in umetnike. 
Na letošnji delavnici z naslovom Samo se bodo Boris Beja, 
Maks Bricelj, Nina Čelhar, Polonca Lovšin, Petra Matijevič 
in Jaka Vatovec osredotočili na raziskovanje neodvisnih 
produkcijskih, (infra)strukturnih in organizacijskih 
modelov in svoje ideje odtisnili v tehniki sitotiska na 
kartonsko embalažo podjetja Pivka Perutninarstvo. Dela, 
ki bodo nastala na delavnici, bomo predstavili na razstavi, 
ki bo na ogled od 1. do 22. junija vsak torek in četrtek od 12. 
do 17. ure. Vljudno vabljeni. 

hisakulturepivka.com 
fb.com/galerijahisakulturepivka

Mojca Grmek

V Jakopičevem sprehajališču, v ljubljanskem parku Tivoli je ob 
25-letnici študijskih krožkov postavljena razstava fotografij. 
Med izbranimi prizori so tudi fotografije Marjete Marinčič, 
mentorice študijskega krožka Naravna in kulturna dediščina 
Zgornje Pivke in fotografija člana študijskega krožka Stojana 
Spetiča.

Fotografije prikazujejo utrinke delovanja krožka v okolju 
Zagorja na Pivki, v bližini gradu Kalc, kjer je pred skoraj 
200 leti ustvarjal rodoljub Miroslav Vilhar, pesnik, pisatelj, 
skladatelj.

»Zazri se, obiskovalec, v fotografije, pomisli 
na zgodbe, ki jih prinašajo, ljudi, ki jih pišejo, 
verjemi v otroke, ki jih bodo prepoznavali še 
mnogo let kasneje in spodbujaj ustvarjalni duh 
vsakega posameznika.«

Vabljeni k ogledu!
DKH

RAZPRODAJA V HIŠI KULTURE

V LJUBLJANSKEM TIVOLIJU NA OGLED PRIZORI PIVŠKE 
POKRAJINE

foto: arhiv H
iše kulture

Foto: M
arjeta M

arinčič
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Odprtje razstave »Podobe« v Pivškem Krpanovem domu z 
istoimenskimi izdelki avtorice Erike Jug je bila povod za ta 
pogovor z ustvarjalko. Takole je povedala za bralce Pivškega 
lista.

Pred kratkim si imela v Pivki otvoritev samostojne slikarske 
razstave, ki je bila kot neko obeležje, kot neka krona 
dogajanja ob tvoji novo odkriti strasti in ustvarjanju. Kako 
si se počutila ob tem?
 
Moram reči, da je bila otvoritev razstave in tudi poznejši 
odziv obiskovalcev zame res čudovito doživetje. Turističnemu 
društvu Pivka sem se že zahvalila za povabilo in se mu 
zahvaljujem ponovno. Ob sami otvoritvi sem bila deležna 
podpore in pomoči prijateljev in kolektiva, v katerem sem 
zaposlena. To je krasen občutek. Odzivi obiskovalcev so bili 
pozitivni. Tudi zapisani vtisi so me razveselili:
 
»Prekrasno in neponovljivo! Čudovito.«
»Jaz bi imela to razstavo kar doma!!!«
»Izčiščeno, prefinjeno, minimalistično ... in čudovito, zares 
čudovito.«
»Erika, vsaj 5x sem si že ukradla čas in šla med tvoje slike. 
Veselim se novih.«
 
To je samo nekaj utrinkov, Velikokrat sem prebrala te zapise. 
So vzpodbuda za naprej. Ker sem mnenja, da se najtežje 
predstaviš prav v domačem okolju, kjer te ljudje poznajo. Bolj 
ti je mar za njihovo mnenje, bolj je dragoceno. 

Ali nam lahko malce opišeš tvoj način … tvoj dotik 
umetnosti … v obrtniškem smislu … iz česa ustvarjaš, kako 
nastajajo tvoje podobe?
 
Vse se začne z materialom. Mislim, da sem kako leto 
ugotavljala, kakšni kamenčki so najbolj primerni in kje jih 
lahko najdem. Poleg tega je pomemben okvir, ki zaokroži 
celotno podobo. Tudi te sem iskala dolgo. Sama podoba pa 
nastane tako, da delčke razporedim na podlago, prilepim 
in podpišem. Zaključim z uokvirjanjem. Sliši se preprosto. 
Čeprav med prvim in zadnjim dejanjem mine več ur, včasih 
pa kak dan. Včasih ure in ure prelagam, kombiniram, iščem 
pravo obliko, dimenzijo, barvo, postavitev. Končni izdelek je 
pravzaprav deseta ali dvajseta verzija.

Kaj pa umetniška plat, vidiš podobo že prej v svoji glavi ali 
se ti slednja porodi, ko vidiš kos stekla, kamenček?
 
Oboje. Včasih se ideja porodi, ko imam v roki stekelce ali 
kamenček, in je to izhodišče. Dodajam, odvzemam, obračam, 
razporejam. Potem, ko čutim – »to je to«, je podoba končana. 
Ko delam po naročilu, pa je ideja izhodišče. Moram priznati, 
da je tu do cilja daljša pot. Podobe nosijo sporočilo, zgodbo. 
Pritiskajo na gumbe srca in iz nekega razloga opazovalca 
določen prizor prav posebej pritegne. Morda še sami ne vemo 
zakaj.  Čeprav so minimalistične, so zgovorne. V tem primeru 
bo držalo načelo: »Manj je več«. Ne bi rekla, da več kamnov 
pomeni več sporočila. Dodane so misli, ki jih najdem med 
prebiram na spletu ali v literaturi. Niso moje avtorsko delo, 
so v javni uporabi. So v angleščini, ker bi s prevodom izgubile 

sočnost, ritem in bistvo. Ko bodo v slovenščini, bodo najbrž 
moje misli. Do tam še pridemo. Vse podobe, ki jih ustvarim, 
so mi ljube, nekatere pa še prav posebej. 

Kdaj si odkrila to strast v sebi, kako je pravzaprav prišlo do 
ideje, do začetka?
 
Pravzaprav je minilo približno eno leto, odkar sem uradno 
začela s to svojo dejavnostjo. Ustvarjam na nek način že dolgo, 
različne stvari sem preizkušala; klekljanje, lončarjenje, risanje 
na les ...  Potem pa kamenčki. Ideja sama ni moja, me je pa 
izredno pritegnila in sem se nekako našla v tem. Veliko veselja 
je v tem, osrečuje me čas, ki ga prebijem v ustvarjanju. Kot 
sem že povedala, ne morem, da tega ne bi počela. Podobe so 
nastale povsem spontano, brez načrta, brez nekih podjetniških 
ciljev. Odziv okolice je bil vzpodbuden in to mi je dalo in mi še 
daje dodatno strast do ustvarjanja. 

Poučuješ na osnovni šoli Pivka. Človek bi rekel, da na 
trenutke poklic učitelja prav nič ne spominja na umetnost, 
ampak bolj na pravila, tabelice, urnike ... kako ti je kolebati 
med tema dvema poloma, ali je pač po drugi strani tudi 
delo z otroci svojevrstna umetnost? Koliko uspeš v delo 
učiteljice vnesti »Eriko« ... ali ti je izziv otrokom približati 
umetnost in ustvarjanje ali je morda tvoje ustvarjanje bolj 
sprostitev po trdem delu in pravzaprav umik v drug svet ?
 
Poučevanje je zelo ustvarjalen proces. Tako, da ni razkorak 
ni tako zelo velik. Tisto kar tudi je šola, torej pravila, 
dokumentacija, predpisi ... to je recimo nujno zlo. Tudi učitelji 
nismo navdušeni nad vso papirologijo, ki je v šolstvu prisotna, 
ampak to lahko srečamo na vseh področjih življenja. 
»Vsak otrok je umetnik. Težava je, kako ostati umetnik, ko 
odrastemo.« (Pablo Picasso) V glavnem delam z umetniki, 
torej ni težko. 
 
Sodeluješ tudi po sejmih, prireditvah, se te da kje ujeti tudi 
v živo?
 
Seveda. V poletni sezoni, ki je že začela, sodelujem na 
ARTISHu, kjer srečamo veliko slovenskih ustvarjalcev. 
Je neke vrste umetniški sejem, kjer lahko svoje stvaritve 
predstaviš in tudi prodaš. Odvija se vsako soboto na Gornjem 
trgu v Ljubljani. Sodelujem tudi na Art MARKETU na bregu 
Ljubljanice, prav tako ob sobotah. Izmenično, po navdihu. 
Na te dogodke se ustvarjalec prijavi, pošlje fotografije svojih 
izdelkov v odobritev in komisija presoja o ustreznosti. Obe 

POGOVOR Z ERIKO JUG
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Letos smo prazniku knjige posvetili več dni in ga združili z 
razstavo ročnih del. V  Večgeneracijskem centru v Krpanovem 
domu so se ročnim delom upokojencev s svojimi izdelki 
pridružili učenci Osnovne šole Pivka in Košana, posebej smo 
bili veseli sodelovanja pivških vrtcev Vetrnica in Mavrica ter 
Vrtca iz Košane. Svoje ustvarjanje so prikazale še Edita Čotar, 
Mateja Morel Rutar in Lilijana Fras. Sodelovale so še članice 
Društva Modre siničke, kjer šivajo unikatne punčke iz blaga in 
izdelujejo razne drobne izdelke. 

Na razstavi smo lahko videli številne izdelke in prepoznali 
različne tehnike ročnih spretnosti. Poleg vezenja in kvačkanja, 
ki sta bila najbolj pogosta, smo videli še mozaike, tapiserijo 
in tkanje. Zanimivi so bili izdelki vrtcev in šol, pokazali so 
nam, kako lahko iz vsakdanjih predmetov ustvarimo prave 
umetnine.

Osrednji dogodek je bila kulturna prireditev v Krpanovem 
domu. S pesmimi sta nastopila  Ženski pevski zbor DU Pivka 
in Ženska vokalna skupina Rožmarinke. Krožek Beremo je 
z vodjo Nevenko Šelj pripravil izbor svojih del, v goste so 
povabili  Ano Seles, literarno ustvarjalko iz Prema. Ana nam 
je predstavila nekaj pesmi iz svoje zbirke Od stebla do cveta v 
zrela leta ter prozna dela, ki jih objavlja v glasilu Literarnega 

društva Ilirska Bistrica. Posebej smo se razveselili nastopa 
učencev in harmonikarja iz Osnovne šole Košana, saj so 
Košanci bolj poredko gostje v Pivki. 

