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VABLJENI K
SOUSTVARJANJU 

Uživajte v poletju
Kljub poletju, za katerega bi marsikdaj rekli, da bo obdobje 
počitnic, počitka in zatišja, je pred vami znova obsežna številka 
občinskega glasila. Bogate in pozornosti vredne so predvsem 
vaše aktivnosti, vaši uspehi in sodelovanje, za kar gre občanom 
vnovič velika zahvala. Dogodki so velik prispevek k dobremu 
počutju in vzdušju v lokalni skupnosti, energijo in dobrosrčnost 
Pivčanov pa navdušeno pohvalijo tudi obiskovalci in gostje, ki 
se v Pivko radi vračajo.

Naj bo v poletnih tednih, ki sledijo, čim več priložnosti za 
prijetne trenutke, nova doživetja in navdihe, ki nas bodo 
bogatili ter navduševali preko celega leta. 

Veseli bomo vaših javljanj, vaših počitniških pozdravov ter 
predlogov za sodelovanje!

Doris Komen Horvat,
glavna in odgovorna urednica
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22. SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE PIVKA 

PROJEKTI

Občinski svet je 23. junija na svojem 
zasedanju sprejel rebalans občinskega 
proračuna za letošnje leto, s katerim je 
na novo uskladil prihodke in odhodke. 
Prihodki v rebalansu proračuna so 
načrtovani 6 % višje od sprejetih v 
proračunu in znašajo 12.634.000 evrov. 
Nekoliko višje načrtovani davčni 
prihodki, predvsem pa se povečujejo 
transferni prihodki za investicije, za 
projekt Oskrba s pitno vodo v porečju 
Ljubljanice – 1. Sklop, in sicer za 
nekaj manj kot 300.000 evrov. Gre 
za denar, ki ga je občina zalagala 
oziroma je lani izvedena dela plačala 
izvajalcem, sofinancerska sredstva pa je 
v proračun dobila šele letos. Nekoliko 
nižji so prihodki od premoženja in 
od podeljenih koncesij, nižji so tudi 
komunalni prispevki.

Višjemu prilivu bodo sledile 
spremembe proračuna na odhodkovni 
strani. Več denarja bo porabljenega za 
vzdrževanje infrastrukture kanalizacije, 
ceste. Nova je postavka za pripravo 
projektne dokumentacije za ureditev 
podjetniškega inkubatorja v IOC 
Neverke, Krajinski park bo dobil 
denar za pripravo projektnih nalog 
in investicijskih načrtov za izvajanje 
odobrenih projektov Interreg V-A 
Slovenija – Hrvaška in upravljanja z 
Naturo 2000. Povečuje se tudi znesek, 
načrtovan za čiščenje javnih površin, s 

Občina Pivka 

čimer se bo pokrilo višje stroške, nastale pri izvajanju zimske službe, več denarja 
bo tudi za premoženjsko pravno urejanje nepremičnin, dodana pa je nova postavka 
nakup zemljišč v IOC Neverke v višini 600.000 evrov za zgraditev komunalne 
infrastrukture. V rebalansom je zagotovljen tudi denar za izvedbo in dokončanje 
del v prvem nadstropju prizidka Zdravstvene postaje Pivka, povečujejo se nekatere 
postavke na področju kulture, izobraževanja in športa (tekoče vzdrževanje ŠD Skala, 
večnamenski prizidek OŠ Šmihel, plačilo dokumentacije za zgraditev balinišča v 
Košani, stroški za delo v Ekomuzeju ipd.). Večji odhodek v rebalansu proračuna 
predstavljajo tudi sredstva za asfaltiranje najnujnejših odsekov cest in ulic v občini, 
v višini 281.500 evrov. 

Med pomembnejšimi točkami dnevnega reda je bil zagotovo sprejem sprememb 
in dopolnitev občinskega prostorskega načrta. Občinski svet je nadalje sprejel 
spremembe odloka o režijskem obratu, odloka o krajinskem parku in odloka o 
organizaciji in delovnem področju občinske uprave, s katerimi je bilo upravljanje 
Krajinskega parka Pivška Presihajoča jezera preneseno na režijski obrat. Občinski 
svet se je seznanil tudi z gradivom za prvo obravnavo Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za kamp Drskovče. V Drskovčah se načrtuje 
kamp za 80 gostov z glamping hišicami, šotoriščem in manežo za konje. Občinski 
svet Občine Pivka je potrdil mandat nadomestni članici Občinskega sveta Občine 
Pivka Suzani Vodopivec, ki je nadomestila Andreja Sedmaka, saj je le-ta zaradi 
nezdružljivosti funkcij podal odstopno izjavo.

ZAKLJUČENA DELA NA SNEŽNIŠKI CESTI
Delavci podjetja PRENOVA Gradbenik d. o. o. iz Ljubljane 
so konec junija, v pogodbenem roku, zaključili dela pri 
rekonstrukciji državne ceste na Snežniški cesti v Pivki. 
V sklopu rekonstrukcije ceste je bila zgrajena fekalna 
kanalizacija, odvodnjavanje ceste, položene so bile cevi za 
zemeljsko izvedbo NN omrežja, na novo je bila zgrajena javna 
razsvetljava. Najbolj pomembne pridobitve za ta del Pivke 
pa so vsekakor zgrajena kolesarka pot ter pločnik in prehodi 
za pešce, kar bo pripomoglo k večji prometni varnosti naših 
občanov.

Naročnik del je bila Direkcija RS za infrastrukturo, Občina 
Pivka pa pri tej izvedbi nastopa kot sofinancer. Pogodbena 
vrednost je znaša nekaj več kot 550.000 € (z DDV), od tega je 
Občina Pivka sofinancira cca 180.000 €. 

Dela so se izvajala od oktobra 2017 s prekinitvijo za en mesec 
v zimskem času.
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V JESENI SE BO ZAČELA REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE PRI SELCAH

PRENOVLJEN ODSEK REGIONALNE CESTE SKOZI KAL

V PIVKI SE PRENAVLJA JAVNA RAZSVETLJAVA

Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič in župan Občine 
Pivka Robert Smrdelj sta sredi junija podpisala sporazum 
o sofinanciranju rekonstrukcije državne ceste Postojna–
Pivka pri Selcah.

Predvidoma letošnjo jesen naj bi Direkcija Republike Slovenije 
za ceste začela z rekonstrukcijo dela državne ceste pri Selcah 
v dolžini 340 metrov. Načrtovana rekonstrukcija ceste 
obsega zgraditev zavijalnega pasu, površin za pešce, ureditev 
avtobusnih postajališč in cestne razsvetljave. Ocenjena 
vrednost naložbe znaša 395.000 evrov, od tega je Občina Pivka 
že prispevala svoj delež in sicer 28.000 evrov oziroma sedem 
odstotkov celotne investicije. Občina je financirala izdelavo 
projektne in investicijske dokumentacije ter z lastniki zemljišč 
sklenila dogovor o odkupu zemljišč. Naložba bo izboljšala 
pretočnost prometa in varnost na prometno zelo obremenjeni 
glavni cesti od Postojne proti meji s Hrvaško. Minister je 
ob tej priložnosti pohvalil sodelovanje lokalne skupnosti 
ter napovedal graditev kolesarske povezave Selce–Petelinje, 
saj so kolesarske steze z vidika turizma vse bolj pomembne. 

Napovedal je tudi začetek graditve obvoznice verjetno že 
prihodnje leto.

Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič, predstavniki 
Direkcije RS za infrastrukturo in Občine Pivka ter vaščani 
Kala so 13. junija namenu uradno predali prenovljeni 
odsek regionalne ceste Goriče–Kal skozi naselje Kal, dolg 
1,5 kilometra. Vrednost celotne naložbe je 1.525.000 evrov 
od tega Občina Pivka prispeva 425.000 evrov. 

Hkrati z ureditvijo ceste skozi Kal je potekala graditev 
pločnika, kamnitih podpornih zidov, avtobusnih postajališč, 
optičnega omrežja, fekalne kanalizacije in javne razsvetljave. 
Kal ima sedaj vso potrebno infrastrukturo, pomembna pa 
je zlasti večja varnost njenih prebivalcev in ostalih pešcev. 
Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič je pojasnil, da so 
kar nekaj let investicije v infrastrukturo zastale, v zadnjem 
času pa so uspeli trend obrniti. Napovedal je, da  bodo že letos 
začeli obnavljati cesto od križišča za industrijsko-obrtno cono 
do križišča za Enoto krmila, na začetek izvedbe pa na Pivškem 
čaka še nekaj cestnih naložb.  

V poletnem obdobju v občini Pivka poteka prenova javne 
razsvetljave, ki bo dokončana predvidoma do oktobra 2018.

Vse svetilke javne razsvetljave bodo zamenjane s sodobnimi 
varčnimi LED svetilkami tople bele barve (3.000 K), saj so 
tovrstne svetilke najprimernejše z vidika vplivov na okolje. 
Po prenovi svetilke ne bodo več sevale svetlobe v nebo, prav 
tako pa ne bo več neželenega osvetljevanja fasad objektov 
po naseljih. Skladno z veljavno zakonodajo bo urejeno tudi 
prekomerno osvetljevanje objektov in spomenikov, te svetilke 
pa bo mogoče ponoči tudi ugašati.

Vrednost celotne investicije znaša 409.865,10 evrov. Občina 
Pivka v projekt ne bo vložila lastnih sredstev, saj se bo na 
osnovi doseženih prihrankov pri rabi električne energije 

in prihrankov pri vzdrževanju svetilk vložena investicija 
zasebnemu partnerju (podjetju Interenergo d. o. o. iz 
Ljubljane) v celoti povrnila. Občina bo v 10-letnem obdobju 
javno-zasebnega partnerstva dodatno prejela še prihranek v 
višini 320.000 evrov oz. bo imela v času 12-letne garancijske 
dobe svetilk več kot 500.000 evrov prihranka pri stroških za 
javno razsvetljavo. 

Občina Pivka vse občane obvešča, da je izbrani zasebni 
partner (podjetje Interenergo d.o.o.)  v mesecu juliju pričel z 
izvajanjem projekta prenove javne razsvetljave v vseh naseljih 
občine Pivka.  Elektroinstalacijska dela na omrežju bo izvajalo 
podjetje Timsa d.o.o., v času izvajanja del pa bodo mogoče 
krajše delne zapore prometnih površin.
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Občina Pivka 

IGRIŠČA V DRSKOVČAH

NA SUHORJU KMALU TUDI OTROŠKO IGRIŠČE 

Po večletnem dogovarjanju in usklajevanju se je začelo 
graditi igrišča v Drskovčah. Igrišča bodo umeščena nekoliko 
izven strjenega naselja in odmaknjena od zelo obremenjene 
regionalne ceste, ki naselje deli na dva dela. Projektno 
dokumentacijo, po kateri se dela izvajajo, je izdelalo podjetje 
VELB Irena Žitko Jakovina s. p. iz Pivke, gradbena dela pa 
izvaja podjetje Besim Hajdari d. o. o. iz Postojne. V prvi 
fazi, torej letos, bo urejeno polovično košarkarsko igrišče 
ter otroško igrišče, na katerega se bo namestilo dve igrali, 
dvojno gugalnico in kombinirano igralo. Obe igrišči bosta 
ustrezno zavarovani z mrežno ograjo. Če bo v naslednjih letih 
zaznati veliko zanimanje in uporabo športnih površin, se bo 
z urejanjem športnega kompleksa v Drskovčah nadaljevalo, in 
sicer z izgradnjo balinišča.  

Izven strnjenega dela vasi Suhorje v smeri proti cerkvi 
nastaja kompleks igrišč. Že v preteklosti so izgradili 
polovično košarkarsko igrišče in ob njem nadstrešek, ki služi 
predvsem glasbenikom ob letnem shodu. Ob asfaltiranem 
igrišču pa se letos ureja tudi otroško igrišče. Mladi Suhorci 
namreč prostovoljno urejajo izravnavo površine in zid, torej 
pripravljajo raven plato za igrišče. Ograjo z vrati, dolžine cca 30 
metrov, in dvojimi igrali pa bo financirala Občina Pivka. Del 
sredstev za igrala je zagotovljen tudi iz razpisa za vzdrževanje 
in upravljanje športnih objektov, ki ga Občina Pivka vsako leto 
objavi in na katerem je vaška skupnost pridobila 620 evrov.

IZDELAVA CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE OBČINE PIVKA JE 
PREŠLA V TRETJO FAZO

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.

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 izdelavo aktivnosti v okviru tretje faze. Druga faza se 
je zaključila z naborom številnih aktivnosti, ki so služile 
za oblikovanje različnih scenarijev urejanja prometa v 
prihodnosti. 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 
oblikovani cilji pričeli v realnem okolju tudi uresničevati. 

Izbrane ukrepe bomo v okviru tretje faze oblikovali v akcijski 
načrt, ki bo predstavljal ogrodje celostne prometne strategije 
in bo natančno predstavljen javnosti ter občinskim svetnikom. 
Razdeljen bo na posamezne strateške stebre, kot so: trajnostno 
načrtovanje prometa; izboljšana ponudba javnega potniškega 
prometa; privlačno, učinkovito in atraktivno kolesarjenje; 
izkoriščen potencial hoje ter učinkovito upravljanje z 
motoriziranim in mirujočim prometom. 

Najpomembnejši element v celotnem procesu izdelave 
Celostne prometne strategije Občine Pivka predstavlja 
vključevanje vseh zainteresiranih občank in občanov, društev 
in podjetij, saj se promet v občini načrtuje po meri in 

potrebah celotnega družbenega okolja. Z njihovim aktivnim 
vključevanjem se bo bistveno povečala kakovost, uspešnost, 
stroškovna učinkovitost, transparentnost, sprejetost in 
legitimnost celostnega prometnega načrtovanja v občini. 
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Občina Pivka 

Da bi organizacijo pogreba in ostale dejavnosti s tem povezane 
opravili s spoštovanjem in pieteto do pokojnikov in njihovih 
svojcev, podajamo razlago razmejitve med deli, ki jih opravi 
koncesionar Komus d. o. o. in deli, ki si jih kot naročnik 
izberemo prosto na trgu.

Koncesionirane storitve so: prvi prevoz, najemnina grobnega 
polja, najem in uporaba mrliške vežice ter izkop grobne jame 
na pokopališču. 

Cene je potrdil občinski svet, objavljene so v Sklepu o določitvi 
cen koncesioniranih storitev pogrebne in pokopališke 
dejavnosti v Občini Pivka (ULRS št. 34/17).

Prvi prevoz obsega vsak prevoz pokojnika od kraja smrti 
na območju Občine Pivka do hladilnih prostorov izvajalca 
obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih 
postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov 
koncesionarja, vključno z uporabo le-teh: 

Vrsta storitve Cena v € brez 
9,5% DDV

Štartnina 25,00
Kilometrina 0,6
Polaganje pokojnika v krsto 30,00
Uporaba transportne krste 10,00
PVC vreča 15,00
Dvig pokojnika s kraja smrti klic 112 100,00
Uporaba hladilnih prostorov na dan 12,50

Letna grobnina za enojni grob znaša 20 €, za dvojni 35 €, za povečan 
grobni prostor 45 €, za otroški in žarni grob pa 15 € brez 22 % DDV.

Strošek prvega dne uporabe mrliške vežice je 25 €, vsak naslednji dan 
15 €. Cena najema mrliške vežice na pokop znaša za mrliško vežico v 
Pivki, Trnju, Jurščah 30 €, za mrliške vežice v Zagorju, Dolnji Košani 
in Šmihelu 10 € brez 22 % DDV.

Storitve grobarjev v Občini Pivka znašajo:
Vrsta storitve Cena v € brez 9,5% DDV
Izkop in zasutje grobne jame za krsto skupaj s: 
sprejemom prijave pokopa, zabojnikom za zemljo, zaščito sosednjih grobov, 
prvo ureditvijo groba (ravnanje površine groba, položitev in pospravljanje cvetja). 

190,00

Izkop in zasutje grobne jame za otroško krsto skupaj s: sprejemom prijave pokopa, 
zabojnikom za zemljo, zaščito sosednjih grobov, prvo ureditvijo groba (ravnanje površine groba, po-
ložitev in pospravljanje cvetja). 

120,00

Izkop in zasutje grobne jame za žaro skupaj s:  sprejemom prijave pokopa, zabojnikom za zemljo, 
zaščito sosednjih grobov, prvo ureditvijo groba (ureditev žarne jame, ravnanje površine groba, polo-
žitev in pospravljanje cvetja).

80,00

Odkritje in zakritje nagrobne plošče, skupaj s: sprejemom prijave pokopa, prvo ureditvijo groba (ure-
ditev žarne jame, položitev in pospravljanje cvetja).

60,00

Sprejem prijave pokopa, skupaj s:  prvo ureditvijo groba (ureditev žarne jame, položitev in pospra-
vljanje cvetja).

40,00

Vgradnja žarne niše. 15,00
Dodatek za poglobljeni izkop jame. 25,00

Izvajanje pogrebnih svečanosti, čuvanje umrlega v mrliški vežici, ureditev in prevoz pokojnika ter upepelitev umrlega so tržne 
storitve in jih naročnik prosto izbere pri podjetjih, ki poleg koncesionarja nudijo te storitve. Le koncesionar lahko zaračuna 
storitev oddaje mrliških vežic v najem in storitev grobarjev končnemu naročniku pogreba po opravljeni storitvi. Občina lahko 
izvaja nadzor nad izdanimi računi za koncesionirano dejavnost, račun za tržne dejavnosti pa mora preveriti vsak naročnik sam.

POKOPALIŠKA IN POGREBNE DEJAVNOSTI V OBČINI PIVKA

OBVESTILO O ZAČASNI SPREMEMBI POSLOVANJA KRAJEVNEGA URADA 
Obveščamo vas, da zaradi nemotenega zagotavljanja vseh storitev na sedežu upravne enote v času 

poletnih dopustov, 
od 1. 7. 2018 do 24 . 8. 2018, Krajevni urad Pivka ne bo posloval.

Uradne ure Upravne enote Postojna, Ljubljanska c. 4, Postojna, so:

V ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 ter od 13.00 do 15.00.
V sredah od 7.30 do 12.00 ter od 13.00 do 17.30.

V petkih od 8.00 do 13.00.

Informacije so na voljo na tel. št. 05 7280 600.
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NOVOSTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN 
GRADENJ
S 1. junijem je začel veljati nov Gradbeni zakon (Uradni 
list RS, št. 61/17, 72/17-popr.), ki se osredotoča predvsem 
na integracijo postopkov. Tako so združeni postopki izdaje 
gradbenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja v en sam 
postopek in v enotno gradbeno dovoljenje. Nova gradbena 
zakonodaja  vpeljuje tudi razvojne stopnje stavbnih zemljišč in 
njihovo evidentiranje. Za pridobitev gradbenega dovoljenja je 
potrebna manj obsežna dokumentacija, mnenja so nadomestila 
nekatera soglasja, vpeljan je skrajšan postopek za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. Gradnja, za katero je potrebno 
gradbeno dovoljenje, se zaključi z uporabnim dovoljenjem. Za 
nadzor nad gradnjami enostavnih in nezahtevnih objektov je 
po novem pristojna občinska inšpekcija. Spremenjena novost 
je tudi možnost legalizacije neproblematičnih nedovoljenih 
gradenj, vsak začetek gradnje pa je potrebno prijaviti na 
upravno enoto. Nov Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, 
št. 61/17) od 1. junija uvaja lokacijsko preveritev, ki se lahko 
uporabi na pobudo investitorja gradnje. Le-ta omogoča manjše 
individualne spremembe OPN, znotraj predpisanih robnih 
pogojev. Plačljiva bo tudi pobuda za spremembo namenske 
rabe prostora. Zakonodajalec je opredelil 14 različnih ukrepov 
zemljiške politike. Nekateri med njimi so direktivni ukrepi, 
kot so predkupna pravica, omejitve parcelacije, upravna 
komasacija in razlastitev, nekateri ukrepi so finančne narave, 
kot sta taksa na neizkoriščena stavbna zemljišča in komunalni 
prispevek. Najpomembnejša novost, ki jo prinaša zakon je 
ponovna uvedba in evidentiranje gradbene parcele. 
 
Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta 
št. 1 so stopile v veljavo s 7. julijem in skupaj z njegovo 
vsebino dajejo podlago za pridobitev upravnih dovoljenj. 
Pomembnejše spremembe se nanašajo predvsem na:

• spremembe namenske rabe prostora na podlagi pobud 
občanov in zaradi opredelitve površin cestnih teles, 
• spremembe namenske rabe v odprtem prostoru zaradi 
usklajevanja z dejansko rabo zemljišč in ukrepov s področja 
ohranjanja narave v območju Krajinskega parka Pivška 
presihajoča jezera, 

• spremembe prostorskih izvedbenih pogojev glede pomožnih 
objektov,
• spremembe posebnih prostorskih izvedbenih pogojev za 
območja razpršene poselitve in razpršene gradnje,
• manjše spremembe skupnih in posebnih prostorskih 
izvedbenih pogojev (npr. dopustna višina objektov, opredelitev 
območij OPPNp, opredelitev prehodnih določb za posamezne 
EUP…),
• spremembe in dopolnitve namenske rabe in prostorskih 
izvedbenih pogojev v širšem območju 1. faze južne obvoznice 
Pivka, 
• podrobni prostorski izvedbeni pogoji za območja 
kompleksnejših in večjih načrtovanih prostorskih ureditev: 
območje gospodarske cone Sitor, ureditev stanovanjske 
soseske v Novi Sušici, ureditev turistično-kmetijskih projektov 
v Trnju, ureditev posestva Vonarneisti v Palčju, ureditev 
turistično-kmetijskega projekta  Poklarija, ureditev območja 
priključka na Kalu, ureditev poti v odprtem prostoru KPPPJ.

POSKRBIMO ZA USTREZEN IZGLED IN UREDITEV NAŠIH ZEMLJIŠČ
Občina Pivka poziva občane, ki so lastniki zemljišč ob občinskih cestah, da preverijo 
stanje ter obrežejo živo mejo, grmovje in drevesa do višine 4,5 m ter odstranijo vse 
predmete, ki ovirajo preglednost na javni cesti. 

Zemljišča v lasti ali upravljanju Občine Pivka (javno dobro v upravljanju občine 
Pivka) prav tako niso namenjena raznim deponijam, priročnim skladiščem ali 
zasaditvam, če ni bil z Občino Pivka sklenjen kakršen koli dogovor glede uporabe 
navedenih površin. Če dogovora ni, občane prosimo, da gradbeni material, kritino, 
humus, drva in podobno s teh površin odstranite.

Da bodo občinske ceste čim dlje služile svojemu namenu s čim manjšimi 
vzdrževalnimi stroški, vas prosimo za dosledno upoštevanje navedenega. 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo bo preverjal stanje na terenu in ob ugotovljenih 
kršitvah ukrepal. 

Občina Pivka 
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Iz poslanskih klopi

HVALA ZA VAŠO PODPORO 

ZARADI SPOSOBNOSTI, PRIDNOSTI IN VOLJE 
PIVČANOV SE PRIHODNOSTI NI BATI

Spoštovane občanke, spoštovani občani, dragi prijatelji. 

Vesel sem, da bom lahko tudi v Pivškem listu v bodoče delil svoje misli z vami. Ker pa 
gre za prvo številko po parlamentarnih volitvah, se najprej tudi po tej poti zahvaljujem 
za podporo vsem, ki ste svoj glas na volitvah namenili Slovenski demokratski stranki 
in meni osebno. 

Še posebej velja moja zahvala vsem, ki ste javno ali na drug način podprli mojo 
kandidaturo. V občinah Postojna in Pivka smo dosegli odličen rezultat, saj smo prejeli 
2481 glasov oz. več kot dvakrat toliko kot drugo uvrščena LMŠ. 

Po volitvah se začenja odgovorno delo. Sodelovanje v dobro Slovenije, Pivke in Postojne. SDS pri tem ne izključuje nikogar. 
Programsko in kadrovsko smo pripravljeni na boljše upravljanje države. V dobro ljudi. Izključevalna drža, ki smo ji v času, ko 
pišem te vrstice (10. julij), priča pri večini ostalih parlamentarnih strank, pa ni najboljša popotnica za sestavo stabilne vlade pod 
vodstvom Slovenske demokratske stranke. V takem primeru smo pripravljeni na odgovorno delo v opoziciji. Ker smo in bomo 
vedno v ospredje postavljali interese ljudi in države. 

Dva meseca sta že od parlamentarnih volitev. Državni zbor je konstituiran, ustanovljena 
so prehodna delovna telesa in delo poslancev se je lahko začelo. Poleg formalnih 
odločitev, ki so potrebne, da se lahko procesi v parlamentu sploh premaknejo, pa smo 
bili v klopeh soočeni tudi z nekaterimi perečimi vsebinskimi vprašanji.

Glede na dogajanje na področju otroške srčne kirurgije, ki jo je bil Univerzitetni 
klinični center Ljubljana zaradi odhoda kirurgov skoraj primoran zapreti, smo bili 
vsi poslanci enotni v tem, da predlagane spremembe zakona o zdravniški službi 
pravzaprav ne rešujejo vprašanja, ampak so le začasne narave. Strinjali smo se v 
tem, da gre z olajšanjem postopkov za začasno zaposlitev zdravnikov iz tretjih držav, 
torej takšnih, ki niso iz Slovenije ali Evropske unije, za gasilski ukrep. In večina se je 
strinjala, da je kljub ne ravno najboljši rešitvi, ta nujno potrebna. Ko gre za življenja, še posebej najmlajših, ki si sami ne morejo 
pomagati, in ko gre za starše, ki bi za svoje otroke naredili vse, je tehtanje med birokracijo, stroški ter vsem povezanim in 
življenjem popolnoma brezpredmetno. Vrednosti življenja se ne da oceniti. Zato smo zakon v večini podprli.

Seveda je potrebno takoj iskati nove rešitve, ki so povezane tako z izobraževanjem novih zdravnikov, specialistov in subspecialistov 
kot tudi z drugimi sistemskimi rešitvami. Seveda je potrebno zagotoviti pogoje za delo v celotnem zdravstvenem sistemu. In 
seveda je nujno zagotoviti takšno okolje v zdravstvu, ki ne bo razlikovalo med ljudmi, ne glede na njihovo socialno ali kakšno 
drugo stanje. V zdravstvu deluje ogromno srčnih ljudi. Od medicinskih sester, strežnikov, bolničarjev … pa vse do zdravnikov 
jih večina opravlja poklic. Torej so bili za svoje delo poklicani in ne hodijo le v »službo«. In zaradi tega si zaslužijo spoštljiv 
odnos ter pravično plačilo. Tako kot vsi, ki opravljajo pošteno delo. In ustvarjanje takšnega okolja mora postati prioritetna 
naloga državnega zbora.

Vendar življenje ni le delo. Je tudi sprostitev. Z veseljem sem obiskal Kmečke igre pred Krpanovim domom, si ogledal 
nadobudne ekipe, ob tej priložnosti čestitam ekipi Pivke, ki je izvrstno zastopala barve zastave z Martinom Krpanom, in videl 
veliko nasmejanih obrazov, ki so se kljub dežju zavrteli pod taktirko ansambla Narcis. 

Zelo spodbudno je bilo videti, da lokalno okolje premore tolikšno mero energije, ki pripelje nove vsebine v mesto. Pivka 
namreč združuje ljudi in kmetije, kjer je življenje težko. Veliko je potrebno delati, da iz naše zemlje povlečeš maksimum. Zaradi 
sposobnosti, pridnosti in volje Pivčanov pa se prihodnosti ni bati.

Ob tej priložnosti se vsem občankam in občanom iskreno zahvaljujem za podporo na volitvah. Za vsa vprašanja in pomoč sem 
vam seveda vedno na voljo. Najprej preko e-pošte robert.pavsic@dz-rs.si, kmalu pa tudi preko poslanske pisarne, v kateri se 
bomo lahko v miru pogovorili.

Hvala še enkrat in vse dobro vam želim,

ČLOVEK.
SKUPNOST.
DRŽAVA.

ROBERT PAVŠIČ
»Poštenost in delavnost sta slovenski lastnosti, ki ju dandanes vidimo 
le malo. Z zdravim razumom, vnemo in čistim namenom lahko to drža-
vo spet naredimo takšno, da bomo nanjo ponosni vsi: naši otroci, mi in 
naši starši.«
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 GOSPODARSKE DRUŽBE IN SAMOSTOJNI PODJETNIKI OBČINE 
PIVKA SO V LETU 2017 POSLOVALI USPEŠNO

Gospodarske družbe in samostojni podjetniki občine Pivka so 
v letu 2017 poslovali uspešno. Družbe so leto zaključile z neto 
čistim dobičkom v višini 6.239 tisoč evrov, vendar so neto čisti 
dobiček v primerjavi s preteklim letom zmanjšale za 5,3 %.

Glede na rezultate poslovanja so najbolje poslovale tako družbe, 
kot podjetniki iz področja predelovalnih dejavnosti.

Družbe v občini Pivka so v letu 2017 ustvarile 211 milijonov 
evrov vseh prihodkov, podjetniki pa skoraj 19 milijonov evrov. 
Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu pri družbah predstavljajo 

7,5 % vseh prihodkov družb v regiji, pri podjetnikih pa 1,2 %. 
Število zaposlenih se je tako pri družbah kot pri podjetnikih 
občine Pivka v letu 2017 povečalo, prvi so zaposlovali 91 delavcev 
več, drugi pa 21.

Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih pri družbah v občini 
je znašala 1.387 evrov, kar je manj kot na ravni države, kjer je 
povprečna plača v letu 2017 znašala 1.581 evrov, pri podjetnikih 
v občini pa 1.022 evrov, kar je več kot na ravni države, kjer je 
povprečna bruto plača na zaposlenega v letu 2017 znašala 1.001 
evrov.

AJPES – izpostava Postojna

RRA Zeleni kras je objavila razpis, namenjen malim in srednjim podjetjem (MSP) s področja turizma. Namen razpisa je 
spodbuditi ukrepe za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.

Prijavitelji oz. ciljne skupine so MSP, ki niso v javni lasti, ali fizične osebe, ki imajo status samostojnega podjetnika. Delova-
ti morajo na področju turizma ter biti registrirani za eno od dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008): 

55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov, 55.201 Počitniški domovi in letovišča, 55.203 Oddajanje zaseb-
nih sob gostom, 55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča.

Prijavitelji morajo imeti na upravičenem območju sedež, podružnico ali poslovno enoto, ki je ustanovljena že najmanj eno 
leto pred oddajo vloge na javni razpis, ter zanjo izvesti investicijo za večjo energetsko in snovno učinkovitost objektov ter za 
povečanje deleža obnovljivih virov. Upravičena območja za Primorsko-notranjsko regijo so območja občin Ilirska Bistrica, 
Loška dolina, Pivka in Postojna. Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa 
je 11.223.900,00 EUR v letih 2018 in 2019. Načrtovana vrednost operacije mora znašati najmanj 50.000,00 EUR vključno z 

davkom na dodano vrednost. Sofinanciranih je 75 % upravičenih stroškov, 25 odstotkov upravičenih stroškov in neupravičene 
stroške zagotovi upravičenec sam.

Več informacij o razpisu je dostopnih na spletni strani RRA Zeleni kras.

 

Pomembnejši podatki o poslovanju  gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v letu 2017 v 
občini Pivka 

Postavke poslovnega izida za občino Pivka 
(zneski v tisoč EUR) 

Gospodarske družbe Samostojni 
podjetniki 

2017 
Indeks* 

2017 
2016 

2017 
Indeks* 

2017 
2016 

Število subjektov 118 - 198 - 

Število zaposlenih (na podlagi delovnih ur) 1.095 109,1 143 116,8 

Prihodki skupaj 211.465 116,2 18.929 109,2 

Čisti prihodki  od prodaje na tujem trgu 96.824 113,4 1.473 137,3 

Odhodki skupaj 204.372 117,1 17.341 108,3 

Neto dodana vrednost 40.111 106,0 5.260 111,9 

Neto dodana vrednost na zaposlenega, v EUR** 36.618 97,2 15.429 105,1 

Neto čisti dobiček oz. neto podjetnikov dohodek 6.239 94,7 1.588 119,8  

Delež kapitala oz. podjetnikovega kapitala v virih 
sredstev, v % 42,5 - 52,1 - 

* Podatki za leto 2016 iz letnih poročil, predloženih za leto 2017. 
** Za samostojne podjetnike je podatek izračunan na nosilca dejavnosti (samostojnega podjetnika) in njegove zaposlene. 
 

Gospodarske družbe in samostojni podjetniki  občine Pivka so v letu 2017 poslovali uspešno. Družbe 
so leto zaključile z neto čistim dobičkom v višini 6.239 tisoč evrov, vendar so neto čisti dobiček v 
primerjavi s preteklim letom zmanjšale za 5,3 %. Podjetniki so ustvarili neto podjetnikov dohodek v 
višini 1.588 tisoč evrov in v primerjavi s preteklim letom rezultat izboljšali za 19,8 %. Glede na 
rezultate poslovanja so najbolje poslovale tako družbe, kot podjetniki iz področja predelovalnih 
dejavnosti. 

Neto čisti dobiček družb v občini znaša 11,6 % vsega neto čistega dobička družb v Primorsko-
notranjski regiji, neto podjetnikov dohodek pa 15,6 % neto dohodka vseh podjetnikov v regiji. Število 
gospodarskih subjektov predstavlja le 0,3 % vseh v državi, ustvari pa skupaj 0,2 % neto čistega 
dobička in neto podjetnikovega dohodka na nivoju slovenskega gospodarstva. 

Družbe v občini Pivka so v letu 2017 ustvarile 211 milijonov evrov vseh prihodkov, podjetniki pa 
skoraj 19 milijonov evrov. Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu pri družbah predstavljajo 7,5 % 
vseh prihodkov družb v regiji, pri podjetnikih pa 1,2 %. 

Število zaposlenih se je tako pri družbah kot pri podjetnikih občine Pivka v letu 2017 povečalo, prvi so 
zaposlovali 91 delavcev več, drugi pa 21. Zaposleni pri gospodarskih družbah v občini pomenijo 13,1 
% vseh zaposlenih v regiji in le 0,2 % vseh zaposlenih v državi. Zaposleni pri podjetnikih v občini pa 
predstavljajo 12,9 % zaposlenih v regiji oziroma 0,3 % zaposlenih pri podjetnikih v državi. Povprečna 
mesečna bruto plača zaposlenih pri družbah v občini je znašala 1.387 evrov, kar je manj kot na ravni 
države, kjer je povprečna plača v letu 2017 znašala 1.581 evrov, pri podjetnikih v občini pa 1.022 
evrov, kar je več kot na ravni države, kjer je povprečna bruto plača na zaposlenega v letu 2017 
znašala 1.001 evrov. 

 

Pomembnejši podatki o poslovanju  gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v letu 2017 v 
občini Pivka 

Postavke poslovnega izida za občino Pivka 
(zneski v tisoč EUR) 

Gospodarske družbe Samostojni 
podjetniki 

2017 
Indeks* 

2017 
2016 

2017 
Indeks* 

2017 
2016 

Število subjektov 118 - 198 - 

Število zaposlenih (na podlagi delovnih ur) 1.095 109,1 143 116,8 

Prihodki skupaj 211.465 116,2 18.929 109,2 

Čisti prihodki  od prodaje na tujem trgu 96.824 113,4 1.473 137,3 

Odhodki skupaj 204.372 117,1 17.341 108,3 

Neto dodana vrednost 40.111 106,0 5.260 111,9 

Neto dodana vrednost na zaposlenega, v EUR** 36.618 97,2 15.429 105,1 

Neto čisti dobiček oz. neto podjetnikov dohodek 6.239 94,7 1.588 119,8  

Delež kapitala oz. podjetnikovega kapitala v virih 
sredstev, v % 42,5 - 52,1 - 

* Podatki za leto 2016 iz letnih poročil, predloženih za leto 2017. 
** Za samostojne podjetnike je podatek izračunan na nosilca dejavnosti (samostojnega podjetnika) in njegove zaposlene. 
 

Gospodarske družbe in samostojni podjetniki  občine Pivka so v letu 2017 poslovali uspešno. Družbe 
so leto zaključile z neto čistim dobičkom v višini 6.239 tisoč evrov, vendar so neto čisti dobiček v 
primerjavi s preteklim letom zmanjšale za 5,3 %. Podjetniki so ustvarili neto podjetnikov dohodek v 
višini 1.588 tisoč evrov in v primerjavi s preteklim letom rezultat izboljšali za 19,8 %. Glede na 
rezultate poslovanja so najbolje poslovale tako družbe, kot podjetniki iz področja predelovalnih 
dejavnosti. 

Neto čisti dobiček družb v občini znaša 11,6 % vsega neto čistega dobička družb v Primorsko-
notranjski regiji, neto podjetnikov dohodek pa 15,6 % neto dohodka vseh podjetnikov v regiji. Število 
gospodarskih subjektov predstavlja le 0,3 % vseh v državi, ustvari pa skupaj 0,2 % neto čistega 
dobička in neto podjetnikovega dohodka na nivoju slovenskega gospodarstva. 

Družbe v občini Pivka so v letu 2017 ustvarile 211 milijonov evrov vseh prihodkov, podjetniki pa 
skoraj 19 milijonov evrov. Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu pri družbah predstavljajo 7,5 % 
vseh prihodkov družb v regiji, pri podjetnikih pa 1,2 %. 

Število zaposlenih se je tako pri družbah kot pri podjetnikih občine Pivka v letu 2017 povečalo, prvi so 
zaposlovali 91 delavcev več, drugi pa 21. Zaposleni pri gospodarskih družbah v občini pomenijo 13,1 
% vseh zaposlenih v regiji in le 0,2 % vseh zaposlenih v državi. Zaposleni pri podjetnikih v občini pa 
predstavljajo 12,9 % zaposlenih v regiji oziroma 0,3 % zaposlenih pri podjetnikih v državi. Povprečna 
mesečna bruto plača zaposlenih pri družbah v občini je znašala 1.387 evrov, kar je manj kot na ravni 
države, kjer je povprečna plača v letu 2017 znašala 1.581 evrov, pri podjetnikih v občini pa 1.022 
evrov, kar je več kot na ravni države, kjer je povprečna bruto plača na zaposlenega v letu 2017 
znašala 1.001 evrov. 