Predsednik DU Pivka mag. Evgen Primožič je v svojem 
nagovoru opozoril na pomen branja knjig za človeka, tudi 
upokojenca. Letos je bil svetovni dan knjige za Društvo 
upokojencev še posebej pomemben, saj smo z njim sklenili 
projekt Bralna značka za upokojence občine Pivka. Prva 
bralna akcija je dobro uspela, zloženke je izpolnilo in oddalo 
18 bralcev, ki so na prireditvi dobili priznanja za udeležbo. 
K uspehu bralne značke sta s svojim delom pripomogla 
tudi knjižničarja – v Knjižnici Pivka Dartaniela Stegel in 
na Bibliobusu Maksimiljan Valič. Prva Bralna značka ne bo 
zadnja. V počitnicah bomo zbirali nove predloge za branje, v 
jeseni pa začnemo znova. 

Tekst in foto: Jožica Knafelc

SVETOVNI DAN KNJIGE IN BRALNA ZNAČKA V DU PIVKA

lokaciji sta v starem delu Ljubljane. Lepo je tam. Poleg tega so 
podobe naprodaj v trgovini IKA, na Ciril-Metodovem trgu v 
Ljubljani, prav tako staro mestno jedro. 

Imaš kakšne ideje za naprej, nam lahko razkriješ kakšne 
načrte?
 
V delu je spletna stran, kjer bo Podobe mogoče naročiti in 
kupiti. Sicer pa –ustvarjati, organizirati še kakšno razstavo ... 
bomo videli. 
 
Kje si lahko ogledamo, kupimo tvoje izdelke?
 
Pravzaprav sem že nekako odgovorila na to vprašanje. Torej 
na sejmih ob sobotah v Ljubljani in v trgovini Ika v Ljubljani. 
Podobe si lahko ogledate in naročite tudi na fb strani 
PODOBE  https://www.facebook.com/podobe.si.
 

 Silvo Čelhar
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Železniška postaja v Pivki na razglednici 
iz leta 1908, torej pred stodesetimi 
leti, mi je prišla v roke na nedavnem 
sejmu starin v Šempetru pri Gorici. Na 
hrbtni strani neodposlane razglednice 
sta znamka in zapis v madžarskem 
jeziku z datumom 10. april 1908 v 
besedilu. Razglednica je bila izdana 
pri založniku Karlu Schmelzerju na 
Dunaju. Na železniški postaji je dobro 
vidna ureditev perona ob prvem od 
štirih tirov z razsvetljavo, čakajočimi 
potniki in nekaj železničarjev ob parni 
lokomotivi. Perona med tiri takrat še ni 
bilo. Stavba železniške postaje je lepa 
in monumentalna. S to razglednico 
v Društvu za krajevno zgodovino in 
kulturo Lipa Pivka najavljamo tisk 
knjige o železnici na Pivškem izpod 
peresa odličnega poznavalca zgodovine 
železnic na Slovenskem inženirja Karla 
Rustje. Knjiga bo izšla v letošnjem letu, 

NASTAJA  KNJIGA O ŽELEZNICI NA PIVKI

ČAJANKA V KNJIŽNICI PIVKA – LITERARNI MARATON OB IVANU 
CANKARJU
Kulturno društvo Lipa Pivka in knjižnica Pivka sta v aprilu 
pripravila tradicionalno čajanko v čitalnici knjižnice Pivka. 
Petnajst ljubiteljev slovenske umetniške besede, sedaj se lahko 
imenujemo že člani čajanke, smo aktivno sodelovali vsak 
s svojim prispevkom in tako počastili spomin na velikega 
umetnika Ivana Cankarja ob 100-letnici njegove smrti. Po 
lastnih željah smo izbrali odlomek iz Cankarjevih slavnih 
literarnih del, bodisi pesem, črtico ali kakšno pismo iz 
njegove osebne korespondence. Naše odlomke smo prebirali 
in se vživeli v Cankarjev čas, njegovo težko življenje, v 
njegovo umetniško besedo. Zanimiva so bila tudi zasebna 
Cankarjeva pisma, ki razkrivajo pisateljev intimni svet in 
doživljanje. Knjiga pisem z naslovom »Šopek Cankarjevih 
pisem iz slovenskih goric na Rožnik«, ki je prvič izšla v letu 
1943, obogatena z nekaj dodatki je letos ponovna izšla. Vsako 
srečanje na čajanki pa nam prinese še kakšno zanimivost. 
Tako smo spoznali knjigo Franca Cankarja z naslovom Žlahta. 

Avtor opisuje svoje spomine na različne veje Cankarjevega 
rodu, med njimi se spominja tudi Ivana Cankarja kot 
hudomušnega in navihanega mladeniča. Ob koncu našega 
srečanja je bil še zanimiv kronološki pregled Cankarjevega 
življenja in njegovih del. 

Irena Margon

Knjižnica Bena Zupančiča Postojna, Enota Pivka
 

v četrtek, 31. maja ob 18. uri,
vabi na 

predavanje in predstavitev nove knjige 
Zemlja, voda, seme 

Antona Komata.

Anton Komat je naš poznan svobodni raziskovalec, pisatelj, scenarist, publicist in 
naravovarstvenik.

bo obsežna in bogato opremljena z dokumenti in fotografijami. To je pravzaprav 
tudi spomin na 160 let železnice v naših krajih. 

Ernest Margon
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Velikokrat beremo in se čudimo, kaj vse in predvsem koliko 
hudega lahko doleti človeka v življenju, pa še vedno obdrži 
voljo, strast in pogum ter neuničljivo željo po bivanju tu, na 
tem svetu. Mi vsi velikokrat dnevno srečujemo človeka, ki 
hodi, hodi, hodi …  skoraj vsakič, ko se ozremo skozi okno, ga 
vidimo … pa naj bo toplo sonce, naj piha mrzla burja ali pada 
dež, tudi ledeno vreme in sneg zanj nista ovira. To je človek, 
ki so mu po hudi bolezni transplantirali obe pljučni krili, ki 
je preživel srčni infarkt. Novo življenje mu je bilo dobesedno 
podarjeno in sklenil je, da ga bo maksimalno užil. V lanskem 
letu se je podal na pešpot »El Camino« na Portugalsko in nato 
v Španijo, dolgo 850 km. Vendar ima nesreča vedno delo tam, 
kjer ni zaželena. Pri 400 km si je zlomil kolk in v bolečinah 
prehodil še nadaljnjih 200 km, dokler ga niso urgentno 
operirali v Španiji in mu zamenjali kolk. Po prihodu domov, 
v Pivko, zopet poseg v telo. Ampak volja po preživetju se je še 
povečala. Ponovno je pričel s hojo, sedaj prehodi dnevno tudi 
30 km, včasih več. Pa kaj, če ga zopet čaka operacija, ne ena, 

temveč tri! Sklenil je, da bo dokončal začrtano pot v Španiji, že 
letos. Sama obupujem pri veliko manjših težavah, zato lahko 
samo rečem: poklon našemu sokrajanu Darku G. za njegov 
pogum, srčnost in neskončno predanost življenju.

Marjana Centa

V Šmihelu so se petega maja dekleta iz 
vokalne skupine Iskrice še posebej svečano 
iskrile, saj so s koncertom obeležile peto 
obletnico skupnega prepevanja. Razgiban 
repertoar so jim z inštrumenti pomagali 
obogatiti štirje fantje oziroma Iskrivi bend, 
v goste pa so povabili tudi mladinski pevski 
zbor iz Sežane. Celotno dogajanje na odru 
je povezovala Erika Šprohar, po koncertu 
pa so Iskrice poskrbele, da so se vsi gostje 
tudi malo posladkali. Druženje in petje se 
je nadaljevalo dolgo v noč … 

Tekst in foto: Meri Kaluža

POKLON NAŠEMU SOKRAJANU

KONCERT V ZAGORJU
V petek, 6. aprila, je bil v dvorani gasilskega doma v Zagorju 
zelo zanimiv koncert, na katerem so nastopili učenci glasbene 
šole Ilirska Bistrica, pod vodstvom priznanega profesorja 
Zorana Lupinca.

Učenci diatonične harmonike iz razreda učitelja Zorana 
Lupinca zelo uspešno zastopajo Glasbeno šolo Ilirska Bistrica 
na mnogih nastopih, tekmovanjih in srečanjih, tako doma 
kot tudi širše. Mnogi izmed njih so nagrajenci državnih in 
mednarodnih tekmovanj. Komorna skupina diatoničnih 
harmonik deluje dve leti. Velike zasluge za uspehe ima 
profesor Zoran Lupinc, ki je tudi lanskoletni prejemnik 
najvišjega priznanja na področju glasbenega šolstva v Sloveniji 
– priznanja Frana Gerbiča. Poleg koncertiranja in nastopanja 
se posveča komponiranju in aranžiranju skladb na diatonično 
harmoniko. Priznan je tudi kot pedagog. 

V Zagorju smo poslušalci lahko slišali 11 skladb, večinoma 
domačih avtorjev, kot sta Franc Mihelič ali Slavko Avsenik, 

pa nekaj tujih priredb ter domačih ljudskih, tudi rezijanskih 
napevov, prirejenih za različne namene in instrumente. Fantje 
iz komorne skupine so za konec navdušili s harmonikarsko 
izvedbo svetovno znane skladbe Despacito, pri čemer je 
profesor hudomušno pripomnil, da »nima nič s tem«. Večer 
in koncert sta minila seveda prehitro, a v čudovitem vzdušju 
in vsekakor so si bili obiskovalci enotni v mnenju, da je šlo za 
vrhunski nastop in da gotovo ne bo zadnji.

Silvo Čelhar

KONCERT OB PETI OBLETNICI DELOVANJA VOKALNE SKUPINE 
ISKRICE
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PIVŠKE OŠTARIJE - BAR KU BAR

Redko se zgodi, da imamo v naši seriji o Pivških oštarijah 
priložnost pisati o nečem popolnoma novem, vendar se nam 
je tokrat primerilo prav to.