RAZPIS ZA MALA IN SREDNJA PODJETJA V TURIZMU 
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RAZPIS ZA SUBVENCIJO OBRESTNE MERE ZA LETO 2018 NA 
OBMOČJU PRIMORSKO-NOTRANJSKE REGIJE

RRA Zeleni kras, d. o. o. v sodelovanju z občinami Primorsko-
notranjske regije objavlja javni razpis za Subvencijo obrestne 
mere za podjetniške kredite za leto 2018 na območju 
Primorsko-notranjske regije.

Namen
Namen razpisa je preprečiti finančno izključenost pri 
financiranju in omogočiti dostop do finančnih virov predvsem 
mikro in malim podjetjem, samostojnim podjetnikom in 
fizičnim osebam z registrirano dopolnilno dejavnostjo po 
zakonu o gospodarskih družbah ter socialnim podjetjem, ki 
so registrirana v skladu z veljavnim Zakonom o socialnem 
podjetništvu.

Ključne informacije
Skupna višina odobrenih sredstev za posamezen kredit ne 
sme znašati manj kot 100 EUR in ne več kot 1600 EUR 
oz. 75 % vseh plačanih obresti za posamezno vlogo. Vsak 
upravičenec lahko odda največ 3 vloge. 

Upravičeni stroški do sofinanciranja po razpisu so nastale in 
plačane obresti od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018.
Rok za oddajo vloge je 19. 10. 2018.

Upravičenci
Na razpisu lahko kandidirajo upravičenci iz: Občine Bloke, 
Občine Cerknica, Občine Ilirska Bistrica, Občine Loška 
dolina, Občine Pivka in Občine Postojna.

Razpisna dokumentacija, povabilo, vloga in priloge so 
objavljene na spletni strani http://www.rra-zk.si.

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

DAN INOVATIVNOSTI NA ZELENEM KRASU TUDI V LETU 2018 
NADVSE USPEŠEN
V sredini junija se je na območju občin Cerknica, Postojna, 
Pivka in Ilirska Bistrica odvijal že tretji dan inovativnosti, 
ki so ga podprle številne regijske organizacije ter skupaj 
organizirale sedem dogodkov, s katerimi opozarjajo na pomen 
inovativnosti tako v podjetjih kot v vsakdanjem življenju.

Najbolj odmevna je bila tudi letos podelitev priznanj GZS 
OZ Postojna za najboljše inovacije v Primorsko-notranjski 
regiji. Podeljena so bila priznanja enajstim najboljšim 
inovacijam, od katerih so najvišje ocene prejela podjetja EFOS 
za inovacijo Trapview, Kovinoplastika Lož za inovacijo Vratna 
zapora Comfort, EBM Papst za inovacijo Razvoj vibroizolacije 
motorja na ventilatorju za pomivalni stroj ter podjetje 
Kolektor ATP za novo zasnovo zabrizgovanja kovinskih palic 
MFA 2 Daimler. 

Na Zavodu za zposlovanje, Območna služba Koper, Uradu 
za delo Ilirska Bistrica in Uradu za delo Postojna je potekala 
predstavitev različnih aktivnosti in ukrepov za spodbujanje 
podjetništva ter uspešnih zgodb udeleženk operacije 
Spodbujanje ženskega podjetništva, sedaj samostojnih 
podjetnic, z naslovom »Inovativno podjetništvo«. 

Tekom dneva so vrata odprli v postojnski izpostavi 
AJPES, kjer so uporabnikom nudili informacije o aktualnih 
podjetniških temah. Tudi v Podjetniškem inkubatorju 
Perspektiva Zavoda Znanje Postojna v Velikem Otoku so na 
poseben način obeležili regijski dan inovativnosti. Pripravili 
so okroglo mizo na temo »Kako poiskati pravega mentorja, ki 

vam bo pomagal idejo pripeljati do realizacije«. Prav poseben 
poudarek pa je bil letos na mladih. Na dnevu inovativnosti, 
v okviru natečaja Naredimo drugače!, so sodelovale osnovne 
šole, inovirali pa so tudi srednješolci in študentje ter 
diplomanti postojnskih izobraževalnih programov.

Jana Nadoh Bergoč

Prejemniki priznanj GZS za inovacije 2018 v Primorsko-
notranjski regiji.
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PROIZVODNJA NA DVEH LOKACIJAH PRINAŠA BOLJŠE DELOVNE 
POGOJE ZA VSE ZAPOSLENE
Pivka d. d. je v prvih dneh julija pričela proizvodnjo mesnih 
izdelkov v specializiranem obratu v Novi Gorici, kamor je 
bilo napotenih 29 dosedanjih zaposlenih, dodatno pa se jim 
pridružujejo tudi novozaposleni iz goriškega okraja. Skupno 
postopno načrtujejo 70 delovnih mest.

»Zaradi rasti povpraševanja in velike prostorske stiske v 
obstoječi enoti Meso na Kalu pri Pivki so bili večji prostori 
nujno potrebni. Delo bo zdaj lažje na obeh lokacijah, saj 
pridobivamo bistveno več proizvodnih prostorov, pa tudi 
skladiščnih prostorov in manipulativnih poti,« je pridobitev 
družbe Pivka predstavil Aleksander Debevec, ki je vodil 
potek vzpostavitve obrata, dodatnih investicij in selitve. S 
selitvijo oddelka Predelave v nov specializiran obrat se sprosti 
prostor na Kalu, kjer intenzivno raste oddelek začinjenega 
mesa za peko in žar.

V Pivki so na 1000 m2 proizvedli 3 tisoč ton piščančjih 
barjenih in poltrajnih izdelkov, med katerimi so: hrenovke, 
posebne salame in pečene prsi ter prsi v ovitku blagovnih 
znamk Pivka in Njami. V Novi Gorici trenutno odpirajo 7.000 

m2 delovnih površin. Prihodki od prodaje mesnih izdelkov 
(hrenovke, salame) so bili v letu 2017 večji za 9 odstotkov 
glede na preteklo leto in so znašali 6,6 mio eur letnega 
prometa, kar predstavlja 16,8 % vrednosti celotnih prihodkov 
družbe Pivka. Od tega se 62,3 % izdelkov Pivka proda na 
domačem trgu, 37,7 % pa v tujini. Zaradi rasti proizvodnje 
ima Pivka povečano potrebo tudi po novih rejnih površinah 
in rejcih, ki jih Pivka pospešeno išče in želi vključiti v svoj 
model celostnega sodelovanja.

V družbo letošnjih najuspešnejših inovatorjev, ki jih je 
izpostavila GZS – območna izpostava Postojna, je bila 
imenovana tudi dr. Ana Penko iz Neverk, ki je v Pivki 
zaposlena kot tehnologinja na področju pakiranega in 
začinjenega mesa. Pečeno piščančje meso je njena četrta 
inovacija, zanjo je prejela bronasto priznanje. 

»Razvoj tovrstne inovacije je zelo kompleksen. Kot 
tehnologinja sem poskrbela za izbor ustreznih surovin in 
tehnološke opreme ter projekt izvedla v tehnološkem smislu. 
Pomembno vlogo pa sta odigrala tudi sektor za marketing in 
prodaja, ki sta opravila temeljito analizo trga, na osnovi katere 
smo projekt tudi zasnovali.« (dr. Ana Penko) 

Pečeno piščančje meso Pivka je pripravljeno z inovativno 
tehnologijo toplotne obdelave brez uporabe maščobe, kar ima 
5 pomembnih prednosti: (1.) manjšo obremenitev okolja, ker 
ni odpadnih olj, (2.) prihranek pri uporabi energentov, (3.) 
prihranek časa za pripravo, (4.) nižjo kalorična vrednost v 

primerjavi s ponudbo tujih dobaviteljev in (5.) odličen okus 
prilagojen slovenskemu potrošniku. 

PIŠČANČJE PEČENO MESO JE LETOŠNJA NAGRAJENA 
INOVACIJA

 
 
 
 

             

Proizvodnja na dveh lokacijah prinaša boljše delovne pogoje za 

vse zaposlene  

 
Pivka je v prvih dneh julija pričela proizvodnjo mesnih izdelkov v specializiranem obratu v Novi 

Gorici.  »Zaradi rasti povpraševanja in velike prostorske stiske v obstoječi enoti Meso na Kalu 

pri Pivki, so bili večji prostori nujno potrebni. Delo bo zdaj lažje na obeh lokacijah, saj 

pridobivamo bistveno več proizvodnih prostorov, pa tudi skladiščnih prostorov in 

manipulativnih poti,« je pridobitev družbe Pivka predstavil Aleksander Debevec, ki je vodil 

potek vzpostavitve obrata, dodatnih investicij in selitve. S selitvijo oddelka Predelave v nov 

specializiran obrat, se sprosti prostor na Kalu, kjer intenzivno raste oddelek začinjenega mesa 

za peko in žar.  

 

V času od primopredaje objekta za predelavo mesa na Panovški ulici 1, v Novi Gorici, ki je bilo 

konec aprila, je Pivka perutninarstvo pospešeno pripravljala objekt za nov zagon. Le ta je pričel 

z obratovanjem prve dni julija, kot je bilo načrtovano. V Novo Gorico je bilo tako 3. julija 

napotenih 29 dosedanjih zaposlenih, dodatno pa se jim pridružujejo tudi novozaposleni iz 

goriškega okraja. Skupno postopno načrtujejo 70 delovnih mest. 

 

V Pivki  so na 1000 m2 proizvedli 3 tisoč ton piščančjih barjenih in poltrajnih izdelkov, med 

katerimi so: hrenovke, posebne salame in pečene prsi ter prsi v ovitku blagovnih znamk Pivka 

in Njami. V Novi Gorici  trenutno odpirajo 7.000 m2 delovnih površin. »Pregled za odobritev 

obrata je pred zagonom proizvodnje potekal v četrtek, 28. junija 2018. Dan zatem je na Kalu 

pri Pivki, potekal tudi zadnji dan proizvodnje barjenih izdelkov. V petek, 29. junija, smo pričeli 

s selitvijo strojev in dopolnili že obstoječe linije v Novi Gorici. « je postopek selitve predstavil 

član uprave Aleksander Debevec.  
 

Prihodki od prodaje mesnih izdelkov (hrenovke, salame) so bili v letu 2017 večji za 9 odstotkov 

glede na preteklo leto in so znašali 6,6 mio eur letnega prometa, kar predstavlja 16,8 % 

vrednosti celotnih prihodkov družbe Pivka. Od tega se 62,3 % izdelkov Pivka proda na 

domačem trgu, 37,7 % pa v tujini.  Zaradi rasti proizvodnje ima Pivka povečano potrebo tudi 

po  novih rejnih površinah in rejcih, ki jih Pivka pospešeno išče in želi vključiti v svoj model 

celostnega sodelovanja.  

 

Prve izdelke je Pivka proizvedla na Kalu v letu 1994, leta 1996 je požar  predelavo uničil 
skoraj v celoti uničeni. Otvoritev v celoti prenovljene enote Meso, v kateri je tudi sodoben 

oddelek predelave je bil nazadnje v letu 2003. V tem se oddelek predelave zaradi rasti 

proizvodnje in velike prostorske stiske seli v Novo Gorico. V 60. letnico delovanja podjetja, ki 

bo v letu 2019, vstopamo okrepljeni in pripravljeni na uresničevanje pričakovanj sodobnega 

kupca.  

Pivka d.d.
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PIVŠKE OŠTARIJE - 
Gostilna s prenočišči PRI ZOTLARJU

Tokrat vam predstavljamo gostilno, ki je od centra Pivke 
najbolj oddaljena gostilna v naši občini. Gostilna pri Zotlarju se 
namreč nahaja v Bujah, tik ob cesti med Ribnico in Vremskim 
Britofom in je od Pivke oddaljena kakšnih 16 kilometrov. 
Gostilno vodi Tadeja Logar, ki je že četrta generacija iste 
družine, ki nepretrgoma vodi to gostilno. Gostilna ima zelo 
dolgo tradicijo, obstaja namreč že od leta 1900, ustanovil 
pa jo je Franc Logar, ki se je v kraj sicer preselil iz Knežaka. 
Izdeloval je komate in sedla za konje in ker se je pri njemu 
ustavljalo veliko furmanov, je prišel na idejo, da bi tem ljudem 
lahko ponudil tudi hrano in pijačo, in tako se je vse skupaj 
začelo. Od začetka skromno, z majhno gostilno in ponudbo, ki 
je obsegala predvsem domače klobase in pohanega piščanca. 
Je pa zanimivo, da se je slednji na jedilniku obdržal vse do 
današnjih dni in predstavlja eno od tradicionalnih ponudb 
jedi pri njih. Gostilna je potem prehajala iz roda v rod in 
tako je danes Tadeja kot že rečeno četrta generacija, ki pelje 
družinsko obrt naprej. 

Ljudje so ji takrat rekli »pri satlerju«, se pravi pri sedlarju, 
in poslovenjena beseda satlerja je bila pri Zotlarju in tako 
je ostalo vse do današnjih dni. Gostilna se lahko pohvali z 
velikim številom stalnih gostov, ki se zelo radi vračajo k njim, 
oni pa jim to vračajo z raznovrstno ponudbo in Tadeja pravi, 
da se gostje prav radi prepustijo njihovi izbiri in ponudbi 
hrane, tako da kakšenkrat kdo reče v stilu »S čim me boste 
pa danes presenetili?« Radi imajo raznovrstnost, pestrost in 
sezonsko ponudbo hrane. Na jedilniku imajo domač krompir 
in zelenjavo. Poudarek je na tradicionalni brkinski, kraški 
kuhinji, sami delajo svoje njoke, omenili smo že njihovega 
tradicionalnega pohanega piščanca, veliko je divjačinskih 
jedi, pa postrvi, velikokrat so na jedilniku gobe, veliko sladic 
izdelajo iz sadja, ki je aktualno in zrelo v nekem obdobju, 
izogibajo se kupovanju po supermarketih in zmrzovalnicah, 
tako da je njihova ponudba res pestra, raznovrstna, vedno 
lokalna, vedno sveža in vedno sezonska. Njihova prednost je 
tudi odmaknjenost od mestnega središča, nahajajo se v samem 
osrčju Brkinov, v miru in tišini ... obkroža jih zelenje in sveži 
zrak, v bližini je reka. Z velikim parkiriščem predstavljajo 
krasno izhodišče za pohode, izlete, kolesarjenje ali sprehode 
po bližnji okolici.

Pogosto imajo obiske zaključenih skupin, raznih proslav, 
obhajil, birm ali porok. Zelo so ponosni na to, da so v njihovi 
ponudbi po novem tudi prenočišča, saj so s tem še povečali 
možnosti, ki jih imajo njihovi gostje. Predvsem pa si želijo, da 
pri njih ostanejo kakšen dan več.

Če bi želeli tudi vi spoznati in okusiti dobrote njihove 
kuhinje, imate sedaj za to odlično priložnost. Za vas so 

pripravili nagradno vprašanje, ki glasi:

Od katerega leta naprej že 
obstaja sedanja Gostilna 
s prenočišči pri Zotlarju?

Za pravilne odgovore, vas čakajo naslednje nagrade :

1. nagrada: HIŠNA PLOŠČA ZA DVE OSEBI
2. nagrada: HIŠNA SLADICA ZA DVE OSEBI
3. nagrada: PIJAČA ZA 4 OSEBE PO IZBIRI

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

NAGRAJENCI MAJSKEGA 
NAGRADNEGA VPRAŠANJA

1. nagrada (2x VELIKI TOČENI PIVI) – MARINA REBEC
2. nagrada (2x MALI TOČENI PIVI) – SNEŽANA VASILJEVIĆ
3. nagrada (2x KAVICA PO IZBIRI) – KARMEN DELAK

Nagrajence vabimo v BAR KU BAR, kjer boste z odrezkom te 
objave deležni svojih nagrad.

Čestitamo!

Pri Zotlarjevih s svojo gostilno dihajo in z njo živijo vsak dan, 
z izjemo dopusta celo leto. Gostilna ni samo njihova služba, 
je tudi njihov dom, tam živijo in vse to se pozna v njihovem 
odnosu tako do gostov kot do svojega dela. 

Gostilna je odprta od srede do nedelje od 10. do 22. ure, ob 
ponedeljkih in torkih imajo zaprto.

Tekst in foto: Silvo Čelhar

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

ter se s kuponom in osebnim dokumentom oglasite v 
lokalu, v katerem ste prejeli nagrado.
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»Dom je tam, kjer se počutimo doma in smo lepo 
sprejeti.« (Dalai Lama)

Hiša z bogato zgodovino na Kolodvorski cesti 2 v Pivki je naš 
dom že skoraj leto dni. Hiša, v kateri je bila od nekdaj znana in 
slavna kavarna. Kavarna, v različnih preoblekah, je bila drugi 
dom Pivčanov in tudi okoliških prebivalcev, ki so bili tu bodisi 
zaposleni bodisi redni obiskovalci. 

8. junija smo začeli pisati novo zgodbo v naši in Vaši Kavarni 
z željo, da bi to tradicijo peljali naprej. Zelo veseli smo bili in 
jih bomo zgodb iz preteklosti, ki jih radodarno delite z nami. 
Od tistih, ki nam opisujejo pretekle razporeditve prostorov 
in inventarja, do neštetih, pestrih dogodkov in pripetljajev. 
Naši načrti so veliki ter drzni in upamo, da jih bomo z Vašo 
pomočjo postopoma uresničili. Bolj kot podjetje smo velika 
družina, kjer vsak njen član je in bo, s svojim znanjem, 
pomagal pri rasti in razvoju Kavarne in ostalih dejavnosti 
na našem naslovu. Lokalna skupnost nas je lepo sprejela, za 
kar smo veseli in se Vam zahvaljujemo. Želimo si sodelovanja 
z Vami, da bi skupaj popeljali središče Pivke v prijeten kraj 
druženja in zabave. Tako, kar na plano s predlogi in željami, 
ki jih bomo skušali v največji možni meri uresničiti. Prav 

tako se ne bojimo kritik, saj nas naredijo boljše in močnejše. 
Ponudbo dopolnjujemo in nadgrajujemo sproti, glede na želje 
in povpraševanje, ponudbe ponudnikov in ostalih dejavnikov, 
kot je npr. letni čas ter nenazadnje strukture in navad Vas, 
sedanjih in bodočih gostov. Smo za to, »da se dogaja« in 
naša želja je, da bi se občasno v Kavarni pa tudi na njenem 
vrtu, kdaj zapelo in zaplesalo kot nekoč. Stremeli bomo k 
uresničitvi ciljev, vendar brez Vaše pomoči tudi ne bo šlo, zato 
Vas vabimo v Kavarno. Na »duobru kafje«, na »mrzlo bjrco«, 
na pogovor, na obujanje spominov ali pa, kar tako pridite 
mimo. Veseli Vas bomo.

kolektiv Kavarne

PRENOVLJENA KAVARNA PONOVNO ODPRLA SVOJA VRATA

Facebook stran: https://www.facebook.com/
starakavarnapivka
Instagram: Kavarna Pivka

Urnik Kavarne
ponedeljek – četrtek
7.00 – 22.00
petek
7.00 – 1.00

sobota
8.00 – 1.00
nedelja in prazniki
8.00 – 21.00

NAGRADNA IGRA UNIKATEN NAKIT SOuL
Največ sreče pri žrebu je tokrat imela 

MOJCA AMBROŽIČ, 
ki ji ustvarjalka Teja Morelj podarja kompletek 
unikatnega nakita SOuL. Čestitamo nagrajenki!

Za vse, ki vas Soul nakit zanima in bi si 
ga radi privoščili zase ali kot darilo …

https://www.facebook.com/Nakit.SOuL/
soul.nakit@gmail.com

040 630 280  
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Tokrat vam predstavljamo mladega Grego Česnika, ki se je 
odločil da stopi na negotovo a čudovito pot kmeta, pot za 
katero se odloča sicer zelo malo mladih, vendar v zadnjem 
času njihovo število lepo narašča in upati je, da se bo ta trend 
nadaljeval.

Grega je kmetijo dobil od starega očeta pred šestimi leti in 
kmalu so se ovcam pridružile še koze, v zadnjem času pa 
tudi oslički. Večino časa so vso količino mleka oddajali v 
mlekarno, a ker je ekološko mleko dražje, mlekarne velikokrat 
niso sledile temu trendu in niso zmogle tega plačevati, so se 
odločili, da poskusijo sami. Tako so dobrim letom pričeli z 
lastno predelavo mleka. Pasejo samo pobočja pod Kerinom 

in ob Parku vojaške zgodovine na povsem naraven in ekološki 
način, brez dodajanja umetne hrane, krmil in podobno. Iz 
mleka izdelujejo sire, skute, jogurte, sirotko in vsi izdelki 
so poleg mleka seveda na voljo v njihovi trgovini, lahko jih 
pa dobite tudi še v mesnici J & B Pivka, v Parku Vojaške 
Zgodovine, pri Eriki v Postojni. Še posebej pa je zanimiva 
možnost dostave na dom. Ob torkih in petkih zvečer vam 
izdelke lahko dostavijo na vaš dom, mleko je tako nekoliko 
cenejše, ker ga dostavljajo v povratnih steklenicah, seveda če 
gre za količino večjo od 2 litrov.

Bralci jih lahko kontaktirate na spodnje telefonske številke, 
veseli bodo vašega klica.

EKOLOŠKA KMETIJA POD KERINOM

Bralcem Pivškega lista so pripravili nagradno igro, 
v kateri podarjajo paket izdelkov iz ekološkega mleka Kmetije pod Kerinom.

Vprašanje se glasi: 

Katerega leta je Grega prevzel kmetijo od starega očeta?

Odgovore na vprašanje nam pošljite po elektronski pošti na naslov: 
pivski.list@pivka.si oziroma po navadni pošti na naslov:

Občina Pivka – za Pivški list
Kolodvorska 5, 6257 Pivka

Med pravilnimi odgovori bomo izžrebali srečnega nagrajenca.

GREGA ČESNIK – Pod Kerinom 2, 6257 Pivka   tel. 040 / 572 - 766

NAGRADNA IGRA

Za konec pa še povzeta izjava Parka vojaške zgodovine 
o inovativnem sodelovanju z Grego oziroma njegovo 
ekološko kmetijo pod Kerinom: 

»Letošnjo pomlad smo v parku zagnali tudi inovativen 
projekt vzdrževanja zelenih površin v turističnem 
kompleksu. Na delu zelenih površin smo tako skupaj z 
lokalnim rejcem drobnice Gregom Česnikom z Ekološke 
kmetije Pod Kerinom vzpostavili pašnik, kjer se že pase 
čreda koz in nekaj oslov. Cilji, ki jih pri tem zasledujemo, so: 
čim bolj sonaraven način vzdrževanja zelenih površin ter ne 
nazadnje nižanje stroškov. Obetamo si, da bomo s tem tudi 
povečali privlačnost parka kot turističnega kompleksa, saj 
na tak način vnašamo med orožje in težko vojaško tehniko 
nekaj topline in domačnosti. Mlečni izdelki Ekološke kmetije 
Pod Kerinom so tudi v prodaji v naši muzejski trgovini, saj 
smo prepričani, da je turizem lahko pomemben kanal za 
trženje domačih izdelkov lokalne proizvodnje. Širitev tega 
pilotnega projekta na druge zelene površine v Parku vojaške 
zgodovine smo prijavili na 3. javni poziv za izbor operacij 
za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja LAS 
Med Snežnikom in Nanosom.«

Silvo Čelhar

Foto: Ekološka km
etija Pod Kerinom
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PIVŠKI SHOD S KMEČKIMI IGRAMI IN ODLIČNIM RAZPOLOŽENJEM 
Turistično društvo Pivka je tudi letos god svetega Petra, 
pivškega zavetnika, obeležilo s praznovanjem – Pivškim 
shodom in kmečkimi igrami.

Zadnji junijski dan se je bohotil v soncu, kar je dogodku 
dodalo še bolj poseben čar. Sicer pa je že sam pivški shod med 
občani in obiskovalci zelo priljubljen, kar smo se prepričali že 
lani. 

Na tekmovanju v kmečkih igrah je tekmovalo pet ekip, 
ki so s svojo pojavnostjo, spretnostjo in nespretnostjo ter 
hudomušnostjo zabavale vse prisotne. Tekmovalci so se 
pomerili v treh izvirnih igrah, opravila in aktivnosti so bila 
vezana na preteklost. 

Rezultati, sicer postranskega pomena, saj je bilo ključno 
druženje in zabava, so si sledili takole:
1. mesto: ekipa Trnje in ekipa BBQ
3. mesto: ekipa Čezsoča
4. mesto: ekipa MFM Intarzija 
5. mesto: ekipa Pivka.

Imeli smo tudi nagradno igro za obiskovalce, in sicer so 
sodelujoči ugibali težo Krpanovem mesarice in kija. Najbližje 
pravi teži je bil naš župan Robert Smrdelj, ki je za nagrado 
domov odpeljal samokolnico.

S svojimi stojnicami so prireditev obogatili številni lokalni 
ponudniki. Letošnja novost so bili Krpanovi koktejli po 
imenu Cesarica, Krpan in Kobilica, ki jih je ustvaril vrhunski 
miksolog Mario Marković. Ker so obiskovalci potrdili, da so 
napitki res dobri, bodo kmalu na voljo tudi v pivških lokalih.
Obiskovalci so imeli na voljo tudi odlično hrano na žaru, ki 
jo je pripravil Rešta bar iz Pivke. Prisotne je zabaval domači 
Ansambel Narcis, vzdušje je bilo enkratno, plesalo in pelo se je 
do poznih nočnih ur. Vsem, ki ste na prireditvi sodelovali, se 
TD Pivka zahvaljuje, prav tako vsem obiskovalcem za dobro 
razpoloženje in svetemu Petru za vreme.

Turistično društvo Pivka



MUZEJSKI VEČER POSVETILI ROJAKU JURIJU 
KRAIGHERJU - ŽORETU, PILOTU DVEH VOJN 

PONAZORITVENI SPEKTAKEL PRITEGNIL MNOŽICE  

V Parku vojaške zgodovine si nenehno prizadevajo, da 
obiskovalcem na ogledu zagotovijo kar najbolj avtentičen 
in aktualen prikaz obravnavanih muzejskih vsebin. V 
maju so razstavo Do pekla in nazaj, ki predstavlja zgodbo 
padlih ameriških letal na Slovenskem med II. svetovno 
vojno, obogatili z dopolnjeno vitrino, posvečeno izjemni 
življenjski zgodbi Jurija Kraigherja - Žoreta (1891–1984). 
Jurij Kraigher - Žore, doma iz bližnjih Hrašč pri Postojni, 
se je med obema svetovnima vojnama uveljavil kot priznan 
vojaški pilot, svetovni javnosti pa je poznan tudi kot pionir 
medcelinskih poletov in letalski inovator. Njegova izjemna 
življenjska pot predstavlja pomemben del mozaika v zgodbi 
o padlih ameriških letalih pri nas, saj je med II. svetovno 
vojno poveljeval ameriški enoti za reševanje zavezniških 
letalcev, sestreljenih nad območjem Balkana; njegovi enoti je s 
pomočjo zaveznikov na terenu do konca vojne uspelo rešiti več 
kot 2000 sestreljenih pilotov in članov posadk. Jurij Kraigher 
- Žore je za svoje zasluge prejel številna visoka odlikovanja, 
ki so jih v Parku vojaške zgodovine umestili v muzejsko 

postavitev. Dragocena Kraigherjeva odlikovanja je za potrebe 
muzejske postavitve Parku podaril Kraigherjev nečak g. Uroš 
Horvat, za kar se g. Horvatu iskreno zahvaljujejo. Ob otvoritvi 
dopolnjene vitrine so v Parku vojaške zgodovine pripravili 
tudi tematski muzejski večer, kjer je prof. Vinko Avsenak, 
raziskovalec Kraigherjevega življenja, zbranim podrobneje 
predstavil njegovo izjemno življenjsko zgodbo. 

V Parku vojaške zgodovine so serijo obstoječih začasnih 
in gostujočih razstav junija obogatili še s tremi novimi 
razstavami, ki obiskovalce vsaka zase seznanjajo z zanimivimi 
izseki iz naše preteklosti. V sklopu programa letošnje Poletne 
muzejske noči je bila za obiskovalce odprta dopolnjena 
razstava Kolo, 5200 let, v miniaturah Janka Samse, v okviru 
katere je razstavljena dragocena zbirka tehnično dovršenih 
maket vozov in vpreg avtorja Janka Samse. Z junijem so tako 
obstoječo zbirko miniatur starejših vozov in vozov v civilni 
rabi obogatili še s serijo miniatur vpreg in vozov v rabi med I. 
svetovno vojno. Avtorju je kot vrhunskemu izdelovalcu maket 
vozov s skrbno študijo načrtov, skic in fotografij uspelo izdelati 
verne pomanjšave originalnih vozil, ki pričujejo o tehnični 
kulturi neke dobe pa tudi sto let po koncu vojne o naporih in 
trpljenju vojakov in ne nazadnje tudi živali.

V Parku vojaške zgodovine so v poletno sezono zakorakali 
glasno in v slogu. V začetku junija je Kulturno-zgodovinsko 
društvo Triglav v Parku vojaške zgodovine pripravilo 
ponazoritveni spektakel Napad na Jugoslavijo 1941. Na 
nekdanjem vojaškem poligonu Kota 110 je več kot 100 
nastopajočih članov iz Kulturno-zgodovinskega društva 
Triglav in več evropskih ponazoritvenih klubov uprizorilo 
napad sil osi na Kraljevino Jugoslavijo aprila 1941. Za 
avtentičnost dogodka so poskrbeli tako uprizoritveniki 
z vernimi posnetki takratnih uniform kot  tudi velika 
količina originalne opreme, orožja in vojaških vozil, ki so 
bili uporabljeni med uprizoritvijo. Kulturno-zgodovinsko 
društvo Triglav združuje ljubitelje vojaške zgodovine, ki se v 
sklopu svojega delovanja aktivno vključujejo v ponazoritve 
različnih vojaških spopadov. Člani društva redno sodelujejo 
tudi pri izvedbah ponazoritvenih dogodkov v Parku vojaške 

zgodovine. Tudi tokratna uprizoritev je v Park pritegnila 
široko množico obiskovalcev, ki so si z zanimanjem ogledali 
dogajanje.

NA OGLED TRI NOVE ZAČASNE RAZSTAVE   

Park vojaške zgodovine

Turizem
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Park vojaške zgodovine

NA OBISKU MEDNARODNA DELEGACIJA POVELJNIKOV GARNIZIJ 
EVROPSKIH GLAVNIH MEST

OB DNEVU SPOMINA NA OBISKU AMERIŠKI VELEPOSLANIK

Park vojaške zgodovine je konec maja 
gostil delegacijo poveljnikov garnizij 
prestolnic srednjeevropskih držav. 

Mednarodna delegacija je osrednji 
vojaški muzejski kompleks v Sloveniji 
obiskala v okviru mednarodne 
konference vojaških poveljnikov 
garnizij evropskih glavnih mest, ki se je 
letos odvijala v Ljubljani med 28. majem 
in 1. junijem. 

Od leve proti desni: kustos Vojaškega muzeja Slovenske vojske dr. Martin Premk, poveljniki garnizij Prage, Budimpešte, Berlina 
in Varšave, direktor Parka vojaške zgodovine Janko Boštjančič, poveljnik 1. brigade Slovenske vojske polkovnik Robert Glavaš ter 

poveljniki garnizij Kijeva, Dunaja in Bratislave.

Dan spomina (ang. Memorial Day) je v Združenih državah 
Amerike državni praznik, ob katerem se Američani 
spominjajo vseh, ki so umrli v službi v oboroženih silah ZDA. 
Z namenom obeležitve praznika, ki se vsako leto praznuje na 
zadnji ponedeljek v maju, je Park vojaške zgodovine konec 
maja obiskal ameriški veleposlanik v Republiki Sloveniji g. 
Brent Robert Hartley in na razstavi Do pekla in nazaj položil 
venec.  
Razstavo s podnaslovom Zgodba padlih ameriških letal med 
II. svetovno vojno na območju Slovenije dopolnjuje infomat 
z e-registrom vseh padcev ameriških letal pri nas v obdobju 
med II. svetovno vojno. Gre za prvo stalno muzejsko razstavo, 
ki obdeluje veliko zgodovinsko temo, saj je na slovensko 
ozemlje padlo kar 142 ameriških letal, pri tem pa je življenje 
izgubilo več kot 400 letalcev.

Ameriški veleposlanik v Sloveniji g. Hartley je s položitvijo 
venca na razstavi Do pekla in nazaj v Parku vojaške zgodovine 
počastil spomin na vse padle letalce in druge pripadnike 
oboroženih sil ZDA. Ob tej priložnosti je pohvalil prizadevanja 
vseh, ki se trudijo ohranjati spomin na padle. Pri tem je 
posebej poudaril tudi velik pomen razstave Do pekla in nazaj, 
saj s svojo tematiko opozarja obiskovalce na to pomembno 
poglavje naše zgodovine.   

Obeležitev dneva spomina v Parku vojaške zgodovine je rezultat 
zglednega sodelovanja med Parkom in Veleposlaništvom ZDA 

v Sloveniji, v okviru katerega je bilo v preteklosti izvedenih 
že več uspešnih projektov in razstav, obenem pa priča tudi o 
pristnih odnosih med obema državama, katerih zgodovina je 
neločljivo povezana.  

Obiskovalcem je od junija na ogled tudi nova gostujoča 
razstava z naslovom Kaj čudežnega je v vojni? Gre za 
fotografsko razstavo Muzeja novejše zgodovine Slovenije, 
v kateri je skozi oko fotografskega objektiva predstavljena 
podoba vojaškega in civilnega življenja v času I. svetovne vojne 
s posebnim poudarkom na prikazu fotokronike XII. soške 
bitke, ki je pozneje postala znana kot »čudež pri Kobaridu«.  
Vojne tematike se dotakne tudi razstava Grafiti na Slovenskem 
med II. svetovno vojno avtorice Helene Konda, podiplomske 

študentke etnologije in kulturne antropologije na Filozofski 
fakulteti v Ljubljani. Razstava prikazuje redke fotografije 
odporniških grafitov, s katerimi so različni družbeni akterji 
med II. svetovno vojno na slovenskem ozemlju izražali svoje 
nezadovoljstvo nad takratnimi razmerami in tako vzpostavili 
temelje za razvoj sodobne kulture uličnih grafitov. Razstavo 
je pripravila Layerjeva hiša v sodelovanju z Muzejem novejše 
zgodovine Slovenije. 
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SEZONO SPOMLADANSKIH DOGODKOV ZAKLJUČILI 
S TANKOVSKIM VIKENDOM   

SPOMLADANSKI POHOD PO KROŽNI POTI VOJAŠKE ZGODOVINE  

Že tradicionalni Tankovski vikend, na katerem lahko 
obiskovalci tudi v živo prisostvujejo prikazu moči in 
zmogljivosti vojaške oklepne tehnike, je tudi letos spremljal 
bogat program s pestrim in raznovrstnim dogajanjem. 
Med obiskovalci je bilo ponovno največ zanimanja za 
dinamične predstavitve oklepnikov iz voznega dela zbirke 
Parka vojaške zgodovine in Vojaškega muzeja SV, v sklopu 
katerih so lahko prisostvovali atraktivnim demonstracijskim 
vožnjam dragocenih primerkov vojaške tehnične dediščine. 
Po tankovskem poligonu se je zapeljalo več oklepnikov, od 
najsodobnejšega tanka M-84, ki še danes predstavlja udarno 
moč Slovenske vojske, pa do oklepnih veteranov iz II. svetovne 
vojne. Ljubitelje tehnične dediščine je v soboto pritegnila 
tudi mednarodna razstava starodobnih vozil Zastava, ki je 
potekala pod nazivom »Legende Kragujevca« v sodelovanju 
z Zastava klubom Slovenija, v nedeljo pa so si lahko ogledali 
razstavo vozil Jeep Cluba Ljubljana. V okviru dogodka so se 

predstavljali tudi uprizoritveniki iz Društva za taktične igre, 
ki so za obiskovalce pripravili prikaz vojaških taborov iz II. 
svetovne vojne, sodelovali pa so tudi pripadniki SV, ki so 
udeležencem predstavljali svoj poklic.

Park vojaške zgodovine je v začetku julija prejel dragoceno 
donacijo, ki bo pomembno doprinesla k obsegu in pomenu 
muzejskih vsebin. Znan zbiralec militarij in starin Cveto Bajc 
iz Postojne je namreč Parku podaril svojo obširno zbirko 
vojaškotehničnih priročnikov in druge vojaške literature, ki 
zajema preko 1000 dragocenih knjig. 

V Parku so bili donacije silno veseli, saj predstavlja prejeta 
zbirka pomembno osnovo za strokovno knjižnico, ki jo 
vzpostavljajo v kompleksu. Kolektiv Parka vojaške zgodovine 
se g. Bajcu najlepše zahvaljuje za podarjeno zbirko.

Že tradicionalni spomladanski pohod 
po Krožni poti vojaške zgodovine je 
udeležence popeljal skozi osrednje 
točke vojaškozgodovinske dediščine 
našega območja. Slabih 15 km dolga 
Krožna pot vojaške zgodovine je 
pohodnike iz Parka vojaške zgodovine 
najprej vodila do kaverne iz 1. sv. v. 
na vojaškem poligonu Kota 110, ki je 
bil nekdaj prizorišče priprav vojaških 
enot za boj na soškem bojišču. Sledil 
je vzpon do hriba Primož, kjer so si 
lahko pohodniki ogledali notranjost 
nekoč mogočne utrdbe Alpskega 
zidu in se sprehodili skozi 500 m dolg 
kompleks podzemnih rovov. Naslednjo 
strateško točko pohoda je predstavljal 
vrh Šilentabra. Ob koncu srednjega 
veka je tu stal največji utrdbeni sistem 
na Slovenskem, tokrat pa je pohodnike 
na vrhu pričakal lokalni junak Martin 

DRAGOCENA DONACIJA 

Park vojaške zgodovine

Krpan. Pohodnike je čakalo še okrepčilo na turistični kmetiji Andrejevi v Narinu, 
4-urni pohod pa so zaključili nazaj v Parku vojaške zgodovine, kjer si je večina 
ogledala še muzejske zbirke in razstave. Dogodek je kljub slabi vremenski napovedi 
in muhastemu vremenu pritegnil veliko število pohodnikov. 
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NA PRAKSI MLADI ŠTUDENT IZ ŠPANIJE 
Iván Fernández, 21-letni študent administrativnega upravljanja 
iz Španije, je Slovenijo obiskal v okviru mednarodne študijske 
izmenjave prek programa Erasmus+. Njegove študijske 
obveznosti tekom trimesečnega obiska Slovenije so zajemale 
tudi opravljanje študijske prakse v več različnih podjetjih in 
institucijah po Sloveniji. Med drugim je nova spoznanja in 
izkušnje v maju pridobival tudi v Parku vojaške zgodovine. 
Svoje vtise je delil z nami v spodnjem intervjuju. 