Na osrednjem mestu sredi Pivke, v samem središču, se je odprl 
nov, prijeten lokal z zelo zanimivim imenom BAR KU BAR. 
Lastnik Simon Banič se je po nekaj letih najemov različnim 
najemodajalcem odločil, da se bo gostinstva raje sam lotil in 
v prostorih, ki jih ima njihova družina že dolgo v lasti, odprl 
ta prijeten lokal.

Lokal je želel odpreti še pred sezono, zato je zaenkrat odprt 
kot bar s široko ponudbo pijače, osvežilnih napitkov, točenega 
piva in odlične kavice ... razmišljanja za naprej pa gredo v 
smer razširitve ponudbe tudi s hrano, kar so v preteklosti tudi 
že imeli.
A poleg njegovega gostinskega poklica, Simona poznamo tudi 
kot odličnega glasbenika z dolgo kilometrino v koncertiranju 
in nastopanju z najrazličnejšimi skupinami.
Zadnja leta pa Simon več kot uspešno deluje kot bobnar v 
skupini Slainte Ol Friend, se pravi v skupini »irskih Košancev« 
in veseljakov, ki jih pozna bližnja in širša okolica.

No, prav Simonova privrženost glasbi pa je tudi razlog za 
razmišljanja, da bi v prihodnosti pričel prirejati v svojem baru 
tudi glasbene dogodke, predvsem manjše akustične nastope 
ali recitale, različna srečanja, predavanja, skratka družabne 
dogodke in srečanja, ki bi privabila tako poslušalce, kot same 
goste lokala.

Tekst in foto: Silvo Čelhar

Da pa se z barom dobro seznanite tudi domačini, vam 
bralcem Pivškega lista, ob otvoritvi bara in pričetku 
dejavnosti, pripravlja nagradno vprašanje s tremi nagradami:

Nagradno vprašanje se glasi: 

Pri kateri znani GLASBENI 
skupini iz Košane igra Simon 
Banič, lastnik BAR KU BAR-a?

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

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

1. nagrada: 2 veliki točeni pivi
2. nagrada: 2 mali točeni pivi
3. nagrada: 2 kavici po izbiri

Na koncu vse vljudno vabimo v nov BAR KU BAR, obiščite 
jih, veseli bodo srečanja z vami.

NAGRAJENCI MARČEVSKEGA 
NAGRADNEGA VPRAŠANJA

1. nagrada (2x kosilo) – ZVONKA GRŽELJ 
2. nagrada (2x malica) – VALERIJA TOMŠIČ FATUR
3. nagrada (1x malica) – ANJA MANKUČ

Nagrajence vabimo v  GOSTILNO IN PIZZERIJO HERMAN, 
kjer bodo deležni svojih nagrad.

Čestitamo!
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VABILO NA 18. SREČANJE 
ŠEMPETROV

Letošnje že 18. srečanje bo v Italiji v občini 
San Pietro al Natisone (Špietar – Špeter 

Slovenov) 
v soboto, 9. junija 2018. 

Tokrat je srečanje zaradi državnega praznika v Italiji 
izjemoma na drugo soboto v juniju. Tja bomo potovali 
z avtobusom s predvidenim odhodom z avtobusnega 

postajališča Pivka ob 7:00 uri. 

Prijavnico za srečanje lahko dvignete v sprejemni pisarni 
Občine Pivka, kjer jo tudi oddajte. Obvezno izpolnite vse 
rubrike na prijavnici. Upoštevali bomo vrstni red prijav 
do zapolnitve mest v avtobusu. Kot vedno bo tudi tokrat 
del avtobusa rezerviran za športne ekipe. Podrobnejšega 

programa še nimamo, objavljen pa bo na oglasni deski Trške 
skupnosti in občinski spletni strani. Predvideni prispevek 

posameznika bo 5 €, za kar  vsak udeleženec prejme 
spominsko majico srečanja. 

Šempetrčanke in Šempetrčani, lepo povabljeni!

Predsednik TS Pivka: Ernest Margon

Revija Primorska poje že 49 let 
dokazuje, da je zborovsko petje 
najljubša kulturno-ljubiteljska 
dejavnost Slovencev. Je ena 
najvidnejših manifestacij slovenskih 
ljubiteljskih skupin in edinstvena 
v mednarodnem prostoru. V 
soorganizaciji območne izpostave 
JSKD Postojna se je del velike pevske 
karavane zaustavil v dvorani Osnovne 
šole Pivka.

Zborovska pesem ima na slovenskem 
poseben pomen, saj ponuja nešteto 
možnosti za ustvarjalno podoživljanje 
domače klasike, ljudske tvornosti 
in sodobnih glasbenih tokov, hkrati 
pa ohranja tudi živost našega jezika 
v celotnem slovenskem kulturnem 
prostoru. Zgodovina našega zborovstva 
je tesno povezana z nastajanjem 
slovenskega naroda, zato Primorska 
poje vsako leto obuja spomine na 
pomembne zgodovinske dogodke in 
pomembne primorske rojake. Letošnja 
revija je posvečena 50. obletnici smrti 
skladateljice Brede Šček, 140. obletnici 
rojstva skladatelja Vinka Vodopivca in 

KARAVANA PETJA IN DRUŽENJA

Zadnji se je poslušalcem v Pivki predstavil Mešani pevski zbor Divača, ki ga vodi 
Pivčan Matej Penko.

200. obletnici rojstva skladatelja Miroslava Vilharja. Zaradi slednjega je za naše kraje 
še toliko bolj svečana.

Na letošnji reviji je od 2. marca do 22. aprila na 32 različnih lokacijah Primorske 
skupaj zapelo preko dvesto različnih pevskih sestavov iz Slovenije, Italije, Hrvaške in 
Koroške. V Pivki se je predstavilo sedem zborov, od tega trije zamejski; Moški pevski 
zbor Mirko Filej Gorica, Združeni mešani pevski zbor Repentabor, iz Doberdoba 
so prišli pevci Moškega pevskega zbora Jezero. Nastopili so še: Mešani pevski zbor 
Luka iz Ankarana, Moški pevski zbor Pergula iz Sv. Petra, Ženska vokalna skupina 
Grlica iz Budanj, kot zadnji pa so nastopili Mešani pevski zbor Divača, ki ga vodi 
zborovodja Matej Penko iz Pivke. 

Tekst in foto: Katarina Temkova



59

Športni kotiček

ŠPORTNO ZVEZO PIVKA VODI NOVA PREDSEDNICA

Konec marca je pivška športna zveza dobila novo vodstvo. 
Športno zvezo Pivka vodijo predsednica Katarina Zafran, 
tajnik Drago Štunf in člani izvršnega odbora: Urška Korent, 
Eva Šuštaršič, Mojca Korent, Ernest Margon, Janko Kovačič, 
Miran Matko in Slavko Petrc. Nadzorni odbor sestavljajo 
Jadran Brožič, Nataša Železnik Kovšca in Robert Petrovčič.

Novo predsednico Katarino Zafran smo povabili tudi 
h krajšemu pogovoru, vezanemu seveda na šport, ki je 
pravzaprav njen najljubši vsakodnevni spremljevalec.

Najprej čisto preprosto vprašanje: Kaj vam pomeni šport? 
Kateri je vaš najljubši?
Šport meni osebno pomeni ogromno. Skoraj si ne znam 
predstavljati svojega življenja brez tega, da sem na kakršen 
koli način skoraj vsakodnevno povezana s športom v svojem 
prostem času. Pa naj si bo to v smislu rekreacije, spremljanja 
športa po TV-ju, radiju, spletnih medijih, ogleda tekem v živo 
tako doma kot še raje kje na tujem. Brez ene od teh oblik dnevno 
skorajda ne gre. Šport ti kot mladi osebi lahko da ogromno 
pozitivnega za kasnejše življenje. Nauči te delovnih navad, ker 
vemo, da samo talent v športu še nič ne pomeni. Za dobre 
rezultate je potrebnega veliko garanja in trdega dela. Šport te 
že kot mladega človeka nauči, kako si dobro zorganizirati dan, 
da imaš poleg šole dovolj časa za vse svoje aktivnosti. Nauči 
te kolegialnosti in timskega duha. Tudi kasneje v življenju 
noben uspeh ne pride sam od sebe. Za uspeh in rezultate na 
vseh področjih v življenju je potrebno delati in se maksimalno 
truditi po svojih najboljših močeh.
Nobena skrivnost ni, da je moj najljubši šport košarka. 
Spremljam pa seveda tudi ostale športe, tako letne kot zimske, 

ekipne kot posamične. Moram pa priznati, da me na kakem 
šahu ali pa na streljanju na glinaste golobe res ne boste našli. 
Tu je pa premalo akcije zame, pa še tiho moraš biti, kar ne vem, 
če bi mi ravno dobro uspevalo. Še ko sem bila v osnovni šoli, 
sem v neki reviji rešila kviz na temo zanimanja in spremljanja 
športa. Imela sem seveda vse možne točke in razlaga seštevka 
vseh teh točk je bila, da sem športni fanatik. Ta rezultat pove 
vse o tem, v kakem odnosu sva jaz in šport.

Že vrsto let ste aktivni na področju športa v Občini Pivka. 
Kakšni so vaši načrti oziroma vizija, ki jo želite uresničiti 
kot predsednica Športne zveze?
S košarko sem v različnih vlogah povezana že 27 let. Košarka 
mi je dala ogromno in verjamem, da sem tudi jaz s svojim 
delom dala kar precej našemu klubu. To je bilo do sedaj moje 
glavno in edino udejstvovanje na področju športa v Občini 
Pivka. Moja tiha želja je sicer bila, da bi se morda nekoč 
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poizkusila tudi v eni od vodilnih vlog športne zveze Pivka in 
še tu nekaj naredila za šport v naši občini na splošno, nisem pa 
pričakovala, da bo do tega prišlo že letos. Vedno se mi je zdelo, 
da so te funkcije namenjene bolj zrelim in izkušenim ljudem. 
Očitno je letos prišel čas za mlajšo osebo, ki se bo spopadla s 
tem izzivom. Štejem si v čast, da sem prva ženska, ki je zasedla 
mesto predsednice športne zveze Pivka, in upam, da ne bom 
tudi zadnja. Mogoče je prišel čas, da se tudi ženske pokažemo 
in dokažemo na tem področju, ki je nekako v moški domeni, 
vsaj če gledamo kdo zaseda mesta tajnikov in predsednikov 
športnih zvez širše po Sloveniji. Ob tej priložnosti bi se rada 
še zahvalila vsem delegatom klubov in društev, ki so me na 
volilni skupščini podprli. Hvala jim za njihovo zaupanje, jaz 
pa sem bom po svojih najboljših močeh potrudila delati v 
dobro nas vseh. Z mojim prihodom na mesto predsednice 
ni za pričakovati ne vem kakšnih revolucionarnih sprememb 
v samem delovanju zveze. Je pa mogoče moja želja in cilj ta, 
da mesto predsednika ni zgolj neke vrste formalna funkcija, 
ampak da postane ta funkcija tudi operativna. Če si že bil 
postavljen in imenovan na določeno funkcijo, potem je 
prav, da tudi delaš, ne pa da si na tej funkciji zgolj kot nek 
gledališki gledalec in opazovalec dogajanja od daleč. Jaz pač 
nisem take vrste oseba, ki bi samo podpisovala papirje, zato 
ker pač morajo biti podpisani. Definitivno si želim aktivno 
sodelovat pri vseh aktivnostih zveze, tako na občinski kot 
na državni ravni, zato si tudi želim vedeti kaj podpisujem, 
zakaj in s kakšnim namenom. Jaz osebno nisem individualist, 
zagovarjam timsko delo, medsebojno sodelovanje in predvsem 
fair play. En človek sam bo težko kaj naredil, če pa stopimo 
skupaj, lahko kot ekipa marsikaj naredimo v dobro športa v 
naši občini. Kjer je volja, tam je pot pravijo. Če pa volje ni, so 
pa tudi vse poti zaman.