Zakaj si si izbral ravno Slovenijo kot  destinacijo za svojo 
mednarodno študijsko izmenjavo? 
Svoj čas v Sloveniji želim izkoristiti za obisk čim več zanimivosti 
in znamenitosti in jo raziskati, kolikor bo le mogoče. Za 
Slovenijo sem se odločil, ker sem izmed vseh držav na voljo o 
njej najmanj vedel. Želel sem si namreč obiskati državo, ki je še 
nisem toliko poznal oziroma o kateri nisem dosti vedel, ne pa 
eno izmed držav, katerih fotografije sem videl že neštetokrat 
ali o njih poslušal že na televiziji. 

Kaj je zajemalo tvoje delovanje v Parku vojaške zgodovine?
Prve dni sem sodeloval pri snemanju promocijskega videa za 
nov turistični produkt HOP ON Zeleni kras, v katerem kot 
turistični ponudnik sodeluje tudi Park vojaške zgodovine. 
Zadnje dni pa sem zaradi znanja španščine prevajal muzejski 
promocijski vodnik v španski jezik. V času svoje prakse sem 
prisostvoval tudi pri vsakodnevnem delu v muzeju, ogledal 
sem si vse zbirke in razstave in se seznanil z vojaško zgodovino 
tega območja. Vsekakor je to zame zelo zanimiva izkušnja. 

Kakšni so tvoji vtisi o delu v Parku vojaške zgodovine? 
Si imel mogoče že od prej kakšne izkušnje z delom v 
turističnem sektorju oziroma v muzejski dejavnosti?
Zelo mi je všeč. Zanimive so mi tako muzejske razstave kot 
tudi sam delovni vsakdan, ki je zelo razgiban. Velika zahvala za 
pozitivne vtise pa gre tudi zaposlenim, ki so me zelo prijazno 
sprejeli v svoj kolektiv. Praksa v Parku vojaške zgodovine je 
sicer moj prvi stik z delom v muzeju. 

Ti je praksa omogočila kakšna nova spoznanja? Kaj te je še 
posebej presenetilo? 
Vsekakor, v Španiji vsaka delovna izkušnja šteje. Prepričan 
sem, da mi bodo tudi nova spoznanja z moje mednarodne 
študijske izkušnje enkrat v prihodnosti pomagala pri moji 
poklicni poti. Veliko sem se naučil o zgodovini Slovenije, pa 
tudi zares zanimive in pomembne stvari o Evropi in njeni 
zgodovini, o katerih prej nisem nikoli nič slišal. V Parku 
vojaške zgodovine me je presenetila predvsem zelo obsežna 
zbirka vozil, zdelo se mi je zanimivo, da so uspeli pridobiti 
toliko različnih primerkov vojaških vozil.  

Kako so potekali tvoji dnevi? 
Gre za moje prvo potovanje v tujino, prvič, da sem odpotoval 
iz Španije. Slovenija mi je zelo všeč, narava je neverjetna, vse 
je tako zeleno, česa podobnega v Španiji nisem videl. Med 
tednom sem bil ob dopoldnevih na praksi, proste popoldneve 
pa sva s cimrom, ki je prav tako Španec, izkoristila za obisk 
različnih krajev in znamenitosti po Sloveniji. Spoprijateljil 
sem se tudi z nekaj domačini s Postojne. Obiskal sem skoraj 
vse konce Slovenije. Res bi mi bilo všeč, če bi se lahko enkrat 
vrnil.  

Prevod: Tamara Čepirlo

FOTOUTRINKI
Rojstnodnevne zabave so posebno doživetje
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Park vojaške zgodovine

Na obisku Osnovna šola Pivka

Predstavljali smo se na sejmih - Kulturni bazar, Parada učenja, Čarobni dan, Cici festival, 
Furmanski praznik, SIW 2018, DOS Race Extreme
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POTRJENA STA BILA PROJEKTA CARNIVORA DINARICA 
TER NATURE & WILDLIFE 

Sredi junija so bili znani rezultati v okviru javnega razpisa 
Interreg V-A Slovenija – Hrvaška. Izmed 88 projektnih vlog 
je bilo odobrenih 17, med njimi dve, v katerih sodeluje tudi 
Občina Pivka, in sicer projekt Čezmejno sodelovanje in 
ekosistemske storitve za dolgoročno ohranjanje populacij 
velikih zveri v severnih Dinaridih (Carnivora Dinarica) ter 
projekt Doživetja narave in opazovanje divjih živali (NATURE 
& WILDLIFE). 

Carnivora Dinarica
Projekt Carnivora Dinarica je namenjen izboljšanju 
varstvenega stanja velikih zveri na Natura 2000 območjih 
Javorniki – Snežnik, Notranjski trikotnik, Gorski Kotar in 
Severna Lika, ki tvorijo edinstveno sklenjeno čezmejno gozdno 
območje v Srednji Evropi. Projekt, vreden 2,35 milijona evrov 
(delež občine Pivka znaša 741.000 eur), se bo osredotočal na 
štiri skupne izzive: na konkretizacijo strategij in odpravljanje 
vrzeli v čezmejnem upravljanju populacij medveda, volka in 

risa, zmanjševanju tveganj oziroma možnostim sobivanja ter 
ekosistemskim vlogam zveri. Med pomembnejšimi cilji za 
Pivko bo vzpostavitev središča za usmerjanje in ozaveščanje o 
velikih zvereh v Krpanovem domu.

NATURE & WILDLIFE
Projekt bo na čezmejnem območju Dinarskega krasa 
razvil turistični produkt doživetja narave in divjih živali 
za zagotavljanje nepotrošne rabe in povečanje privlačnosti 
območja. Gre za edino območje v Evropi, kjer so še ohranjene 
vse tri vrste velikih zveri (medved, ris, volk). Projekt, vreden 
skoraj 983.000 eurov (delež Občine Pivka znaša 181.000 
eur), bo v  tematski čezmejni turistični produkt Nature & 
Wildlife Adventure povezal naravno in kulturno dediščino, jo 
nadgradil, ji dal privlačno vsebino ter jo vključil v turistične 
pakete in s tem prispeval k večanju števila obiskovalcev in 
ekonomskih priložnosti za domačine.

ČUDOVITA POLETNA 
MUZEJSKA NOČ
Letošnjo poletno muzejsko noč smo v Krajinskem parku Pivška 
presihajoča jezera obeležili skupaj z Društvom Drobnovratnik. 
Obiskovalcem smo postregli z domačim rmanovim sokom 
ali opojno breskovo bovlo, poskrbeli za prijetno druženje, 
predvsem pa priložnost izkoristili za zanimive vsebine o 
skrivnostnem, izjemno občutljivem koscu, ki smo ga šli 
iskat tudi na teren. Na večernem sprehodu sta nam naproti 

pritekla dva jazbeca, videli smo ježka, slišali srnjaka in druge 
večerne zvoke, kosec pa se nam tokrat ni oglasil. Ob vrnitvi 
v Ekomuzej je sledilo druženje ob ognju, manjkala ni niti 
večerja - popekli smo sirček s sosednje kmetije in si privoščili 
krompir s kozjo skuto. Ob polnoči smo naše prijetno druženje 
zaključili, najbolj vztrajni pa so dočakali čarobno petje dveh 
koscev.

Krajinski park Pivška presihajoča jezera

POČITNIŠKE DELAVNICE V EKOMUZEJU PIVŠKA PRESIHAJOČA JEZERA 
V Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer tudi to poletje za šolske otroke 

izvajamo počitniške delavnice, ki potekajo ob petkih vsakih štirinajst dni. 

V juliju smo skupaj s taborniki rodu Kraški Viharniki pripravili mini taborniški mnogoboj, skupaj z Notranjskim muzejem pa 
smo ugotovili, kaj imata skupnega papir in slonji kakec. 

• 3. avgusta se bomo z Dušico Kunaver posvetili ljudskemu 
izročilu, 

• 17. avgusta pa nas bo obiskala razstava Moja Ljubljanica 
z delavnico Na dvorišču v kolišču. Maja Vadnjal  nas bo učila 
pletenja zapestnic iz konopljine vrvice. 

• 31. avgusta se bomo podali v lov na zaklad in počitnice 
zaključili s piknikom.

Delavnice so primerne za šolske otroke, trajajo 
od 9. do 13. ure in so brezplačne. Prijazno vabljeni v Ekomuzej! Preživite z nami ustvarjalno poletje.
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NOV LETAK S POTJO DO 
PETELINJSKEGA JEZERA  
Imamo novo zgibanko, ki obiskovalcem Ekomuzeja pivških 
presihajočih jezer in drugih turističnih točk Zelenega krasa 
nudi osnovne informacije o Ekomuzeju, zlasti pa opisuje 
pot od Ekomuzeja do najbližjega Petelinjskega jezera in še 
nekoliko naprej do razgledne točke nad jezerom.

Celotna pot, ki je lahko tudi krožna, je dolga 5,5 kilometra, 
pot samo do jezera in nazaj pa 1,6 kilometra. Zgibanka je 
dostopna na vseh turistično informacijskih točkah v regiji in 
na sedežu Občine Pivka. 

Ekomuzej bo še ves september posloval po podaljšanem urniku. V 
sredo in četrtek je Ekomuzej odprt v poznih popoldanskih in večernih 
urah. Obiskovalci si tako obisk Ekomuzeja lahko podaljšajo s poletnim 
večernim sprehodom do jezerske kotanje, ki je spomladi in poleti polna 
cvetja, oglašanja ptic in miru, jeseni in pozimi pa vode. V petek, soboto 
in nedeljo pa je Ekomuzej odprt od 9. do 17. ure in tako dostopen tudi 
za uporabnike kombija Hop on Zeleni kras, ki na svojo prvo dnevno pot 
iz Postojne (Tic Galerija Postojna) krene ob 9. uri, v Ekomuzej pa prispe 
ob 9.25. Zadnji odhod izpred Ekomuzeja je ob 16.55.

JULIJ, AVGUST, SEPTEMBER

Krajinski park Pivška presihajoča jezera

V EKOMUZEJ TUDI V POZNIH 
POPOLDANSKIH IN VEČERNIH URAH

SREDA
ČETRTEK
PETEK
SOBOTA
NEDELJA

16.00 - 20.00
16.00 - 20.00
9.00 - 17.00
9.00 - 17.00
9.00 - 17.00

Spoštovani ljubitelji fotografije in lepot naše naravne in kulturne dediščine! 
Krajinski park Pivška presihajoča jezera  in Fotoklub 
Sušec že drugič razpisujemo fotografski natečaj na 
temo Pivških presihajočih jezer. Natečaj je bienalen, 
da boste lahko zajeli Pivška presihajoča jezera v vseh 
letnih časih. Jezera so običajno polna  tako spomladi kot 
jeseni, Petelinjsko jezero zna z vodo presenetiti tudi v 
začetku poletja, pozimi pa se večkrat zgodi, da  jezera na 
površju zmrznejo, voda odteče, led pa ustvarja zanimive 
strukture, ko se ob upadanju vode poleže po neravnem 
dnu, grmovju, skalah ... 

Z letošnjim letom razpisujemo tudi dodatno temo " kraški 
ovčar". Naša avtohtona pasma psov izvira ravno iz porečja 
reke Pivke, reke, ki je izklesala našo lepotico, Postojnsko 
jamo. Vsi ljubitelji teh naših lepih, pogumnih, zvestih  
psov smo veseli, da je k raški ovčar vedno bolj priljubljen 
in ga lahko vidimo in  fotografiramo že po vsej Sloveniji, 
pa tudi po Evropi in svetu. Želimo si, da bi ga ovekovečili  
v njegovi lepoti, pogumu, kot tudi milini, ki jo izžareva.

Za  natečaj na prvo temo  so dovoljene  tako fotografije 
jezer v Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera, 
kot tudi tistih Pivških presihajočih jezer   izven njega, 
kraškega ovčarja pa  lahko fotografirate brez geografske 
omejitve. 

Veselimo se Vaših fotografij. Krajinski park Pivška presihajoča jezera, Občina Pivka, Fotoklub Sušec
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Krajinski park Pivška presihajoča jezera

BRKINSKA KOLESARSKA KARTA »S KOLESOM ČEZ HRIBE IN 
DOLINE V BRKINE«
Občine Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska 
Bistrica in Pivka, ki si delijo Brkine, so 
na pobudo študentov magistrskega študija 
geografije ljubljanske Filozofske fakultete 
izdale brkinsko kolesarsko karto, prvi 
skupni turistični produkt, povezan z 
Brkini. Karta z izčrpnimi informacijami, 
na kateri je petnajst različno zahtevnih 
kolesarskih poti, ki povezujejo številne 
naravne lepote in kulturno dediščino, je 
dostopna na vseh turističnih točkah oz. 
turističnih informacijskih centrih v vseh 
štirih občinah. Karta je izdana v nakladi 
10.000 izvodov, njena prodajna cena je dva 
evra, dostopna pa je tudi na www.visit-brkini.
com. Želja tistih, ki so ustvarjali karto je, da 
bi črtna koda, s katero je karta že opremljena, 
v prihodnje vodila do izčrpnejših in sprotno 
posodobljenih informacij o vsej ponudbi 

in ponudnikih ob kolesarskih poteh, pa tudi do sodelovanja med vsemi 
občinami na območju Brkinov, ne le na turističnem področju. 

Zdaj pa s kolesom čez hribe in doline v Brkine!
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Očistimo svet -  
Ekologi brez meja nas ponovno vabijo k sodelovanju. Dvakrat smo že dokazali, da znamo in zmoremo: združiti moči in 

očistiti Slovenijo v enem dnevu. 

Letos je čas, da to storimo ponovno, vendar tokrat z mnogo večjo ambicijo. Na dan, ko bo z isto energijo, z isto vizijo in 
istim entuziazmom odpadke in divja odlagališča čistilo na milijone parov rok v 150 državah, bomo tudi prebivalci Slovenije 

to storili še enkrat. Tretjič. Vendar z zaobljubo, da to 15. septembra 2018 storimo še zadnjič!

Občina Pivka v sodelovanju z vsemi vaškimi skupnosti organizira čistilne akcije vsako leto, zato se je tudi število divjih 
odlagališč dodobra zmanjšalo. Tudi ljudje smo vse bolj ozaveščeni in vemo, da narava ni primeren prostor za odlaganje 

odpadkov. Vseeno pa se še vedno kdaj pa kdaj zgodi, da naletimo tudi na nesnago, kjer ta ne bi smela biti.

Naprošamo vas, da če veste še za kakšno divje odlagališče, ki bi ga bilo potrebno očistiti, da to sporočite na naslov 
erika.kovacic@pivka.si ali na telefon 051 68 26 68.

ODPRTJE UŽITNEGA IN ČUTNEGA PARKA V ZAGORJU 

Od sredine junija je v Zagorju vzpostavljen užiten in čuden 
park. Gre za neprofiten projekt različnih partnerjev, ki 
je namenjen medgeneracijskemu izobraževanju v smeri 
samooskrbe in trajnostnega razvoja podeželja na področju 
občin Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica, sofinanciran pa 
je s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge 
in razvoj podeželja. Poleg občin v projektu sodelujejo 
izobraževalne ustanove s področja treh občin, tako osnovne 
šole in Ljudska univerza Postojna, ki je organizacijska enota 
Zavoda Znanje Postojna. Svoj delež k projektu prispevajo 
tudi KGZS Kmetijsko-gozdarski zavod Nova Gorica, LAS 
med Snežnikom in Nanosom ter različni drugi zasebniki in 
podjetja.

V Zagorju se je užitni in čutni park zasadil na pobudo 
domačinke Marjete Marinčič in z obilno pomočjo 
predsednika vaške skupnosti Zagorje Tomaža Česnika. Idejni 
načrt zasaditve je izdelal in realiziral Milan Vilotič iz podjetja 
Bilka, ki je v parku zasadilo lipi za senco otrokom na igralih in 
murvo ob zidanem šanku, ki bo nudila senco ob prireditvah. 
Poleg tega so ob osrednji travnati zelenici, ki je namenjena 
prireditvam, zasadili maline, različne vrste ribezov, kosmuljo, 
ob ograji samega igrišča pa tudi robido. Vse te rastline že 
nudijo prve plodove, ki so jih otroci že ob samem odprtju parka 

veselo zobali. Čutnost parka bodo poleg lip dopolnjevale še 
začimbnice in dišavnice, tako več vrst žajblja, timjan, materina 
dušica, origano, meta in melisa, koriander ter vrsta sivkinih 
grmičkov ob ograji nad igriščem. Za zdravje domačinov bo ob 
prej naštetih rastlinah poskrbel tudi ameriški slamnik.

Užitni in čutni park je zasajen ekološko, trajnostni način ne 
zahteva večjih letnih posegov v sam park. Skrb za park je 
prepuščena uporabnikom, torej so domačini sami dolžni 
poskrbeti za to, da se redno kosi trava in da zelišč ne preraste 
plevel. Ker gre za užitni park, je vsakomur dovoljeno, da utrga 
in poje sadeže, ki so zrasli na zasajenih rastlinah ali si za 
pripravo hrane in čaja doma od zasajenih zelišč utrga kak list 
ali dva. Prav tako bodo te iste rastline izhodišče za pripravo 
različnih delavnic, ki jih bodo partnerji v projektu brezplačno 
izvajali za zainteresirano javnost.

Tovrstni parki ponujajo več možnosti povezave z 
izobraževanjem. Na eni strani so že napovedane delavnice 
na temo vzgoje in uporabe tam zasajenih rastlin, na drugi pa 
prepoznavanje teh rastlin, saj se parki zasajajo z uporabnimi 
avtohtonimi rastlinami, tako npr. murvo. Izobraževanje bo 
potekalo tudi v smeri spoštovanja in vzdrževanja rastlinja 
ter s tem posredno učenja skupne odgovornosti za lepšo 
prihodnost.

Tatjana Lutar
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Očistimo Slovenijo 2018
Priročnik za uporabo logotipov

Logotip ‘Še zadnjič’ je sestavljen iz fotografij v visoki kakovosti in je primeren za tisk-
ovine v velikosti do 40 cm. Logotipi ‘Še zadnjič’, Ekologi brez meja in World Cleanup 
Day se vedno uporabljajo v kompletu. 
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CVETJE V PIVŠKI DOLINI
V organizaciji društva Drobnovratnik nam je v maju 
predavatelj Florijan Poljšak pripravil sila zanimivo predavanje, 
ki je pritegnilo lepo število poslušalcev.
Florijanu so cvetlice, kot že njegovo ime pove, položene v 
zibelko. Cveto, kot ga tudi imenujejo, pa je tudi sicer velik 
ljubitelj in opazovalec narave, cvetja, naravovarstvenik in 
velik aktivist na tem področju, ki se že leta in leta zavzema za 
zdravo življenjsko okolje, skrb za naravo, zdravo pitno vodo 
… Zavzema se za aktivnejšo vlogo ljudi pri komunikaciji z 
državo, ko ta sprejema prostorske akte in načrte pri urejanju 
prometa in prostora, načrtuje aktivnosti vojske na Počku in še 
marsičem.