Kako ocenjujete delo oziroma prisotnost Športne zveze v 
lokalnem okolju? Kakšna je pravzaprav njena vloga?
Športna zveza združuje društva in klube na območju Občine 
Pivka. Njen namen je spodbujati športno dejavnost in s tem 
prispevati k razvoju športa v Občini Pivka. Športna zveza 
zastopa klube in društva pri vprašanjih in nalogah, ki so 
skupnega pomena za vse, na ravni institucij Občine Pivke in 
državnih športnih inštitucij. Usklajuje delo športnih društev 
in klubov, ki so njeni člani in opravlja skupne naloge na tem 
področju. Športna zveza mora biti podporna organizacija 
vsem športnim klubom in društvom, ter njihov povezovalni 
člen tako na občinski, kot na državni ravni.

Nedvomno spremljate vse športne panoge in uspehe, ki 
jih beležijo pivški športniki. Bi se strinjali s trditvijo, da 
je Pivka kljub svoji majhnosti izjemno uspešna, kar se 
športnih dosežkov tiče?
Pivka oziroma pivški športniki so zelo uspešni na športnem 
področju. Kljub majhnosti naše občine športniki dosegajo 
vrhunske rezultate tako na državni ravni, kot nekateri tudi 
na svetovni ravni. Uspešni so tako v letnih kot v zimskih 
športih. Namenoma ne bom izpostavljala, v katerih športnih 
panogah vse blestijo, ker ne želim komu narediti krivice s 
tem, da bi ga morda pozabila omeniti. Tisti, ki so dobri, to že 
sami dobro vedo. Zavedati se moramo tega, da vsa društva in 
klubi v občini delujejo na povsem amaterski ravni. Prav tako 
vsa društva in klube vodijo zgolj veliki športni entuziasti in 
volonterji, ki skupaj s strokovnim trenerskim kadrom, za naše 

razmere, delajo in ustvarjajo čudeže. Kljub naši majhnosti in 
omejenim finančnim sredstvom naši športniki dokazujejo to, 
da se z vztrajnostjo, požrtvovalnostjo, močno voljo in trdim 
delom, da doseči izjemne rezultate in uspehe. Naši športniki 
ne samo da so zelo uspešni, so tudi veliki promotorji naše 
občine v naši državi in tudi zunaj njenih meja. Zaslužijo si 
naše spoštovanje in ponosni moramo biti na njih.

Menite, da se športu v občini namenja dovolj pozornosti in 
sredstev?
Mislim, da se športu v naši občini namenja kar precej 
pozornosti. Objave športnih rezultatov in dogodkov tako 
lahko zasledimo na spletni strani Občine Pivke, Pivškem 
listu, lokalnem radiju in ostalih časopisih, ki pokrivajo naše 
območje. Živimo v obdobju družbeno socialnih omrežij, tako 
da ima dandanes že vsak klub ali društvo, če ne že svojo spletno 
stran pa sigurno Facebook stran, kjer svoje prijatelje in sledilce 
redno in sproti obveščajo o svojih dogodkih in aktivnostih. 
Tisti, ki šport redno spremljajo, so tako z objavami v zgoraj 
naštetih medijih lahko zelo na tekočem o športnem dogajanju 
in rezultatih v naši občini.
Kar se pa sredstev tiče, je pa tako, da jih je, glede na želje in 
pričakovanja vseh, vedno premalo. Pa ne mislim tu samo na 
šport, ampak na vsa področja. Vsi bi si povsod želeli več, 
ampak vemo, da so to nerealna pričakovanja. Občina Pivka je 
za šport v proračunu za leto 2018 namenila največ sredstev, če 
gledamo sredstva namenjena za šport v obdobju zadnjih petih 
let, kar pomeni, da se proračunska sredstva namenjena športu 
iz leta v leto nekoliko višajo. Ne gre seveda za neke bajne 
zneske, ampak vsak evro več, je več kot dobrodošel. Imamo 
pač na voljo sredstva, ki jih imamo, in le ta je potrebno na čim 
bolj pošten način razdeliti med vsa društva in klube.

Kakšni so vaši predlogi oziroma katera področja si v športu 
želite še okrepiti?
Predvsem si ne želim, da bi še kakšen klub ali društvo iz naše 
občine doletela takšna žalostna usoda, kot je pred kratkim 
doletela Strelsko družino Tone Tomšič. Strelska družina vemo, 
da je imela na pivškem dolgoletno in bogato tradicijo. Ker pa 
strelišča v Pivki na žalost nimamo več, ravno tako ne kakšnih 
prostorov, ki bi bili tej aktivnosti primerni, je bila strelska 
družina pred kratkim prisiljena dokončno in uradno zaključiti 
svoje delovan je in svoj obstoj. To, da v občini nimamo 
primernega in ustreznega strelišča, je res en manjši minus. V 
naši občini imamo sicer dobro pokrite in zastopane različne 
športe glede na infrastrukturne možnosti, ki jih imamo. Želela 
pa bi si, da bi enkrat v prihodnosti v Pivki spet imeli strelišče 
in da bi strelstvo na pivškem spet zaživelo. Športna dvorana 
Skala, vemo, da je med tednom polno zasedena, želela pa 
bi si, da bi jo lahko klubi, društva in rekreacijske skupine 
uporabljale tudi med vikendom. Dvorana se med vikendi 
uporablja zgolj v namene tekem. Ni je pa mogoče uporabljati 
v namene rekreacije in v namene treninga. Ta problem nas 
spremlja že od kar športna dvorana obstaja in moram reči, 
da kaj takega težko kje drugje vidiš. Sama sem kot trenerka 
v košarkarskem klubu obiskala precej dvoran po Sloveniji, 
pa tega, da bi bile dvorane, ki so v občinski lasti, ob vikendih 
zaprte, nisem doživela nikjer. Želela bi si, da bi v prihodnosti 
naredili kak korak naprej v to smer in omogočili uporabo 
športne dvorane društvom in klubom tudi med vikendi in 
prazniki, ki padejo na dneve med tednom. 
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KOŠARKARICE OSVOJILE 2. MESTO NA MEDNARODNEM 
TURNIRJU V SARAJEVU 

Košarkarski klub Pivka perutninarstvo se je iz mednarodnega 
velikonočnega turnirja Basket Cup v Sarajevu vrnil s pokalom 
in medaljami za osvojeno odlično drugo mesto. Osvojile so 
ga pionirke U13, pod vodstvom trenerja Jake Kotnika. V treh 
dneh turnirja so pivške štiri ekipe odigrale skupno 16 tekem. 

Pionirke U15, ki jih vodi Jure Kotnik, so osvojile odlično peto 
mesto. Pionirji U13 so pod vodstvom trenerja Aneja Srebovta 
odigrali tri tekme, na katerih so enkrat zmagali in bili dvakrat 
poraženi. Močne nasprotnike so imeli tudi pionirji U16, ki 
jih vodi Matej Dedek. Odigrali so štiri tekme, na katerih so 
enkrat zmagali in bili trikrat poraženi. Otroci so v teh štirih 
dneh turnirja, kljub dolgi in naporni vožnji v Sarajevo in nazaj 
v Pivko, doživeli čudovito in nepozabno izkušnjo. Še enkrat 
hvala vsem staršem in družinskim članom, navijačem, ki so se 
v tako velikem številu udeležili turnirja v Sarajevu in skrbeli 
za fenomenalno navijaško podporo s tribun. Takšne navijaške 
podpore in vzdušja, kot so ga našim ekipam pripravili naši 
navijači, so bile deležne redkokatere ekipe. 

Košarkarski klub Pivka perutninarstvo

Anže Srebovt, Pivčan, katerega košarkarske uspehe redno 
spremljamo, je s svojo ekipo 3x3 Piran v začetku maja znova 
nadigral vse tekmece. V malezijskem Penangu so slovenski 
predstavniki namreč osvojili najvišje mesto turnirja ter se s 
tem uvrstili na naslednji turnir v Indiji. Anže Srebovt je bil na 
odmevnem košarkarskem dogodku proglašen za MVP igralca 
tega turnirja. 

DKH

ANŽE SREBOVT NAJBOLJŠI IGRALEC SVETOVNEGA TURNIRJA 
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Intervju : Mojca Korent :
PIKE – ZGODBA O USPEHU
Zgodba o Pikah je pravzaprav tako neverjetna, da se zdi 
skoraj neresnična. Da so tako male deklice lahko vzor celemu 
kraju, občini, regiji ... da so nanje ponosni tako starši, sošolci, 
prijatelji, pa tudi šola, lokalna skupnost, lokalna podjetja če 
hočete, je zgodba, ki nam je lahko vsem za zgled in v ponos. 
A se za razliko od pravljic ta zgodba ne odvija s pomočjo 
čudežev in pravljičnih moči, temveč za njo stoji trdo delo. 
Brez vseh vpletenih, od samih tekmovalk, do trenerjev, vodij 
ter na koncu staršev, ne bi spisali tako uspešne zgodbe.
Ker pa za tako dobro spisano zgodbo v ozadju vedno stoji tudi 
njena pisateljica ali kreatorka, smo se tokrat obrnili kar nanjo 
in nastal je tale malo daljši pogovor za bralce Pivškega Lista.

Mojca, zadnji uspehi Pikic in Pik so takšni, da človeku 
kar vzame sapo, sploh če vzamemo v obzir, da prihajate iz 
majhne Pivke, da ni toliko pogojev za delo in trening kot v 
velikih mestih, pa vseeno zmagujete. Povejva za naše bralce 
še, kateri so bili ti zadnji uspehi in državni naslovi, ki ste 
jih dosegli? S kakšno in kolikšno konkurenco so se deklice 
spopadale?
Na državnem prvenstvu, ki ga je organizirala Cheerleading 
zveza Slovenije (CZS ), smo dosegli res odlične rezultate: 
Osnovna plesna skupina Pikice (3., 4. in 5. r) so dosegle 
naslov Državnih prvakinj med osnovnimi otroškimi plesnimi 
skupinami, v veliki konkurenci osemnajstih skupin so naslov 
državnih prvakinj dosegle otroška plesna skupina Pikice (5. in 
6. razred ), naslov vice državnih prvakov pa je osvojila članska 
plesna skupina Pike, v Senior Jazz Cheer kategoriji.

Govoriš o deklicah in puncah, ki so razvrščene v razne 
skupine z različnimi poimenovanji in skupinami. Ali lahko 
malce opišeš za kaj gre, kako se to izbira, sestavlja, pa koliko 
plesalk je v eni takšni skupini, kako so razporejene po letih 
ipd.
Osnovna otroška skupina so deklice stare od 8 do 11 let, ki 
prej še niso tekmovale. V koreografijo je dovoljeno vključiti 
samo elemente, ki so določeni za osnovne skupine. V otroško 
kategorijo spadajo dekleta od 8 do 12 let. Pri nas nimamo 
avdicij za plesalke v tekmovalnih skupinah, lahko bi rekla, da 
vse plesalke vzgojimo sami. V članski skupini plešejo dekleta 
in fant, katerim ples res veliko pomeni in je pomemben del 
njihovega življenja. V  slovenskem prostoru je naša skupina 
edinstvena, saj je večino plesalk skupaj že vrsto let, med seboj 
smo zelo povezani, smo pravi prijatelji. Dobra klima v skupini 
pa se odraža tudi na plesišču in naše koreografije si marsikdo 
z zanimanjem ogleda. 

Zadnji uspehi in dosežki seveda niso plod dela zadnjega 
leta ampak dolgoletnih odrekanj in priprav. Tudi v zadnjem 
obdobju, letu, dveh, treh, je bilo teh uspehov ogromno. Ali 
nam lahko našteješ še nekaj teh, kakšne nagrade pobrale, 
kje ste tekmovale doma, kje v tujini?
V lanski sezoni smo vse podredili tekmovanju v Ameriki, 
na katerega smo se s prvim mestom kvalificirali leta 2016 v 
Nemčiji. Tekmovanje v Ameriki je bila dolgoletna želja vseh 
plesalk, da zaplešemo na tem veličastnem odru, ki smo ga 
do sedaj občudovale samo preko posnetkov. V tem letu smo 
naše ostale obveznosti podredili temu cilju in še bolj zagnano 

trenirali, ob tem pa nismo zanemarili dela z mlajšimi. Če 
pomislim, kaj se mi je v vseh teh štiriindvajsetih letih odkar 
se s tem športom ukvarjam najbolj vtisnilo v spomin, je  to 
prav gotovo evropsko prvenstvo v Moskvi, kjer smo dosegle 
4. mesto, pa prva zmaga v finalu ŠKL leta 2006, zmaga na 
evropskem prvenstvu na Švedskem leta 2009, osvojile smo 
še bronasto medaljo na evropskem prvenstvu v Ljubljani leta 
2007 in bronasto medaljo na evropskem prvenstvu v Helsinkih 
leta 2010.
S senior skupino Facemame, katere članica sem tudi sama, pa 
smo prijetno presenetile sodnike in vse občinstvo ter leta 2015 
postale evropske prvakinje, naslov evropskih prvakinj pa smo 
si priborile tudi leta 2016. 
Sicer pa mi veliko pomenijo osebne zmage plesalk, tiste, ko mi 
z žarom v očeh povedo kaj zmorejo, mi pokažejo špago, jim 
uspe narediti kolo ali pa skočijo kakšen težji plesni skok.

Kot sva omenila, uspeh ne pride sam od sebe. Dela vam 
vsekakor ne zmanjka, kako pa je organizirano glede same 
vadbe, treningov in priprav? Kolikokrat se dobite, koliko 
vaj na teden ima denimo povprečna plesalka v skupini? 
Ali morajo punce tudi doma kdaj trenirati? Kakšni so ti 
treningi, kako izgledajo?
Treninge imamo v Pivki, v stari telovadnici OŠ Pivka in v Skali. 
Letos imamo tudi dve vadbeni skupini na OŠ Knežak. Mlajše 
tekmovalne skupine imajo treninge trikrat na teden, enkrat na 
mesec pa še v soboto s trenerko članske skupine Špelo Režek. 
Članska skupina ima v letošnji sezoni treninge štirikrat na 
teden, od tega en trening v Ljubljani. Ostale vadbene skupine 
imajo treninge dvakrat na teden, pred nastopi pa dodamo še 
kakšen trening več. V letošnjem letu smo nekajkrat organizirali 
vadbo gimnastike s trenerko Ano Janko.
Tekmovalna koreografija vsebuje veliko obveznih in 
zahtevnih tehničnih elementov, obenem pa mora naš končni 
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Pred kratkim pa je naše nedavne uspehe s sprejemom počastil župan, Robert Smrdelj.

izdelek izgledati, kot da koreografijo odplešemo z lahkoto 
in energično. Že konec poletja začnemo s pripravami na 
tekmovalno sezono, in sicer s treningi moči, razteznimi 
vajami, tehniko in plesno kondicijo. Do naše predstave v 
mesecu decembru je narejena že skoraj cela tekmovalna 
koreografija. V spomladnem delu sezone pa poleg vaj za moč 
in razteznih vaj, pilimo koreografijo, dodajamo kakšne težje 
elemente, odvisno od starostne skupine.

Kdo pravzaprav sodeluje pri vsem skupaj ? Koliko vas 
je v »pogonu« ... tu mislim od koreografov, trenerjev, 
pomočnikov, vaditeljev? Kako se usklajujete med sabo, ker 
najbrž nihče med vami od tega ne živi, ampak je treba za 
preživetje pred tem najprej opraviti s svojo službo? Kako 
usklajujete urnike?
Sestavljanje urnika treningov mi v začetku septembra 
predstavlja kar velik izziv. Otroci imajo tudi druge izven šolske 
dejavnosti, kot so glasbena šola, verouk … starejše plesalke 
pa obveznosti v šoli, fakulteti, službi … Vse pa je potrebno 
uskladiti še s termini v telovadnicah in z obveznostmi 
trenerjev. V našem društvu imamo ekipo trenerjev, ki izhaja 
iz članske skupine Pike. Mlajše skupine trenira Urška Korent, 
otroško skupino trenirata Špela Bubnič in Špela Režek, 
trenerka članske skupine pa je Špela Režek. V letošnji sezoni 
so Pike tudi plesna skupina na tekmah SIX  Primorske, za 
katere koreografije prispeva Sanda Husić. V mesecu decembru 
pa že vrsto let razveseljujemo starše in druge občane s plesno 
predstavo, ki jo pripravimo z mlajšimi skupinami, za katero 
pripraviva scenarij in koreografije Urška in Mojca Korent. Za 
plesno predstavo, ki jo pripravimo s starejšimi skupinami, pa 
sodelujejo vsi člani članske skupine. Vsak prispeva svoj delež, 
scenarij pa že nekaj let pripravlja Sanda Husič s pomočjo 
Suzane Husić, na koncu pa dodam piko še jaz.

Kakšno je vaše sodelovanje in delo s starši, starimi 
starši, »žlahto« ... najbrž ne gre brez njihove pomoči 
in pripravljenosti na žrtvovanja tako svojega časa kot 
najbrž tudi kakšnega litra bencina ali pomoči pri nabavi 
rekvizitov? kakšne izkušnje imaš s starši in kako oni gledajo 

na svoje »pikice« in njihove uspehe?
Lahko bi rekla, da so starši ključni element na poti do napredka 
in uspeha. S starši izredno lepo sodelujemo, srečujemo se 
na sestankih, kjer se stvari dogovorimo in jih potem tudi 
izpeljemo. Nekateri imajo veliko pomoč tudi pri starih starših 
in drugih družinskih članih, saj pomagajo pri prevozih na 
treninge. Veliko nam pomeni, da starši cenijo naš trud in delo 
ter imajo pravilen pristop do tekmovalnega športa.

Kaj pa otroci sami … tudi odrasli imamo kdaj čemeren dan, 
ko bi najraje izobesili napis »danes me ni«. Se slaba volja ali 
nervoza kdaj prenašata na vzdušje na treningih, otroci so 
obremenjeni s šolo, drugimi obveznostmi in krožki, pa jim 
je trening potem sprostitev ali …
Tudi slab dan se zgodi, do tega zagotovo pride. Staršem že na 
začetku sezone povem, da vsaka stvar zahteva določen trud in 
čas. Kadar pride do krize, je pomembno, da trener to opazi in 
se z otrokom pogovori, starši morajo otroka vzpodbuditi in 
mu pomagati, da ne obupa. Sama sem bila že velikokrat v vlogi 
psihologa, mame, nekoga, ki mu dekleta brezpogojno zaupajo. 

Kakšno pa je vaše sodelovanje z lokalno skupnostjo ... 
šolo, občino, kako se znajdete v teh pravnih vodah, kako se 
pravzaprav uspete financirati?
Sodelovanje z lokalno skupnostjo je dobro. Pike popestrimo 
marsikatero prireditev. Tudi nobena šolska proslava ali 
prireditev ne gre brez nastopa Pikic in Pik. Zelo sem vesela, 
ko po naši decembrski predstavi in po tekmovalnih uspehih 
dobim sporočila staršev in drugih občanov, kjer nam čestitajo 
in so ponosni na nas.