A se poslušalci v Palčju nismo naposlušali levitov in opozoril v 
zvezi s tem, čeprav se jih je tudi dotaknil, temveč nas je prijetno 
in mehko, s slikami in besedo potopil v čudovit svet cvetlic. 
Nismo se mogli načuditi, da jih imamo pri nas tako ogromno. 
O vsaki ve povedati zgodbo, njeno stopnjo ogroženosti v 
naravi, stopnjo zaščite, ki jo je deležna. Poslušalci smo ob 
marsikateri pri sebi vzkliknili: »Oh, saj to pa poznam! Nisem 
vedel, da je ogrožena, nisem vedel, da je zaščitena.«

Stene vaške šole v Palčju so bile ob tej priložnosti okrašene 
s fotografsko razstavo z naslovom »Očarljivi travniki na 
Pivškem«.

Tekst in foto: Silvo Čelhar

EVROPSKO LETO KULTURNE DEDIŠČINE

Odbor za varstvo kulturne dediščine UNESCO Biosfernega 
območja Kras in porečja Reke, ki deluje pod okriljem javnega 
zavoda Park Škocjanske jame Slovenija je prostovoljna 
skupina ljubiteljev dediščine, ki si v svoje delo prizadeva zajeti 
tudi pivško ozemlje – kraje zahodno ob pivške razvodnice, ki 
spadajo na vplivni del našega UNESCO biosfernega območja. 
Odkrivanje, prepoznavanje, vzdrževanje in vključevanje 
dediščine v vsakdanje življenje naših krajev (turizem, obrt, 
kmetijstvo, rekreacija ...) so dolgoročni cilji, s katerimi se 
ukvarjamo v okviru naših druženj, izobraževanj, delavnic in h 
katerim po svojih močeh prispevamo v okviru delovnih akcij.
Veseli nas, da je skrb za kulturno dediščino med krajani zelo 
velika. Številne kulturne prireditve so nadaljevanje dediščine 
(kresovanje, shodi, proslave NOB ...) in člani odbora, ki smo 
obenem tudi prebivalci teh krajev, radi pomagamo pri takih 
oz. podobnih prireditvah.

Jubilejno leto kulturne dediščine naj bo prilika za zahvalo 
številnim prostovoljcem in ljubiteljem kulturne dediščine 
v naših krajih, ki jo že leta vzdržujejo in obnavljajo 
(cerkve, spomenike, znamenja ...), kulturnim delavcem, 
organizatorjem številnih prireditev (koncertov, razstav ...), 
zbirateljem etnološke dediščine (E. Z. Stara Sušica), lastnikom 
obnovljenih, spomeniško zaščitenih hiš in drugih objektov.

Obenem pa naj bo to leto tudi priložnost za povezovanje 
in sodelovanje med vsemi udeleženci in varuhi kulturne 
dediščine, saj »stara romarska pot« od Šembij preko Tabora, 
Gradišča (Košana), gradišča Štirna (Čepno) do Urbana 
(Vremščica) ne pozna občinskih in drugih meja. 

Veseli bomo vsakega prebivalca biosfernega območja, ki 
se nam bo želel pridružiti. Veseli pa bomo tudi, če bo vsak 
občan v letu kulturne dediščine v svoje vsakdanje življenje 
ponovno vključil ali poskrbel za vsaj en njemu drag košček 
dediščine, kajti dediščino lahko varujemo le s svojim načinom 
življenja. Zakaj? Ker je osnova naše identitete in kot taka 
enako pomembna za naš obstoj kot hrana in pijača. Obenem 
pa je modrost naših prednikov oziroma presejana izkušnja 
številnih generacij, ki je omogočala preživetje prednikov 
v danih (naravnih idr.) razmerah in gradila na danes tako 
popularnem »krožnem sistemu«, zavedajoč se pomena skrbi 
za naravne vire za preživetje. Je vir inspiracije in velikokrat 
tudi čisto konkretnih rešitev, za katere bi bilo škoda, da gredo 
v pozabo ali pa da jih, kot se večkrat dogaja, »izumljamo na 
novo« s tujo pomočjo. 

Miro Križnar
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HOP ON Zeleni kras zanimiv tudi za 
domačine

HOP ON Zeleni kras je nov turistični produkt, najboljši način 
za raziskovanje destinacije Zeleni kras, saj je priročen in 
dostopen, združuje vse na enem mestu ter povezuje turistične 
točke v treh občinah (Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica).

Lokalni vodniki, ki vas bodo popeljali s kombijem, vam bodo 
predstavili lokalne zgodbe, podali namige, kje se najbolje je 
in kaj je tisto, česar res ne smete zamuditi. Itinerarij poti je 

zasnovan tako, da vas popelje po najzanimivejših točkah naše 
destinacije. HOP ON Zeleni kras, storitev bo potekala od julija 
do septembra in sicer ob petkih, sobotah in nedeljah, vam 
omogoča neomejen vstop in izstop iz modernega kombija v 
trajanju 48 ur ter vstopnine za vsega 25 eurov. Ker so na poti 
vse glavne postaje, vam ne bo potrebno iskati alternativnih 
javnih prevozov in skrbeti, kako doživeti čim več v čim 
krajšem času.

Vozni red (petek, sobota, nedelja) in postaje HOP ON Zeleni 
kras

TIC Galerija Postojna 09:00 11:30 14:00 16:30
Ekomuzej Pivških presihajo-
čih jezer*

09:25 11:55 14:25 16:55

Park vojaške zgodovine Piv-
ka*

09:40 12:10 14:40 17:10

Grad Prem* 10:10 12:40 15:10 17:40
Predjamski grad 10:55 13:25 15:55 18:25
kamp Pivka jama 11:10 13:40 16:10 18:40
Postojnska jama 11:20 13:50 16:20 18:50
Muzej krasa (Notranjski mu-
zej)*

11:25 13:55 16:25 18:55

TIC Galerija Postojna 11:30 14:00 16:30
* vstopnina vključena v ceno

Vir: Zeleni kras

Pozivamo, da kršitve prijavite na telefonsko številko 
05 700 07 80 ali info@kovodpostojna.si 

oziroma neposredno Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu Postojna na 
05 726 55 69 ali inspektorat@postojna.si.

Opozarjamo na nedovoljene odvzeme vode iz hidrantov, ki so v poletnih dneh 
pogosto zaznana kršitev. 

Hidranti so namenjeni zagotavljanju požarne varnosti ter oskrbe s pitno vodo. 

Odvzem vode brez dovoljenja je neodgovorno ravnanje, ki ni dovoljeno in se kaznuje. 
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V sredo, 6. 6. 2018, smo se otroci 
in zaposleni vrtca Pivka zbrali pred 
Krpanovim domom, da počastimo 70. 
obletnico organizirane vzgoje in varstva 
predšolskih otrok. V svojo sredino smo 
povabili starše, stare starše in cenjene 
goste. Kot glavne zvezde pa so seveda 
blesteli otroci.

Uvodno besedo je imela ravnateljica OŠ 
Pivka, Alenka Tomšič, ki nam je izrekla 
dobrodošlico na prireditvi. Sledil je 
nastop folklorne skupine in pevskega 
zbora Mavrica z glasbeno-plesno 
uprizoritvijo Pesem nas združuje. Z 
njim smo se vrnili v stare čase, ko je 
življenje na vasi potekalo bolj umirjeno 
in razigrano. Sledil je pomenljiv govor 
župana občine Pivka, Roberta Smrdelja, 
ki s svojo ekipo delavcev skrbi in 
spodbuja, da nam zagotavljajo dobre 
materialne pogoje za kvalitetno delo.

Sledili so plesni nastopi skupin Klobučki 
s pesmijo Žabice, Medvedki s Pridnimi 
peričicami, Miške s pesmijo Semafor, 
Gumbki s plesom Huba-buba, plesni 
cikel pa so zaključili Sončki s plesom 
ob pesmi Lepo je na kmetiji. Otroci 
skupine Čebelice so nam zaigrali ritem 
na žoge. Ob zaključku nastopov smo 
druženje nadaljevali ob zvokih društva 
Melodicum, v notranjih prostorih 
doma pa so si obiskovalci lahko ogledali 
razstavo Vrtec Pivka pred davnimi časi, 

V mesecu maju je vodila vzgojiteljica 
Kristina Žumbergar tečaj rolanja za 
otroke iz skupine Pikapolonice. Zaradi 
velikega števila prijav, smo se razdelili 
na dve skupini, ki sta se med seboj 
izmenjavali.

Otroci so se spoznali z rolerji in 
potrebno zaščitno opremo. Spoznali so 
in nekateri tudi naučili, preko različnih 
iger in s številnimi učnimi pripomočki, 
varno vožnjo z rolerji – varnega 
ustavljanja z zavoro, varnega padanja, 
obvladovanja hitrosti in hitrega 
vijuganja. Na koncu pa je vsak prejel 
nagrado – medaljo in priznanje.

Vrtec Košana

U T R I N K I  Z  V R T C A
 PESEM NAS ZDRUŽUJE

TEČAJ ROLANJA V SKUPINI PIKAPOLONICE
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nekoč in danes. Slikali so otroci skupine Sončki pod vodstvom mentoric Nataše in 
Ksenije. Vzgojiteljice so pripravile delavnice, na katerih so otroci izdelovali vetrnice, 
ogrlice iz slamic, kape ter punčke iz cunj.

Obiskovalci so se lahko posladkali in okrepčali z dobrotami ob prijetnem 
kramljanju. Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili VSEM, ki ste nam na kakršenkoli 
način pomagali pri tej prireditvi.

In nazadnje ... NAŠIM IN VAŠIM OTROKOM! Brez njih nas danes ne bi bilo tukaj. 
Brez njih ne bi bilo nekaj »tistega«, kar odseva v očeh.

Nataša Stavanja
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OSNOVNA ŠOLA PIVKA

V okviru projekta Erasmus+ KA1 smo od 14. do 18. maja na 
Osnovni šoli Pivka omogočali učiteljicama Marini Castillo 
Martinez in Elviri Harraiz Serrano iz Španije, iz šole CEIP La 
Marina iz kraja Alicante, opazovanje oz. sledenje pri pouku. 
Projekt podpira pridobitev novih kompetenc in strategij oz. 
izkušenj za poučevanje v razredu na eni izmed evropskih 
šol. Namen sodelovanja španskih učiteljic v projektu je bil 
ustanoviti na šoli plesno skupino, zato sta v dopoldanskem času 
prisostvovali pouku športne vzgoje ter učencev s posebnimi 
potrebami, popoldan pa sta se udeležili plesnih delavnic z 
Mojco Korent. Učiteljici sta bili prisotni na vseh treningih 
od Mini Pikic do najstarejših Facemam. Nad videnim sta bili 
navdušeni, pridobljene ideje in znanje bosta uporabili na šoli 
v Španiji, kjer bosta razširili njihov plesni program.

NA OBISKU UČITELJICI IZ ŠPANIJE 

Potencial, ki ga za sabo nosijo mednarodni izobraževalni 
projekti, je brezmejen, saj na mladih pustijo tako pozitiven 
pečat, da pri marsikomu spremenijo njegovo samopodobo, 
način razmišljanja o prihodnosti in s tem tudi življenjske cilje. 
Osnovna  šola Pivka je ena izmed tistih šol, ki je vpletena v 
mednarodne projekte že od leta 1999, ko so se tovrstna povsem 
nova mednarodna sodelovanja v Sloveniji komaj začela. Tako 
rekoč je bila ena tistih šol, ki je orala pot za druge, ki so 
prihajale za njo, in to zelo uspešno. Takšen je bil tudi triletni 
projekt THE BRIDGE, pod okriljem Erasmus+ projektov, ki 
smo ga letos uspešno zaključili. 

Projekt je omogočil tesno sodelovanje med učenci in učitelji 
iz osmih različnih evropskih držav, ki se je odvijalo preko 
aktivnosti, ki so jih izvajali skupaj med izmenjavami učencev 
in študijskimi srečanji učiteljev. Spoznavanje pisane palete 
literarnih zvrsti, ustvarjanje z uporabo raznih računalniških 
aplikacij, samostojno ustvarjanje filmov in spoznavanje, 
kako lahko drama služi kot pedagoški pripomoček pri raznih 

predmetih, spoznavanje vesolja in zakona o premikanju 
vesoljskih teles ter izdelava magnetometra je le nekaj od 
mnogih aktivnosti, ki so se jih lotili učenci v projektu. 
Najpomembnejša pa je bila izmenjava različnih pristopov 
in metod poučevanja med učitelji iz partnerskih držav, ki so 
zaobjeti v vrsto priročnikov.

Projekt smo zaključili v Sloveniji, na srečanju mladih v 
Državnem zboru, kjer so mladi udeleženci vseh partnerskih 
šol predstavili svoje videnje o prihodnosti Evrope ter s 
pomembnimi nacionalnimi in mednarodnimi osebami, ki 
za Evropo odločajo, razpravljali o prednostih mednarodnih 
projektov.

Projekt bo nedvomno služil svojemu namenu med 
izobraževalci še več let. 

Magdalena Bobek, koordinatorka projekta

EVROPSKA DIMENZIJA NA OSNOVNI ŠOLI PIVKA

Spletna  stran projekta: https://www.thebridgeerasmusproject.com/

Osnovna šola Pivka
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Konec junija so se najboljši pevci z vseh koncev naše države 
v Ljubljani znova srečali na vsakoletnem posebnem dogodku 
– Slovenskem otroškem zboru. Letos so teden dni prepevali 
pod vodstvom Damjana Močnika in Nadje Janežič. Pripravili 
so samostojni koncert, ki so ga izvedli v lepem ambientu 
cerkve svetega Marka v Kopru ter v dvorani Marjana Kozine 
v Slovenski filharmoniji. Na šoli smo veseli in ponosni, da se 
naši najboljši pevci vsako leto v tako velikem številu pridružijo 
Slovenskemu otroškemu zboru. Letos je prepevalo 90 pevcev, 
od tega kar devet Pivčanov: Ana Dekleva, Lana Kovšca, Neža 
Lenarčič, Tea Lutar, Veronika Marc, Neža Penko, Anja Sotlar, 
Lara Vadnjal in Hana Volk.

Tudi letošnje počitnice smo začeli tako, da smo 27. junija 50 
učencev in 9 učiteljic odšli v Izolo, v San Simonov zaliv, kjer 
smo plavali ter doživeli dan s knjigo. Pod borovci so oživeli 
pravljični junaki iz knjige Gusarja Berta, Mavrične ribice, 
oživele so tudi pesmi, ki jih je o obali napisala Ludovika Kalan 
ter še nešteti drugi junaki, ki so jih  učenci prinesli s seboj in 
jih prebirali. Pravljice in zgodbe so jim brale tudi učiteljice. 
V popoldanskem času smo si bralne dejavnosti in plavanje 
popestrili s pico, spuščanjem po toboganu in na koncu s 
sladoledom. Ogledali smo si tudi marino in staro mestno 
jedro v  Izoli.

S KNJIGO NA MORJE

SLOVENSKI OTROŠKI ZBOR 2018

Glasba,  ki  pospeši  utrip  srca  in  obogati  življenje,  zna  
poiskati  tudi  pot  do  sočloveka  in  z  njim  stkati  nežno  vez  
prijateljstva.

V  avli  OŠ  Pivka  je  v  četrtek,  21. junija, ponovno  zazvenela  
glasba.  V  večeru,  zaznamovanem  z  ljubeznijo  do  glasbe  in  
ubranega  prepevanja,  so  se  občinstvu  predstavili  s  pisanim  
naborom  pesmi  OTROŠKI  PEVSKI  ZBOR  PETRKLÍČ  iz  
Brna,  OPZ   ter  MPZ OŠ PIVKA,  INSTRUMENTALNA  
SKUPINA  ORRA  pa  je  na  glasbenem  popotovanju 
pričarala  še filmski  pridih,  saj  je  na  odru  zaživela  glasba  
iz  znanih  filmskih  uspešnic in  risank,  ki  jih  mnogi  še  
poznajo  oz.  poznamo  (npr.  Palček  Smuk,  Maksi  pes  Fik 
…).

15. junija se je od osnovnošolskih klopi poslovila generacija 
učencev 2003. Generacija, v kateri je prevladovala fantovska 
energija, saj je bilo med 49 učenci le 12 deklet. Poslovili so 
se z glasbo in z besedami iskrene zahvale vsem, ki smo jih na 
osnovnošolski poti spremljali, jim pomagali in jih opogumljali.
Njihova zaključna misel je bila: »Prihodnost pripada tistim, ki 
verjamejo v lepoto svojih sanj.« (Eleanor Roosevelt)

Naj se jim uresničijo!

GLASBA NAS POVEZUJE SLOVO DEVETOŠOLCEV

Osnovna šola Pivka
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Osnovna šola Pivka

»Prijateljstvo« smo poimenovali letošnjo zaključno prireditev, 
ki so jo pripravili učenci in učitelji OŠ Pivka ob zaključku 
šolskega leta ter ob 27. obletnici državnosti.

V prijetnem in zanimivem programu so nastopili otroški pevski 
zbor, Pike in Pikice, drugo in tretješolci, nadebudne pevke 7. 
in 8. razreda, učenci glasbenega krožka … »Prijateljstvo se 
prijateljev dotika« so s prelepo recitacijo poudarili, prvošolci 
pa so zaplesali in zapeli, kako graditi prijateljstvo že od malih 
nog. Posebno presenečenje je bila modna revija osmošolk, 
ki so se po modni pisti sprehodile v oblačilih iz odpadnega 
materiala in tako opozorile na skrb za naše okolje. Zadnji 
del prireditve je bil domovinsko obarvan. Četrtošolci so 
razmišljali o Sloveniji in nam zaupali, zakaj jo imajo radi. 
Članice učiteljskega pevskega zbora so zbrane navdušile s 
pesmijo Slovenija, od kod lepote tvoje. V zaključnem delu je 
o dogajanju v minulem šolskem letu spregovorila ravnateljica 

Alenka Tomšič, ki je na koncu učencem in učiteljem čestitala 
za uspešno opravljeno delo in vsem zaželela prijetne počitnice. 
Iskreno se zahvaljujemo za vse dobrodelne prispevke za šolski 
sklad, ki se jih je nabralo za 482,10 eur.

OB ZAKLJUČKU ŠOLSKEGA LETA IN DNEVU DRŽAVNOSTI

Zadnje snemanje oddaje Ribič Pepe je konec maja potekalo v 
Pivki. Tokrat so bili glavni igralci učenci s podružnične šole v 
Šmihelu. Snemanje pa so lahko spremljali tudi ostali učenci 
in vrtčevski otroci, ki so se na koncu poveselili z ansamblom 
Čuki. Za vse je bila to posebna izkušnja, še posebej pa za  
učence 3. razredov, ki so lahko aktivno spremljali, kako poteka 
snemanje TV oddaje. Kljub utrujenosti, saj so morali nekatere 
kadre večkrat ponoviti, so bili z opravljenim delom zadovoljni.

Oddajo si bomo lahko ogledali  na TV SLO1 v jesenskem času. 