Kaj pripravljate v prihodnosti, vas čaka morda kakšna pot v 
tujino, kakšno tekmovanje …?
18. 5. 2018 odhajamo s člansko plesno skupino Pike in z 
otroško plesno skupino Pikice v Nemčijo, v Bottrop, kjer 
se bo v zabaviščnem parku Movie Park odvijalo XV ELITE 
CHEERLEADING CHANPIONSHIP 2018. V mesecu juniju 
pa bo naša trenerska ekipa organizirala plesne delavnice za 
otroke vseh starosti. Tik pred zaključkom šolskega leta nas 
boste zagotovo videli še na zaključni šolski proslavi OŠ Pivka 
in OŠ Knežak.

Mojca za konec … Pike in Pikice najbrž vse to že vedo, a 
vseeno jim bo lepo tudi uradno prebrati v časopisu ... 
kakšna lepa misel, posvečena samo njim:
SLEDI SVOJEMU CILJU. Pogumno in ponosno stopi na oder 
in odpleši, kot da si največja zvezda, ki zasije skupaj z ostalimi 
in se naseli v srca vseh.

Silvo Čelhar
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V začetku aprila je potekal 5. Istrski maraton. Ob morskem 
zraku in prvem pomladanskem sončku so se tekači Istrskega 
maratona pomerili v maratonu (42 km), v polmaratonu (21 
km) oz. teku na 8,5 km. Med tekači so bili tudi člani AK Pivke, 
ki so barve kluba več kot odlično predstavljali slovenski Istri 
in ostalim.

Dosegli so naslednje rezultate:
Ženske:
8,5 km (1280 tekačic)
6. mesto Bele Kristina
31. mesto Korent Urška
73. mesto Lenarčič Neža

na 21 km (781 tekačic)
37. mesto Valenčič Mojca (8. mesto v svoji kategoriji)
51. mesto Širca Ivanka (1. mesto v svoji kategoriji)
74. mesto Draksler Alenka (7. mesto v svoji kategoriji)
89. mesto Petrovčič Rebeka (25. mesto v svoji kategoriji)
158. mesto Valenčič Tamara (44. mesto v svoji kategoriji)
475. mesto Gliha Danila (91. mesto v svoji kategoriji)
736. mesto Ortar Kolšek Darja (143. mesto v svoji kategoriji)

Moški
8,5 km (881 tekačev)
31. mesto Lenarčič Anže
59. mesto Korent Marjan
75. mesto Maver Igor
204. mesto Maver Matija
292. mesto Volk Janko

na 21. km (1228 tekačev)
30. mesto Robert Petrovčič 
(1. mesto v svoji kategoriji)
345. mesto Beguš Viktor (4. 
mesto v svoji kategoriji)
424. mesto Premrov Zorko 
(31. mesto v svoji kategoriji)
456. mesto Milašinovič Zoran (37. mesto v svoji kategoriji)
880. mesto Draskler Goran (67. mesto v svoji kategoriji)

na 42. km (244 tekačev)
187. mesto Savič Vladimir (1. mesto v svoji kategoriji)

ČLANI ATLETSKEGA KLUBA PIVKA NA 5. ISTRSKEM MARATONU 

Atletski klub Pivka

RAZPORED:
13:00 PLANINSKI POHOD NA BLIŽNJI HRIB

14:00 TEK PREDŠOLSKIH IN ŠOLSKIH OTROK ZA POKAL PETELINČEK (razdalje od 300 m do 2000 m)
16:00 RAZGLASITEV REZULTATOV IN PODELITEV PRIZNANJ V POKALU PETELINČEK

17:00 START TEKA ZA ODRASLE (tekmovalni tek na 12,4 km, rekreacijski tek na 4,2 km)
19:00 RAZGLASITEV REZULTATOV IN PODELITEV PRIZNANJ. 

Vsako leto tek mladine pritegne preko 300 otrok, kar uvršča Petelinjski tek med teke z največjim številom otrok na teku 
v sklopu primorskih pokalnih tekov. Vsak tekač ob prijavi prejme praktično darilo ter topel obrok. Najboljši v posamezni 

kategoriji in absolutno prejmejo praktične nagrade. Prijetno druženje v odlični družbi in dobrem vzdušju se bo kot 
ponavadi nadaljujje še dolgo v večer.

Vabljeni vsi ljubitelji teka, rekreacije in zdravega načina življenja, da pridete podpreti tekače in tudi prizadevne 
organizatorje v Petelinje in jim s svojim obiskom najbolj poplačate za njihov trud.

Silvo Čelhar

SOBOTA, 26. MAJ 2018 (Petelinje pri Pivki)
34. PETELINJSKI TEK 

Vaško Društvo Petelinje s pomočjo AK Pivka organizira, 26. maja 2018, 34. Petelinjski 
tek, ki šteje za točkovanje primorskih pokalnih tekov.

Več informacij o samem teku 
najdemo na 

http://www.petelinjskitek.si/.
Več informacij o ostalih tekih, 

rezultatih tekov: 
http://tdbistrc.org/.
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TRADICIONALNI POHOD NA VELIKONOČNI PONEDELJEK 
(ŠMIHEL–RATEČEVO BRDO)
V organizaciji športno planinskega 
društva Šmihelska dolina je na 
velikonočni ponedeljek potekal 
tradicionalni pohod iz Šmihela na 
Ratečevo brdo. Lep pomladni dan je 
kar vabil ljudi, da se udeležijo pohoda, 
in veliko se jih tudi je udeležilo. Na 
cilju so bili pohodniki pogoščeni s 
štruklji in čajem. Poleg hrane in pijače 
pa so pohodniki lahko zapeli ob zvokih 
harmonike znanega godca Mira iz Kala. 
Upamo, da bodo ti pohodi ostali še 
naprej tako družabni in dobro obiskani. 
Ob tej priložnosti naj povabim vse, ki 
radi hodijo, na naše naslednje pohode.  

Jadran Brožič

Krištof Fabjan, najuspešnejši pivški alpski smučar, je v 
aprilu fantastično zaključil letošnjo smučarsko sezono z 
odličnimi zadnjimi uvrstitvami v italijanskem Abetoneju. 
Na štiridnevnem prvenstvu za pokal Mediolanum, ki je štel 
tudi za italijansko državno FIS tekmovanje, so organizatorji 
uspeli izvesti še zadnja tekmovanja letošnje sezone za moške 
in ženske. Krištof je dvakrat zapored zmagal, enkrat osvojil 
drugo in enkrat četrto mesto. 

O samem pokalnem tekmovanju so obširno poročali tudi 
ugledni italijanski smučarski mediji. Za vse tekme na 
prvenstvu so bile značilne spomladanske razmere na progah, 
saj so temperature krepko presegale 10 stopinj C. Proge so bile 
zaradi tega precej zahtevne, kot pravi Krištof, saj so se ustvarile 
številne smučine. Po teh je bilo še težje smučati v drugem teku, 
ko je moral Krištof braniti vodstvo in kot vodilni štartati iz 
tridesetega mesta. S temi rezultati je zabeležil lep zaključek 
sezone in povratek na FIS tekmovanja. S tem dokazuje, da 
sodi v sam vrh slovenskega mladinskega alpskega smučanja 
in nanj lahko zelo resno računamo v prihodnjih smučarskih 
sezonah. Na FIS tekmovanjih je tudi sicer uspešno zastopal 

Republiko Slovenijo in zabeležil še nekaj drugih izjemnih 
rezultatov. Uspešno je nastopil tudi na slovenskem državnem 
mladinskem prvenstvu U-21 in v veleslalomu osvojil odlično 
drugo mesto. Krištof je marca v Kranjski Gori nastopil tudi že 
na Vitranški strmini na veleslalomski tekmi za svetovni pokal 
kot predtekmovalec in se prvič primerjal s svetovno smetano 
alpskega smučanja. Sam pravi, da je z letošnjo sezono glede 
na dejstvo, da je prejšnjo izpustil zaradi poškodbe, dokaj 
zadovoljen, saj je naredil korak naprej. Krištof tekmuje v C 
moški mladinski alpski reprezentanci in obiskuje drugi letnik 
strokovne šole v Postojni. Po tekmovalni sezoni sledijo takoj 
testi nove opreme, saj išče izboljšave na vseh področjih. 
S sodelovanjem z Elanom je pozitivno zadovoljen, saj na 
testiranjih skupaj dosežejo marsikatero tehnično izboljšavo. 
Krištof je zelo zadovoljen tudi s sodelovanjem z vsemi 
ostalimi domačimi sponzorji PK Pivka, Delamarisom, ORO, 
Energiapura, Občino Pivka in Smučarskim klubom Pivka. Za 
podporo se ob tej priložnosti vsem iskreno zahvaljuje. 

V prihajajoči tekmovalni sezoni si želi rednega nastopanja 
na tekmah evropska pokala in čim boljše uvrstitve. Krištofu 
želimo uspešne priprave na novo sezono.

Karmen Tomšič

KRIŠTOF FABJAN ZAKLJUČIL SEZONO Z ODLIČNIMI UVRSTITVAMI
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PIVŠKE BALINARKE PRIPRAVLJENE NA SVOJE PRVO DRŽAVNO 
TEKMOVANJE
Pivški balinarski klub BK Orlek Oro 
Met Pivka ima že dolgo tradicijo, 
v pivško kotlino vnašajo številne 
priložnosti za rekreacijo, ponašajo pa se 
tudi z zavidljivimi uspehi na občinskih, 
državnih in celo meddržavnih 
tekmovanjih. Gre za enega izmed najbolj 
aktivnih športnih klubov na Pivškem, 
ki je pred dvema letoma oblikoval tudi 
mlajšo žensko balinarsko ekipo. Čeprav 
sprva neizkušene na tekmovanjih, je 
ekipa 12-ih športnic v kratkem času 
dosegla visoke rezultate, ki so jim 
prinesli celo možnost za sodelovanje na 
državni ligi.
Članice – najmlajša šteje 16 let, 
najstarejša pa bo letos praznovala 
abrahama – se v dvorani pivškega 
balinarskega kluba zberejo dvakrat 
tedensko in pod vodstvom trenerja 
ženske ekipe Wilija Mizgurja v 
2-urnih treningih izvajajo intenzivne 
priprave, ki vključujejo najrazličnejše 
veščine balinanja. Priprave na 
državno ligo vključujejo tudi povsem 
novo opremo, tekmovalne drese in 
primerne balinarske pripomočke, ki 
za klub predstavljajo velik strošek, in 
zaradi česar so hvaležne kar  desetim 

Rešta bar Pivka je v sodelovanju z 
Balinarskim klubom Orlek ORO MET 
v marcu organiziral balinarski turnir 
ONA-ON, ki ga je sofinancirala tudi 
Občina Pivka. 