SNEMANJE ODDAJE RIBIČ PEPE

OSNOVNA ŠOLA KOŠANA

Na naslov družb Pivke perutninarstva 
in Delamaris smo nekega majskega dne 
nepričakovano prejeli izvirno knjigico, ki so jo 
napisali in ilustrirali učenci drugega razreda OŠ 
Košana, pod vodstvom učiteljice Marije Mršnik. 
Govori o prijateljstvu, kjer so v glavnih vlogah 
dobrote Pivka, Njami in Delamaris. Veseli smo 
bili samoiniciativnosti šole, zanimivih ilustracij 
in čudovite zgodbe, zato smo jih povabili, da 
nas obiščejo. Vabilu so se takoj odzvali, in 
tako so otroci v spremstvu učiteljic v zadnjih 
šolskih dneh iz prve roke spoznali, kako poteka 
delo v lokalnem podjetju. Opazovali so delo 
različnih poklicev ter spoznali različne načine 
pakiranja izdelkov. Široko so odprli oči, ko so 
spremljali robote, tekoče trakove in sodobne 
linije priprave ribjih jedi. Skupaj smo si ogledali 
pisarne, skladišče, pakirnico ter jedilnico, kjer 
smo odlične paštetke tudi poskusili.  Predsednik 

OBISK DRUGOŠOLCEV RAZVESELIL ZAPOSLENE 
PIVKE IN DELAMARISA 

uprave mag. Janez Rebec, ki je obiskovalce sprejel, je vse povabil, naj 
podjetje še kdaj obiščejo.   

Pivka d. d.
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Konec maja je na divaški osnovni šoli potekal deveti kongres 
mladih raziskovalcev Mreže šol parka Škocjanske jame, 
v katero je vključena tudi Osnovna šola Košana in letos 
prvič tudi Vrtec Košana. Na kongresu se je predstavilo 11 
raziskovalnih del tridesetih učencev iz šestih osnovnih šol ter 
enega vrtca. 

Izpostavljamo vsebino, vezano na naše učence …

Vrtec Košana – skupina Pikapolonice je pod mentorstvom 
Jožice Trajkov, Tanje Fidelj in Mojce Žnidarčič čez celo leto 
vsak delovni dan opazovala vreme in ugotovitve zapisovala v 
razpredelnico. Vzgojiteljice so zaključile, da so otroci na tak 
način bogatejši za izkušnjo sistematičnega zbiranja podatkov 
skozi daljše časovno obdobje.

Gal Rojc, Lina Novak, Sara Krebelj, Tanja Gojić, Naja Vičič 
in Naja Suhadolnik iz 1. do 4. razreda Osnovne šole Košana 
so pod mentorstvom Mojce Žnidarčič in Katje Čekada 
spoznavali vremenske pojave z gibanjem potom igre »Vreme«, 
sestavljanja besed in prikaza s pantomimo, vremenskimi rebusi 
in »vremenskim spominom«. Osmošolec Tjaž Dolgan iz iste 
šole je pod mentorstvom Antonije Tomšič z opazovanjem in 

meritvami preverjal ali izbrani vremenski pregovori držijo. 
Od osmih izbranih pregovorov, je na podlagi svoje raziskave 
ovrgel dva. 

Krasno je bilo, tako kot je bil krasen celoten kongres za kar gre 
zahvala vsem sodelujočim. »Raziskovati pomeni videti, kar 
so videli vsi, in razmišljati, kar ni razmišljal nihče.« (Albert 
Szent-Gyorgyi, madžarsko-ameriški biokemik)

Vir in foto: Darja Kranjc

DEVETI KONGRES MLADIH RAZISKOVALCEV 

OSMOŠOLCI NAJBOLJŠI NA DNEVU OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE 

VALETA 2018

Sredi junija je agencija GOLEA že šesto leto zapored v Novi 
Gorici organizirala tradicionalni dan obnovljivih virov in 
učinkovite rabe energije (OVE in URE), ki so se ga udeležili 
tudi učenci Osnovne šole Košana. Letos je bil odziv primorskih 
šol na OVE in URE dan izjemen, saj se je dogodka udeležilo 
več kot 400 prijavljenih otrok iz več kot 20 primorskih šol. 
V okviru dogodka so učenci sodelovali pri poučnih igrah in 
eksperimentih na temo trajnostne energije v 13 delavnicah. 
Učenci so spoznavali moč energije in načine, kako lahko z 
njo varčujejo. Učenci OŠ Košana so sodelovali v skupini 6. 
in 7. razred in v skupini 8. in 9. razred. Udeleženci so morali 
po vsaki delavnici izpolniti tudi učni list. Osmošolci so se na 
preizkusu znanja odrezali najboljše in v Košano odnesli zmago 
oziroma praktično nagrado, ki jih bo spominjala na ta dan.

Osnovna šola Košana 

Na valeti v četrtek, 14. 6., je bilo zelo lepo. Imeli smo različne 
govore in pohvale. Učitelji so nam podelili priznanja, mi pa 
smo njim podarili zanimiva darilca. Manuela nam je zaigrala 
na klavir, Nejc pa na harmoniko. Vmes nas je nagovorila 
ravnateljica, ogledali pa smo si tudi filmček o devetošolcih. 
Hvala razredničarki, da nam je v tem letu ter ob zadnjih 
pripravah stala ob strani in nam pomagala. Pa tudi za darilca – 
posebna očala za lažje soočanje s svetom, v katerega vstopamo, 
se zahvaljujemo. Zelo smo veseli, da so si učitelji in ostali 
delavci šole vzeli čas za nas. Starši pa so bili neizmerno veseli 
objema in rožice. Po uradnem delu smo se še malo podružili 
in posladkali z dobrotami, ki so jih pripravili starši.
Vaši devetošolci Osnovna šola Košana 
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V tednu pred odhodom naših 
devetošolcev na zaslužene počitnice 
je bila na naši šoli predaja ključa – 9. 
razred se je poslavljal od višje stopnje in 
predal ključ 8. razredu.

Najprej so osmi razred devetošolce 
preizkusili, če bodo pravi za svojo 
izbrano srednjo šolo, nato pa so deveti 
preizkusili osmega, če so pripravljeni 
prevzeti ključ in biti glavni na šoli.

PREDAJA KLJUČA 2018

V začetku junija se je predmetna 
stopnja odpravila na celodnevni izlet na 
Gorenjsko. Učenci so se najprej povzpeli 
na Golovec in obiskali Observatorij, 
ki ga vodi dr. Bojan s Fakultete za 
matematiko in fiziko. Predstavil 
jim je teleskop Vega, ki je najboljši 
teleskop za opazovanje nočnega neba 
v Sloveniji. S pomočjo posebnega 
računalniškega programa jim je tudi 
prikazal nočno nebo in približal planete 
Mars, Saturn in Venero z njihovimi 
ozvezdji. Pot je košanske učence naprej 
vodila do Vrbe, na ogled rojstne hiše 
največjega slovenskega pesnika dr. 
Franceta Prešerna. Nad ogledom so 
bili navdušeni, saj jim je kustos v stilu 
stand up komedije (tako so ocenili 
učenci) predstavil življenje gruntarjev 

JAZ PA POJDEM NA GORENJSKO

na Gorenjskem v preteklosti,  predmete, ki jih je uporabljal premožnejši  kmečki 
človek in seveda življenje in literarno delo Franceta Prešerna. Sledil je še obisk 
vasice Doslovče, kjer so učenci prejeli veliko informacij o življenju preprostega 
kajžarskega človeka, ki se je moral v življenju dobro znajti, da je lahko preživel. Iz 
preproste lesene kmečke hiše – po gorenjsko kajže – je izhajal pisatelj in duhovnik 
Fran Saleški Finžgar, ki je tudi zaslužen, da je Prešernova hiša v Vrbi postala del 
slovenske kulturne dediščine. 

Osnovna šola Košana 

8. razred je moral tudi priseči, da bodo dobro poskrbeli za šolo, ko devetega razreda 
ne bo več. Čeprav je bilo veliko dela s pripravljanjem in pospravljanjem, se že 
veselimo naslednjega leta!



TOČKA MOČI  VGC KRPANOV 
DOM PIVKA
S pričetkom poletja smo na VGC Točka moči Krpanov dom 
Pivka zaključili z delavnicam risanja in slikanja ter projektom 
Hobotnica ljubezni: kvačkanje za nedonošenčke.  Pod 
spretnimi prsti naših prostovoljk je nastalo 60 pisanih, zavitih 
in prisrčnih hobotnic. Razposlali smo jih v porodnišnice 
Ljubljana, Kranj in Maribor, kjer bodo odigrale pomembno 
vlogo pri zdravem razvoju novorojenčkov.

S petkovim druženjem ob klepetu in kavi bomo nadaljevali 
tudi v mesecu juliju in avgustu – dopoldan od 8.30 do 11.30. 
Pri tem pa tudi kaj lepega ustvarili.
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Dejavnosti v mesecu avgustu
• Od 27. 8. 2018 do 31. 8. 2018, vsak dan od 9.00 do 
12.00, bodo v sodelovanju z DU Pivka in Centrom za 
krepitev zdravja Postojna potekale brezplačne počitniške 
delavnice in igrarije. Delavnice so namenjene otrokom in 
njihovim spremljevalcem, da si z njimi popestrijo počitniške 
dopoldneve. V vsaki delavnici bomo ustvarili nekaj novega iz 
različnih materialov (papir, glina, pluta, blago ...) in pri tem 
uporabili različne tehnike. 

• V sodelovanju s Centrom za krepitev zdravja Postojna bo v 
torek, 28. 8. 2018, potekala delavnica: 
POMAGAT ZNAM
1. DEL: PRVA POMOČ 
2. DEL: IZDELOVANJE PLAKATA NA TEMO PRVE 
POMOČI

Učenci naj imajo s seboj športna oblačila in obutev.

• 4. 9. 2018 ob 17.00 nas bo Uroš Radosavljević popeljal v 
svet Kriptovalut.
Kriptovalute,  bitcoin,  blockchain, nori zaslužki, potencialni 
balonček, poslovanje prihodnosti in še par izrazov dandanes 
slišimo na prav vsakem koraku. V predavanju bomo dobili 
vse splošne informacije in odgovore na vprašanja: kaj so 
kriptovalute, kje in kako jih lahko kupimo, na kakšen način 
jih hranimo, kako z njimi upravljamo, ali jih je priporočljivo 
imeti …  Tudi v Sloveniji  imamo bankomate, na katerih 
lahko bitcoine kupujemo in prodajamo. Stopimo skupaj v 
prihodnost.

Zaradi lažje organizacije so na vse delavnice potrebne 
predhodne prijave na tel. št. 05 71 45 022 v dopoldanskem 
času ali na e-mail: vgc.ilbistrica@gmail.com ali preko 
portala na spletni strani www.tockamoci.si.

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. 

Romana Morano, strokovna delavka v VGC Točka moči Krpanov dom Pivka

ŽUPANOVA PETICA ZA LETOŠNJE ODLIČNJAKE 

Župan Robert Smrdelj je pred poletnimi počitnicami gostil 
eno dekle in štiri fante, učence Osnovne šole Pivka, ki so vse 
razrede devetletke zaključili z odličnim uspehom. Letošnje 
»zlate petke« so Vanja Ivačić, Rok Molk Turk in Jakob Marcel 
Del Piero iz 9. a razreda ter Tine Sotlar in Nika Kontelj iz 9. b 
razreda. Najboljši tokratni dijaki, ki se bodo jeseni odpravili 
novim, srednješolskim doživetjem naproti, so iz županovih 
rok prejeli slovar in letos prvič tudi posebno spominsko 
plaketo, ki jih bo trajno spominjala na osnovnošolske uspehe 

–  nekakšno veliko medaljo, županovo petico, shranjeno v 
temno modri škatlici. Bodočim dijakom je voščil prijetne 
počitnice in dodal: »Pravilo, da je treba vse narediti v pravem 
času, kot ste že dokazali, obvladate, to navado pa negujte tudi 
vnaprej. Vse dobro vam želim!«

Občina Pivka
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VODKOV ZABAVNI DAN V PIVKI
V začetku junija je podjetje Kovod 
Postojna, ki s svojim projektom škrata 
Vodka namenja veliko pozornosti 
ozaveščanju ter izobraževanju mlajše 
populacije, na trgu pred Krpanovim 
domom v Pivki pripravilo Vodkov 
zabavni dan.

Rdeča nit dogajanja je bila seveda voda. 
Otroci so se z njo igrali, tekmovali, 
ustvarjali, se učili … Predvsem pa uživali 
v druženju in zanimivih vsebinah. Ker 
je osvajanje novih informacij in znanj 
skozi praktične preizkuse in zanimivo 
predstavitev učinkovitejše, je bilo 
poskrbljeno tudi za poučne vsebine. 
V sodelovanju s Centrom za krepitev 
zdravja (ZD Postojna) je bilo otrokom 
prikazano pravilno umivanje rok in 
zob, preverjanje čistost rok, agilnost, 
gibljivost … 

Predstavniki podjetja Publikus in 
Kovod so otrokom približali poklic 
komunalnega delavca in voznika 
smetarskega vozila ter vodovodarja, 
predstavili svoje orodje, vozila … Otroci 
so uživali v foto kotičku, ustvarjali vodne 
umetnije, se olepšali s poslikavami, 
tekmovali v vodnih družabnih igrah ter 
se osvežili v vodnem baru. 

Navdušeni nad otroško energijo in 
veseljem, ki je spominjalo na poletno 
brezskrbnost, so bili tudi direktor 
podjetja Kovod Postojna DAVID 
PENKO, pivški župan ROBERT 
SMRDELJ in zelo uspešna pivška 
športnica TINA JAKOVINA. Kovod Postojna, d.o.o.

SREČANJE POTUJOČIH KNJIŽNIC SLOVENIJE IN FESTIVAL 
POTUJOČIH KNJIŽNIC BIBLIOBUSI BREZ MEJA 

V  Postojni in Pivki se je konec maja odvijalo 20. strokovno 
srečanje potujočih knjižnic Slovenije. Obiskovalci so si 
lahko slikovita vozila v Pivki ogledovali na parkirišču  Pred 
Krpanovim domom. Poleg strokovnega posveta je bilo 
srečanje namenjeno vsem ljubiteljem branja, ohranjanju 
tradicije potujočih knjižnic in spoznavanju teh posebnih 
tehničnih in vsebinskih tovornih vozil. 

Sicer pa so gostitelji vse udeležence strokovnega srečanja 
povabili tudi k ogledu Postojnske jame in Parka vojaške 
zgodovine v Pivki, nad katerima so bili zelo navdušeni.

Foto in tekst: Knjižnica Bena Župančiča Postojna
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JUHU, POČITNICE SO TU ...

POČITNIŠKI PROGRAM ZA PREDŠOLSKE OTROKE

2 DEL - 30. 7., 1. 8., 3. 8. 2018

NA TELOVADBO IN POHODE SE LAHKO PRIJAVIJO OTROCI 
STAROSTI OD 3. DO 9. LETA STAROSTI .

• TELOVADBA SE BO IZVAJALA ZUNAJ PRED BALINARSKO 
DVORANO ALI V BALINARSKI DVORANI PIVKA

OD 17.00‒18.00 URE.
• POHODI SE BODO IZVAJALI V NARAVI OD 17.‒18. URE.

OTROCI PRIDOBIVAJO RAZNOVRSTNE GIBALNE IZKUŠNJE 
OD NARAVNIH IN PREPROSTIH OBLIK GIBANJA DO 

ZAHTEVNEJŠIH ŠPORTNIH DEJAVNOSTI. SKUPAJ BOMO 
SPOZNAVALI GIBALNE DEJAVNOSTI, ŠPORT, PREMAGOVALI 

RAZLIČNE OVIRE, IGRE Z VODO TER SE ZABAVALI Z 
RAJALNIMI IGRAMI V DVORANI IN V NARAVI.

VSE INFORMACIJE IN PRIJAVE NA SPODAJ NAVEDENE 
KONTAKTE.

PRIJAVE SPREJEMAMO 28. 7. 2018.
E-MAIL: zmajckovatelovadba@gmail.com 

Samanta (031)371-331
    UDELEŽBA OTROK JE BREZPLAČNA!

3 DEL -  31. 7., 2. 8. 2018

PRIJAVIJO SE LAHKO OTROCI OD 3. LETA DO 9. LETA 
STAROSTI.

• 31. 7. 2018 Ustvarjalna delavnica pod drevesom.
Dobimo se ob 17-ih pred Eko muzejom v Slovenski vasi-v primeru 

dežja bo delavnica v balinarski dvorani Pivka

• 2.8.2018 Pohod po poteh Primoža-dobimo se na parkirišču pred 
mostom ob cesti Pivka-Kal ob 17:00

V primeru dežja pohod in kolesarjenje odpadeta, ustvarjalnica pa 
bo izpeljana v vsakem vremenu!

Kot vsako leto smo tudi letos telovadci 
Zmajčkove telovadbe, ki poteka v Pivki, 
Košani, Planini in na Rakeku, zaključili 
sezono vadbe s tekom na Petelinjskem 
teku. Pomerili smo se v teku na 300 
metrov, in prav vsem je uspelo priti 
na cilj. Pred tem smo v družbi naše 
maskote – zmaja –  pokazali, da smo 
se pri telovadbi naučili tudi plesati. Po 
teku so sledile ustvarjalne delavnice, 
kjer je čarodej Darko pričaral različne 
stvaritve iz balonov, z animatorkami 
telovadbe pa smo izdelovali zapestnice 
in barvali pobarvanke. Ob zaključku 
je vsak otrok prejel darila sponzorjev, 
katerim se lepo zahvaljujemo. In seveda; 
ob tako vročem vremenu se prileže 
tudi sladoled. Druženje smo končali z 
obljubo, da tudi v prihodnje poskrbimo 
za svoje zdravje in dobro počutje, zato 
se bomo še srečevali ob gibalnih uricah 
v družbi z zmajem.

POZDRAV POLETJU

Nataša Stavanja
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POČITNIŠKI PROGRAM ZA OTROKE IN MLADINO

Prijavnico dobite v sprejemni pisarni Občine Pivka.

Nogomet

• Na igrišču v Košani ob 18. uri naslednje dneve: v avgustu 20. 8., 24. 8., in 31. 8.
• Na igrišču v Pivki ob 18. uri naslednje dneve: 22. 8., 27. 8., 29. 8
Informacije:Janko Kovačič tel. 041/939059

Plesno gimnastične delavnice s Pikami

• Vadba bo potekala v dvorani Skala v Pivki 27. 8., 28. 8. in 29. 8. 2018 od 17. 
do 19. ure. Program je namenjen otrokom od 7. do 15. leta. Otroci morajo imeti 
športno opremo in osvežujočo pijačo.
Informacije: Mojca Korent tel.. 041 470 537

Balinanje

• Brezplačna vadba otrok bo potekala od 20. 8. do 30. 8.2 018 v balinarski dvorani 
Rešta v Pivki, in sicer ob ponedeljkih dopoldne od 10. do 12. ure in ob sredah 
popoldne od 16. do 18. ure.
Informacije: Drago Štunf (041/354 327)

Atletika

Atletske počitnice na Mašunu 2018

• Kje: Na Mašunu

• Kdaj: od 20.8 do 24.8.2018
• Program je namenjen vsem otrokom, ki so stari od 10 do 15 let
• Program bo potekal čez cel dan. Udeleženci tabora bodo nameščeni v Gostišču Mašun. 
Program se bo začel z bujenjem in jutranjo aktivnostjo, nato bomo po zajtrku nadaljevali 
z dopoldanskim treningom. Po kosilu bomo imeli video analize in druge teoretične 
vsebine. Zvečer bo na vrsti še en trening in nato večerne družabne aktivnosti
• Otroci bodo imeli 4 obroke na dan in neomejeno količino napitkov. Uporabljali bodo 
lastno športno opremo. Športni rekviziti in pripomočki, ki jih bomo uporabljali, bodo iz 
AK Pivka
• Otroci plačajo 50 % celotne cene  polna cena približno 120 €/otroka).
Odgovorna oseba: Ester Maver (031/731420) in Urška Korent (051/620969)

VABIMO VSE OTROKE, DA SE UDELEŽIJO VSAJ ENE OD 
PONUJENIH DEJAVNOSTI

Športna zveza Pivka
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SOPOTNIKI V OBČINI PIVKA DELUJEMO ŽE TRETJI MESEC

Kot bi mignil se je obrnilo četrt leta. V tem času smo starejšim 
najpogosteje pomagali s prevozi k zdravniku, na fizioterapije in 
preglede v bolnišnico, v trgovino, banko, enega gospoda smo 
peljali celo stol preobleči, imeli smo tudi vožnje na »žegen«. 
Gospa je bila izredno vesela, ko smo jo peljali na pokopališče, 
da je uredila grob svojih staršev. To so trenutki in lepe zgodbe, 
ki nam pomenijo največ. 