Na turnirju je nastopilo 12 parov. 
Kvaliteta tekem na turnirju je bila 
mnogo boljša od tekem v preteklem 
letu, ko smo turnir organizirali prvič. 
Na večini tekem se je zmagovalca dobilo 
šele v zadnjem metu. Turnir sta zmagala 
Marija Štavar iz Nove Gorice in Baschir 
El Hariri iz Matenje vasi (Baschir 
je reprezentant Libanona in nosilec 
bronaste medalje s svetovnega prvenstva 
v kategoriji natančno zbijanje). 

Drugo mesto sta osvojila Diana Ivančič 
in Vili Mizgur iz BK Orlek ORO MET, 
tretja sta bila oče in hči Robi in Klara 
Bašič iz Drskovč in četrta Mateja 
Kosmačin iz Orlek ORO MET in Andrej 
Kastelic iz BK Košana. Celodnevno 
druženje in dobra volja, okusno kosilo 

BALINARSKI TURNIR ONA-ON 
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Ženska ekipa BK Orlek Oro Met Pivka: Wili Mizgur, Jordana Šajn, Zinka Sedmak, Mateja 
Kosmačin, Diana Ivančič, Daša Ribnikar, Bogdan Krnel, (od leve proti desni zgoraj), Tjaša 

Abram, Erna Kruh, Nika Jedvaj, Samanta Abram Štunf, Tanja Jarić Primc, Tadeja Rojc Iskra 
(od leve proti desni spodaj) in manjka Mia Švara. 

sponzorjem, ki verjamejo vanje in jim olajšujejo priprave. Še posebej se zahvaljujejo 
tudi kuharju Bogdanu, ki skrbi za njihovo uravnoteženo prehrano in za moč, ki jo 
še kako potrebujejo na treningih in tekmah. Državna liga se pričenja septembra. V 
njej se bodo balinarke pomerile z osmimi klubi iz vse Slovenije. Do takrat pa jih 
čaka še kar nekaj preizkušenj v občinski ligi, ki se bodo odvijale večinoma v pivški 
balinarski dvorani, in na katero vabijo vse zainteresirane gledalce in gledalke.

BK Orlek Oro Met Pivka

ter številni gledalci so nas prepričali, da bomo tak turnir organizirali tudi v bodoče.

BK Orlek Oro Met Pivka
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Trenutno najbolj »vroč« pivški športnik 
je prav gotovo 31-letni kegljač 
Matej Lepej, stalni državni kegljaški 
reprezentant. Za seboj ima odlično 
tekmovalno sezono 2017/18, ki jo zna v 
mesecu maju še nadgraditi z nastopom 
na svetovnem posamičnem prvenstvu.

Matej je pričel s kegljanjem, kot se za 
Pivčana spodobi, na domačem kegljišču 
v Krpanovem domu. Kot mladi 
reprezentant je nato kariero nadaljeval 
v bližnji Cerknici, kjer je za tamkajšnji 
prvoligaški klub Brest sila uspešno 
nastopal kar osem sezon. V sezoni, 
ki se počasi zaključuje, pa je prvo leto 
igral za Konstruktor Maribor in se z 
njim prvič okitil z naslovom ekipnega 
državnega prvaka. V klubu je bil po 
učinkovitosti tretji igralec, v celotni 1. 
A kegljaški ligi pa je pristal na devetem 
mestu. Z dvema medaljama se lahko 
pohvali tudi z državnih prvenstev – na 
članskem posamičnem DP je osvojil 
srebrno medaljo, v disciplini sprint pa je 
bil bronast. Zadnje aprilske dni pa je bil 
zelo uspešen tudi na treh tradicionalnih 
turnirjih, ki se igrajo takoj po zaključku 
ligaških tekmovanj. Na 35. pokalu 

KEGLJAČ MATEJ LEPEJ

Postojne je kot reprezentant SLO podrl 688 kegljev in med kegljači osvojil prvo 
mesto. Poleg tega je imel še najboljše čiščenje (287), za dva keglja pa je za nameček 
popravil tudi svoj osebni rekord. Na kegljišču v Cerknici, ki ga seveda odlično pozna, 
je kot igralec Konstruktorja nastopil v finalu 50. jubilejnega Gromovega memoriala 
in med dvanajstimi igralci osvojil tretje mesto. Podrl je 656 kegljev in imel tretji 
rezultat čiščenja in v polno. Nekoliko slabše mu je šlo prav na pivškem kegljišču, kjer 
je na 22. pokalu Pivke 2018 nastopil prav ob zaključku turnirja ob še treh vrhunskih 
igralcih in osvojil peto mesto. Kot reprezentant Slovenije je zrušil 638 kegljev in 
imel v polno drugi rezultat (414) med 300 kegljači. Po podelitvi pokalov in medalj 
najboljšim v Pivki je Matej Lepej povedal: 

"S prihodom v Maribor se mi je uresničil eden od ciljev, osvojitev ekipnega naslova 
prvaka. V klubu so me dobro sprejeli, lepo sem se vklopil v njihovo sredino, zato 
bom tam ostal tudi v prihodnje. Z iztekajočo sezono sem tako nadvse zadovoljen. 
Minule dni je naša članska reprezentanca zelo veliko vadila  skupaj, kar je vidno 
tudi pri mojih zadnjih rezultatih na različnih turnirjih. Od 13.do 25. maja bom 
nastopil še na VII. posamičnem svetovnem prvenstvu v Cluju (Romunija), kjer si 
po trenutni formi obetam soliden dosežek."      

Brane Fatur

PRVENSTVO OSNOVNIH ŠOL V KEGLJANJU
Sredi aprila se je na kegljišču Golovec v Celju z državnim 
prvenstvom končalo tekmovanje osnovnih šol v kegljanju. 
Na državnem prvenstvu so nastopili po trije najboljši 
posamezniki s področnih šolskih tekmovanj, med njimi pa je 
bilo pet predstavnikov Osnovne šole Pivka.

Žiga Kresevič, Gaja Maver, Lana Janjič, Lea Pašič, Tina Rebec, 
Maj Maver in Manca Gržinič, slednja dva se državnega 
prvenstva iz upravičenih razlogov nista udeležila, so si pravico 
udeležbe pridobili na področnem prvenstvu. Področno 
prvenstvo je letos potekalo v Pivki, organizirala pa sta ga 
Kegljaški klub Pivka in Osnovna šola Pivka. Na področnem 
prvenstvu je sodelovalo 46 učencev in učenk osnovnih 
šol iz občin Cerknica, Pivka in Postojna, med dvanajstimi 
upravičenci nastopa na državnem prvenstvu pa je bilo letos 
kar sedem predstavnikov pivške šole, ki so v Celju dosegli 
naslednje uvrstitve:

dečki, starostna kategorija 2005-2006:
- Žiga Kresevič, 7. mesto

deklice, starostna kategorija 2005-2006:
- Gaja Maver, 5. mesto
- Lana Janjič, 14. mesto

deklice, starostna kategorija 2003-2004:
- Lea Pašič, 4. mesto
- Tina Rebec, 10. mesto. Srečko Fras 

Učenci OŠ Pivka, dobitniki medalj na področnem prvenstvu. (Srečko 
Fras)

Učenci OŠ Pivka na državnem prvenstvu v Celju. (Miran Čeligoj)
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V težkih trenutkih žalovanja, ob izgubi najbližjega,
smo Vam v pomoč s prijazno besedo in celostno organizacijo 

zadnjega slovesa.

NUDIMO VAM
 POGREBNE IN POKOPALIŠKE STORITVE

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

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

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

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

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

• Poslovilni govor.

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

DODATNE INFORMACIJE:

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

Izvajamo lektoriranje, 
inštruiranje ter poučevanje 

slovenščine za tujce.

Nudimo priprave na izpit iz 
znanja slovenščine na 
državni ravni ter ostalo 

pomoč pri vključevanju v 
lokalno skupnost in širšo 

družbo.

Organiziranje in poučevanje s.p.

031 339 296

AMBULANTA ZA KONJE



Pomlad se na zemljo vrne,
petje slavcev se zbudi,
v cvetje zemlja se zagrne,
zame pa pomladi ni.

S. Jenko

ZAHVALA
V 68. letu starosti nas je zapustil dragi ata, stari ata, 

brat, stric in tast
JOŽEF MOŽINA 

(1950-2018)

Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in z njim 
radi poklepetali, ter vsem, ki ga obiskujete na 

pokopališču.

Za podporo, pomoč in izrečene besede sožalja 
se zahvaljujemo vsem prijateljem, znancem, 

sorodnikom in sodelavcem.

Hvala vsem, ki ste namesto sveč in cvetja darovali za 
podporo projektu Ponosni, da lahko pomagamo.

Vsi njegovi.

 
 
 

SLAVEC MF d.o.o. 
Trnje 3a, 6257 Pivka 
 
 
  

 

PRODAMO / ODDAMO 
 
Prodamo ali oddamo proizvodne prostore, skladiščne prostore, zazidljivo zemljišče 
na lokaciji gospodarska cona Bač (nekdanji Javor Bač) 
 
Naslov: Bač 49a, 6253 Knežak  
 
INFORMACIJE: Marko Slavec, tel.: 040 222 304, e-mail: mare@slavec-mf.si 
 
 

NOVOSTI PRI SLAVEC MF 
 

• LASERSKI RAZREZ PLOČEVINE 
• CNC KRIVLJENJE PLOČEVINE 
• VTISKOVANJE NAVOJEV 

 
Za vse dodatne informacije dobrodošli na naši spletni strani: http://www.slavec-mf.si/ 

Poskrbite za oglaševanje vašega podjetja ali 
storitve ter si zagotovite oglaševalski prostor 

v glasilu, ki zajema vsa gospodinjstva v občini 
Pivka. Več informacij na: 

Več informacij o 
dogodkih in uradnih 
objavah najdete na 

spletni strani Občine 
Pivka:

OGLAŠEVANJE V 
PIVŠKEM LISTU

www.pivka.si

Vas zanima oglaševanje v občinskem 
glasilu?

pivski.list@pivka.si

O
glasne objave
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ZVONE ČERNAČ22

ZAKAJ KANDIDIRAM ?

Ker vem, da ob vaši podpori lahko Slovenija doseže več. 

Ker sem vedno delal za ljudi in tako bo tudi v bodoče. 

Ker so rezultati mojega dosedanjega dela vidni in so 
v korist ljudem. 

Ker so v politiki pomembne kompetence, pravi obrazi 
in zaupanje. 

NEKAJ MALEGA O MENI 

V življenju sem prehodil mnoge poti. Najbolj dragoceno popotnico za življenje sta mi dala starša, ki sta me 
naučila delati ter spoštovati delo in ljudi. Potem diploma. Prva zaposlitev na sindikatih. Spust v lokalno politiko 
po prvih demokratičnih volitvah in novi izzivi v turizmu (Postojnska jama, Lipica). Do prve izvolitve v Državni 
zbor sem vodil Stanovanjski sklad občine Postojna. Stanovanjsko poslovni objekt ob Postojnski cesti v Pivki je 
rezultat našega takratnega dela. 

V času druge Janševe vlade sem vodil Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. 

SPOŠTOVANE VOLIVKE, SPOŠTOVANI VOLIVCI. 

Samo skupaj in z vašim glasom lahko Slovenijo upravljamo 
bolje. 

Pridružite se mi na volitvah 3.junija letos in me podprite.

Že vnaprej HVALA za vaš glas. 

V času mojega poslanskega mandata je bila urejena koncesnina od Postojnske jame po kateri občini Pivka in Postojna prejemata
preko 2 milijona EUR letno, v času ministrovanja pa  so bila pridobljena evropska sredstva za projekt prenove celotnega vodovoda, 
zagotovljena  sredstva za nov paviljon v Parku vojaške zgodovine, pospešili smo priprave za obvoznico Pivka in sprejeli številne druge 
ukrepe. 

#SDSzate

VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR   
8. volilni okraj za Občini Pivka in 

Postojna 
 
 Kandidatka: SABINA ILERŠIČ 12           Demokratična stranka upokojencev Slovenije 

VRNIMO LJUDEM DOSTOJANSTVO 

 

Spoštovane volivke in volivci, upokojenke in upokojenci, 
delavci, invalidi in mladi! 
Sem Sabina Ileršič, rojena 1960, po poklicu diplomirana 
bibliotekarka in profesorica zgodovine, specialistka 
managementa v izobraževanju. Sem ravnateljica Osnovne šole 
Antona Globočnika Postojna.  
Za poslanko kandidiram prvič. 
Prednostno se zavzemam za javno šolstvo in zdravstvo ter pravno 
in socialno državo, prednost dajem skupnim pred osebnimi 
interesi. 
Moja zaveza kot poslanke bo, da se bom z vsemi močmi 
prizadevala za sprejem ukrepov, ki bodo krepili gospodarsko 
rast, omogočali mladim vstopati na trg dela takoj po zaključku 
šolanja, starejši populaciji ustvarjati pogoje za sobivanje v 
medkulturni družbi, vsem generacijam pa nuditi optimalne 
pogoje za njihovo varno in zdravo življenje. 
Vaš glas, ki ga boste namenili meni, bo glas, ki bo slišan in 
upoštevan, bo glas za uspešno Slovenijo. Udeležite se volitev v 
nedeljo, 3.6.2018 in obkrožite  
SABINO ILERŠIČ pod številko 12 . HVALA.  

 Naročnik oglasa: DeSUS- Demokratična stranka upokojencev Slovenije, OO Postojna, Ul. 1. maja 2D, 6230 Postojna  
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Volitve v D
ržavni zbor R

epublike Slovenije

1 2 3Zavzemala se bom za 
socialno varnost in visoko 
kakovost življenja za VSE 
GENERACIJE.

Dr. Miro Cerar pravi: “Dokler ne bo BOLJE ZA VSE, ni zares bolje za nikogar!” Da nam bo 
bolje, je prav, da gremo skupaj še naprej.

Posebno pozornost 
bom namenila varovanju 
čistega okolja in razvoju 
turizma ter potrebni 
infrastrukturi za to.

  ZA: 
· Poček brez streljanja 
· Novo turistično točko  
  v Ravnah pri Pivki
· Več družinskih podjetij 
· Za zgodbe, ki bodo v 
  nas budile ponos!
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Naročnik oglasa: Erika Dekleva | poslanka v DZ | SMC

  Spoštovane volivke in volivci! 

                                                                                             Sem Majda Godina, zaposlena na KGZ Nova Gorica,  
                                                                kot vodja  izpostave kmetijsko svetovalne   
                     službe v Postojni. 
                                                                                                  Sem kandidatka stranke SLS za volitve v državni zbor. 

Kot poslanka SLS se bom zavzemala za: 

                  • Decentralizacijo in enakomeren razvoj vseh slovenskih regij  
            (decentralizacija in prenos odločanja na lokalni nivo;  
            sredstva naj bodo prvenstveno namenjena šibkejšim regijam;  
            hitrejši odziv - Občina Pivka še vedno čaka na odločitev o  
            podelitvi koncesije za dom ostarelih) 

                  • Večjo samooskrbo s kakovostno in zdravo hrano 
            (javna naročila v javnih zavodih morajo biti vezana na lokalni  
            prostor, kmetijska politika naj vzpodbudi pridelavo poljščin in 
            zelenjave in ne omejuje) 
         • Povezovanje kmetijstva, varstva narave in turizma 

         (vzpostaviti sinergijo med kmetovanjem in varstvom narave,  
         izkoristiti potenciale turizma kot je posestvo Ravne in Pivška 

  presihajoča jezera skupaj z domačo hrano in naravnimi     
vrednotami)                      

      • Večjo stabilnost in varnost delovnih mest s čim manj  
                      prekarnih oblik zaposlitve 

             (ustvariti poslovno okolje za delovna mesta z višjo dodano  
             vrednostjo, samozaposleni naj dobijo enake možnosti  
             koriščenja letnega dopusta in bolniške odsotnosti) 

                        Naročnik oglasa: OO SLS Pivka 



Napoved dogodkov
MAJ 2018

JUNIJ 2018

sreda, 23. maj ob 17. uri, dvorana Krpanovega doma Pivka
LUTKOVNA PREDSTAVA PO BESEDILU IVANA CANKARJA 
PES, MAČKA IN MIŠI
Vstop prost!
(organizirata: KD Lipa Pivka v sodelovanju s Kulturnim društvom 
Nauportus viva z Vrhnike)

petek, 25. maj od 21. ure dalje, Trnje
SHOD V TRNJU 2018: Skupina Zvita feltna

sobota, 26. maj od 10. ure dalje, trg pred Krpanovim domom v 
Pivki
PREDSTAVITEV BIBLIOBUSOV – BIBLIOBUSI BREZ MEJA!
(organizira: Sekcija za Potujoče knjižnice pri ZBDS)

sobota, 26. maj od 13. ure dalje, Petelinje
34. PETELINJSKI TEK
(organizira: Vaško društvo Petelinje)

sobota, 26. maj od 21. ure dalje, Trnje
SHOD V TRNJU 2018: Skupina Jastrebi

sobota in nedelja, 26. in 27. maj od 10. do 18. ure, Park vojaške 
zgodovine Pivka
TANSKOVSKI VIKEND
(organizira: Park vojaške zgodovine Pivka)

četrtek, 31. maj ob 18. uri, Knjižnica Bena Zupančiča Postojna, 
Enota Pivka
PREDSTAVITEV NOVE KNJIGE ZEMLJA, VODA, SEME (Anton 
Komat)
(organizira: Knjižnica Bena Zupančiča Postojna, Enota Pivka)

vsak torek od 16. do 19. ure, prostori VGC Točka Moči Krpanov 
dom Pivka
DELAVNICE SLIKANJA IN RISANJA
Prosimo za prijave na 05/714 50 22.
(organizira: VGC Točka moči Pivka)

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

petek, 1. junij ob 19. uri, Hiša kulture Pivka
OTVORITEV RAZSTAVE: SAMO
Razstava bo na ogled do 22. junija 2018.
(organizira: Hiša kulture Pivka)

sobota, 2. junij ob 20. uri, Gornja Košana
5. SREČANJE KLAP
(organizira: Klapa Škvadra)

nedelja, 3. junij ob 13. uri, Park vojaške zgodovine Pivka
PRIKAZ SPOPADA »NAPAD NA JUGOSLAVIJO 1941«
(organizirata: KZD Triglav in Park vojaške zgodovine)

sreda, 6. junij ob 18. uri, trg pred Krpanovim domom v Pivki (v 
primeru dežja v dvorani Krpanovega doma)
PRIREDITEV OB 70. OBLETNICI ORGANIZIRANE VZGOJE IN 
IZOBRAŽEVANJA V PIVKI
(organizira: Vrtec Pivka)

torek, 12. junij od 9. do 12. ure, trg pred Krpanovim domom v 
Pivki
VODKOV ZABAVNI DAN
(organizira: Kovod Postojna, d. o. o.)

sobota, 16. junij od 13. ure dalje, dvorana Skala in trg pred 
Krpanovim domom v Pivki
SREČANJE UPOKOJENCEV PIVKA
(organizira: Društvo upokojencev Pivka)

sobota, 16. junij od 18. do 24. ure (Ekomuzej v Slovenski vasi, 
Petelinjsko jezero)
POLETNA MUZEJSKA NOČ
(organizira: Krajinski park Pivška presihajoča jezera)

sobota, 16. junij od 18. do 24. ure (Park vojaške zgodovine)
POLETNA MUZEJSKA NOČ
(organizira: Park vojaške zgodovine)

sobota, 30. junij od 17. ure dalje, trg pred Krpanovim domom v 
Pivki
PIVŠKI SHOD S KRPANOVIMI IGRAMI, VESELICA Z 
ANSAMBLOM NARCIS
(organizira: Turistično društvo Pivka)

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

JULIJ 2018
petek, 6. julij ob 19. uri, Hiša kulture Pivka
OTVORITEV RAZSTAVE: HKP 20 / Vse se spreminja, 
razstava ob 20-letnici Hiše kulture
Razstava bo na ogled do 24. avgusta 2018.
(organizira: Hiša kulture Pivka)

Foto: Branko ČESNIK