Če imate tudi vi kakšen opravek in potrebujete prevoz, pa 
naj bo to do zdravnika, trgovine, banke ali kakšen drug 

opravek, nas le pokličite na telefonsko številko 

051 657 555. Poklicati je potrebno vsaj teden 
dni vnaprej in dogovoriti svoj prevoz, nato pa lahko 

brezskrbno čakate datum vašega opravka.

Vožnjo opravijo srčni prostovoljci, ki radi pomagajo ljudem 
pri dostojnem in tudi samostojnem življenju.

Če nam želiš pomagati in te veseli vožnja ter modrosti 
starejših nas pokliči na telefonsko številko 051 657 555 in 
lahko postaneš tudi ti naš prostovoljec voznik. Veseli bomo 
tvojega klica. 

Ob tej priložnosti bi se lepo zahvalili našim prijaznim 
donatorjem, ki poskrbijo, da so naši prostovoljci siti in veseli. 
Za kavice naših prostovoljcev so poskrbeli v DSP Baru na 

Petrolu v Pivki. Za malice naših prostovoljcev, ki so na poti od 
ponedeljka do petka, pa so prijazno poskrbeli Kantina Pivka 
v Parku vojaške zgodovine, Gostilna pri Marti in Gostilna 
Ka-ra. Vsem donatorjem se Zavod Sopotniki, Občina Pivka 
in Center za socialno delo Postojna iskreno zahvaljujemo za 
posluh in pomoč pri brezplačnih prevozih za starejše, ki jih 
vsakodnevno opravljajo naši prostovoljci. Zelo lepo je, da smo 
stopili skupaj in naredili nekaj lepega za starejše. Hvala vam! 
Človek Človeku Sopotnik!

Martina Stegel, koordinatorka enote Pivka

ŠE EN AVTOMATSKI 
DEFIBRILATOR V OBČINI PIVKA 

Ob odprtju prenovljene Kavarne v začetku junija so Grkovi, 
novi lastniki objekta, javnosti v uporabo predali defibrilator, 
napravo, s katero lahko človeku, ki ga doleti srčni zastoj, reši 
življenje. 

Omarica z napravo je nameščena na zahodnem pročelju 
Kavarne. Defibrilator, za katerega upamo, da ga ne bo treba 
uporabiti, je šestnajsti v občini Pivka, v kateri je za prvega 
posredovalca v primeru reševanja usposobljenih več kot sto 
oseb. Skrbnik naprave je Občina Pivka. 

Lastnikom Kavarne pa velik hvala za njihov prispevek lokalni 
skupnosti.

Občina Pivka

POLETNI URNIK V LEKARNI 
PIVKA 

Občane obveščamo, da je lekarna Pivka od ponedeljka, 2. 7. 2018, 
pa do petka, 31. 8. 2018, odprta po poletnem urniku, in sicer 

od ponedeljka do petka od 9.00  do 16.30.
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TELEFON JE LAHKO TUDI DOBER PRIJATELJ
Društvo Tvoj telefon, ki deluje že 26 let, je humanitarna 
organizacija, v kateri smo svetovalci – prostovoljci pripravljeni 
prisluhniti in pomagati človeku, ki potrebuje pomoč. 
Najhitrejša in velikokrat najboljša rešitev za nekoga, ki tone 
v svojih težavah, bolečini ali osamljenosti, je prav telefonski 
klic in pogovor. 

Na telefonsko številko 05/7201720 pokličejo otroci, 
mladostniki, starostniki, osebe, ki so se tako ali drugače znašle 
v stiski in se ne znajo soočiti s svojimi težavami. Največkrat so 
klicatelji osamljeni, ljudje z duševnimi in telesnimi težavami, 
invalidi, žrtve nasilja (ženske in otroci), odvisniki, pa tudi 
osebe, ki so tik pred odločitvijo, da si vzamejo življenje.

Svetovalci težave rešujejo s pogovorom
Svetovalci so strokovno usposobljeni in imajo pristno ljubezen 
do sočloveka ter nesebično voljo pomagati. Z aktivnim 
poslušanjem in humanim pristopom pomagajo tako, da 
klicatelj jasneje spozna možnosti za reševanje težave. Tako se 
oseba lažje odloča in opogumi, da reši težavo in začne na svoje 
življenje gledati drugače. Pogosto je rešitev zgolj pogovor. 
Pomoč ljudem ni samo brezplačna, marveč tudi anonimna in 
dosegljiva vsak dan, 
od 7.00 do 22.00, od ponedeljka do petka.

Izvajamo tudi program proti nasilju
Preventivni program, namenjen preprečevanju in 
zmanjševanju nasilja v lokalni skupnosti, je namenjen 
osebam vseh starosti, ki se srečujejo z nasiljem v družini, v 
šoli in bližnji okolici. Največkrat so to ženske in otroci, še 
zlasti mladostniki, ki si ne znajo pomagati sami in se še ne 
zavedajo, da si lahko poiščejo podporo, se naučijo razumsko 
in čustveno sprejemati situacijo in se v njo vživeti. Program je 
primeren tudi za ostarele v domovih, ki zaradi odrinjenosti in 
osamljenosti potrebujejo druženje z mladimi.

Tvoj telefon po regiji in širše 
Društvo deluje v Postojni, svojo podružnico pa ima tudi v 
Sežani. V društvu je 50 članov –prostovoljcev iz notranjske, 
kraške in primorske regije. V delo je aktivno vključenih 40 
članov –prostovoljcev, ki svoj prosti čas velikodušno podarjajo 
pomoči potrebnim ljudem. Mnogim med njimi je prav ta 
telefon edini prijatelj. Na leto sprejmemo preko 5000 klicev 
iz vseh slovenskih regij. V letu 2017 je bilo skupaj 8096 klicev, 
od tega 5169 pogovornih klicev in 2927 klicev na čakanju. 

 »Podarjajmo ljudem svoj čas,
naklonimo jim spodbudne besede
ali jim prisluhnimo
in našli bomo notranji mir in srečo«.

Vabimo vas, da se nam pridružite kot novi prostovoljci!
Pokličite: 05/7201720 ali pišite na e-naslov: 
tvoj.telefon@siol.net.

Društvo Tvoj telefon

 STE V STISKI ? STE OSAMLJENI?

Če potrebujete pomoč in bi radi ostali anonimni:  

POKLIČITE  NAS! 05/7201720   
 • PONEDELJEK –  PETEK: od 07.00 do 22.00

116 123 SOPOTNIK (izberi 2) 24UR NA DAN (klic je 
brezplačen).

• PONEDELJEK od 15.00 do 18.00  – pomoč osebam z 
demenco in njihovim svojcem.

USPEŠNA PRVA POLOVICA LETA
V Društvu Vita Pivka smo izpeljali več delavnic in 
individualnih srečanj. Z uporabniki smo pripravljali domačo 
»vegeto«, različne macerate, tinkture in zeliščne sirupe iz 
ekoloških sestavin. Udeležence smo naučili sproščujočega 
dihanja po sistemu 4x4, vaj za boljše počutje, obnavljali smo 
laično prvo pomoč in nudili psihološko pomoč in podporo. 
Pripravili smo zbirko pozitivk in hvaležnosti ter naučili 
zainteresirane vodenja osebnega in družinskega proračuna.

S kolegi iz Kluba vodnikov reševalnih psov Postojna smo se 
z ekipo PSD udeležili dneva odprtih vrat vojašnice barona 
Andreja Čehovina Postojna, kjer smo obiskovalcem prikazali 
oživljanje z in brez defibrilatorja in se z njimi pogovorili še o 
marsičem povezanim z zdravjem in ravnanjem ob nesrečah. 

Za Gasilsko zvezo Ljubljana sta vodja PSD Lili Primc in 
mentor Duško Gojić izvedla predavanje o medsebojnih 
odnosih, komunikaciji in stresu, na Komunalnem podjetju 
Vrhnika pa delavnico laične prve pomoči in upravljanja 

s stresom.Hvaležni smo za vse dobre ljudi, s katerimi 
nas povezuje delo, z mnogimi pa smo spletli tudi pristne 
prijateljske vezi.

Društvo Vita Pivka
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JUBILEJNO LETO DRUŠTVA DIABETIKOV POSTOJNA   
Društvo diabetikov Postojna je začelo delovati leta 1987, 
vendar je njegovo delo kmalu zamrlo. Na pobudo takratnega 
predsednika zveze Temlina in medicinske sestre J. Rebec v 
postojnski diabetični ambulanti je leta 1993 znova oživelo in 
postalo aktivno. K bogatemu in prepoznavnemu delu društva 
so v prvih dveh desetletjih največ prispevali člani izvršnega 
odbora. V vseh teh letih so težili k vsebinam in programom, 
ki bi v večji meri pripomogli k aktivnem sodelovanju pri 
zdravljenju sladkornih bolnikov. Temu pripomorejo številna 
zdravstvena predavanja, učne delavnice o zdravi prehrani, 
telesna aktivnost: telovadba, hoja, nega nog, obisk zdravilišč, 
druženja, izleti …

Danes društvo šteje 181 članov, poleg sladkornih bolnikov še 
njihove sorodnike in ostale podporne člane iz postojnske in 
pivške doline. Društvo razvija uspešno preventivno in vzgojno 
delo z medicinskim osebjem Zdravstvenega doma Postojna in 
s Srednjo zdravstveno šolo Postojna ter seveda z našimi člani 
»sladkorčki«. Vendar danes nastaja drugačen problem med 

nami, ni namreč mlajših ljudi, ki bi nas usmerjali v današnje 
zanimive teme in znanje. To zelo pogrešamo, saj bi se tudi 
mi starejši radi naučili kaj novega – sodobnega. Sladkorna 
bolezen je z nami vsak trenutek, dan in noč. Res je, da se z 
boleznijo lažje soočijo ljudje, ki z njo živijo od začetka.Težje 
pa jo sprejemajo takrat, ko pride kot »strela z jasnega« in jim 
spremeni način življenja. Ko človek spozna, da ima sladkorno 
bolezen, je to zanj šok, zato v se njem najprej prebudi 
zanikanje, počasi pa začne sprejemati in z njo tudi živeti. To 
jim namreč omogoči, da le začnejo razmišljati o možnostih, 
ki so jim na razpolago, o drugih življenjskih vrednotah in 
majhnih radostih in tako morda najdejo pot tudi do našega 
društva.

S temi besedami vabim v našo družbo vsakega občana 
»sladkorčka«, ki bi nam bil pripravljen pomagati z nasveti, 
delom ali samo druženjem. Saj lepe besede tudi lepo mesto 
najdejo in nas spodbudijo za naprej in več glav več ve.

Silva Murovec Vatovec 

PREDAVANJE V POSTOJNI  
»SVETOVNI DAN SRČNEGA 
POPUŠČANJA«

Ob svetovnem dnevu srčnega popuščanja je bilo tudi v 
Postojni predavanje, namenjeno ozaveščanju, ki ga je vodil 
dr. med. Simon Korošec, specialist kardiolog, prisotne pa 
so nagovorili tudi profesorica dr. Irena Keber, dr. med., 
podpredsednica Zveze koronarnih društev in klubov 
Alenka Babič, predstavnica družbe Novartis in predsednik 
Koronarnega društva Postojna Janez Čuček. Srčno popuščanje, 
ki je vse pogostejša bolezen, je ob neustreznem ali zamujenem 
zdravljenju povezano s slabo napovedjo, zato je še posebej 
pomembno, da bolnike zgodaj odkrijejo in zdravijo ter jih 
pravočasno in ustrezno informirajo o načinih obvladovanja 
te bolezni. Prav tako je bistveno, da bolnik sprejme bolezen in 
se nauči živeti z njo. Koronarno društvo Postojna, ki združuje 
člane iz Postojne in Pivke ob tej priložnosti v svoje vrste vabi 
nove člane, predvsem tiste, ki imajo različna srčna obolenja 
in neuravnovešen srčni pritisk. Zavedajo se, da je preventiva 
boljša kot kurativa. V društvu imajo dvakrat tedensko 
vodeno telovadbo v Pivki, Postojni in Prestranku,  mesečne 
pohode, strokovna predavanja, enotedenska rehabilitacijska 
zdravljenja, izlete in piknike … Več informacij o društvu si 
lahko ogledate na njihovi spletni strani.
Zdrav duh v zdravem telesu z dobrim srčnim utripom! 

Koronarno društvo Postojna

10. REGIJSKO TEKMOVANJE V 
GASILSKI ORIENTACIJI

Ekipa pripravnikov iz PGD Palčje se je v soboto, 2. junija 
2018, udeležila 10. regijskega tekmovanja v gasilski orientaciji. 
Tekmovanje je potekalo v okolici vasi Kuteževo. Pravico do 
nastopa so imele ekipe iz območja obalno-kraške regije, ki so 
se na tekmovanju na nivoju svoje gasilske zveze uvrstile med 
prve tri ekipe v svoji kategoriji. 

Ekipa PGD Palčje je na regijskem tekmovanju osvojila prvo 
mesto v svoji kategoriji, s čimer je ponovila lanskoletni uspeh. 
S tem dosežkom se je tudi uvrstila na državno tekmovanje, ki 
bo potekalo v mesecu septembru.

Ekipi čestitamo za odličen uspeh!
PGD Palčje
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OBISK PRIJATELJEV S POBRATENEGA DURACHA
25. maja, so po premoru dveh let k nam spet prišli na 
štiridnevni obisk in v goste prijatelji iz pobratene občine 
Durach z Bavarske. Prišlo je 38 občanov, tokrat nas je z 
obiskom počastil tudi novi župan mesta Durach g. Gerhard 
Hock s soprogo. 

Gostitelji smo gostom široko odprli vrata svojih domov, 
veseli pa smo bili predvsem vseh skupaj preživetih trenutkov. 
Prijateljem smo namreč pripravili zanimiv nabor doživetij in 
izletov. Po uvodnem pozdravu in sprejemu v Pivki, je prvi 
dan sledil ogled Ekomuzeja, sprehod do Petelinjskega jezera, 
obisk gradu Prestranek, postanek v Slavini, v župnijski cerkvi 
in pri spomeniku znamenitemu Slovencu Josipu Gorupu, pl. 
Slavinskem. Za vzdušje so ta dan poskrbeli muzikanti društva 
Melodicum, pivški čebelar Janez Požar in vaščani Suhorja, 
ki so poleg glasbene dobrodošlice pripravili in postregli še z 
bogato kulinarično ponudbo domačih dobrot. Nedelja je bila 
namenjena obisku svete maše v Pivki. 

Popoldne so gostje preživeli pri gostiteljih, ki so jih vsak po 
svoji zamisli odpeljali na izlet ali ogled kakšne znamenitosti 
vse od naših bližnjih krajev pa do morja. Tretji dan je bil 
namenjen skupnemu izletu, letos na Tolminsko. Prijatelji, 
ki nas povezuje sodelovanje, smo skupen izlet izkoristili za 
ogled Tolminskih korit, Mosta na Soči, Lucijinega studenca, 
kamnitega solkanskega mosta, Goriških brd, vinske kleti 
v Vipavi… Dan je bil odet v glasbo godcev na harmoniko 
in trobento Draga, Lojza in Miloša, pa kitarista Thomasa. 
S harmoniko je pomagal še šofer Gerd. Pozdravljanje in 

poslavljanje se je zaključilo v torek, s tradicionalno skupno 
himno Mi se mamo radi, ki jo naši gostje dobro obvladajo. 
Naši prijatelji z Bavarske so odprti in prisrčni ljudje, veseli 
smo, da so se spletle med nami takšne vezi. Drugo leto se 
srečamo pri njih.

Irena Margon
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ŽE OSEMNAJSTO SREČANJE 
ŠEMPETROV 
Trška skupnost Pivka je tudi letos organizirala udeležbo 
Šempetrčank in Šempetrčanov na tradicionalnem že 
osemnajstem srečanju Šempetrov v kraju San Pietro al 
Natisone, slovensko Špeter Slovenov, uradno pa Špietar.  
Gostitelji so nas pričakali v kraju Most/Ponte San Quirino 
in nas spremljali nekaj kilometrov do prizorišča srečanja. 
V centru Špietra so pripravili lep sprejem in dobrodošlico 
s pijačo, pecivom in številnimi prospekti. Vse uradno 
dogajanje je potekalo pod velikim šotorom. V popoldanskem 
času smo si lahko ogledali številne znamenitosti v kraju in 
bližnji okolici, pa tudi okusili kulinarične dobrote in odlično 
domače pivo. Ljubitelje športa in tekmovalnosti pa so na več 
športnih površinah po občini družili mali nogomet, odbojka, 
balinanje, pikado in ročni nogomet. V športnem programu 
so naši Šempetrci osvojili dva pokala, in sicer za drugo mesto 

v namiznem tenisu in tretje mesto v balinanju. Po večerji je 
sledil krajši kulturni program, podelitev pokalov uspešnim 
na športnih igrah ter zabava in druženje ob zvokih ansambla 
Skedinj. Bilo je res lepo in naši Šempetrci že željno pričakujejo 
naslednje srečanje, 19. po vrsti, ki bo v Dravogradu prvo 
soboto v juniju naslednjega leta.  

Ernest Margon
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HIŠA KULTURE PRAZNUJE  20 LET / VSE SE SPREMINJA

Društvo Hiša kulture v Pivki v mesecu juliju praznuje 
20 let delovanja. Poleti 1998 je skupina mladih prevzela 
prazne prostore, v katerih danes domuje društvo, in v njih 
organizirala prvi kulturni dogodek – to je bila razstava 
Stripburger-2227-Terrah (31. 7. – 13. 8. 1998). Prostore so 
počasi začeli obnavljati, v njih pa se je začel odvijati program, 
ki se je skozi leta v skladu z interesi in prioritetami članstva 
spreminjal, vendar je vseskozi ostajal znotraj polja sodobne 
urbane kulture. 

Hiter pogled na preteklih dvajset let pokaže, da se je v tem času 
v organizaciji Hiše kulture zvrstilo več sto dogodkov z različnih 
kulturno-umetniških področij. V prostorih sedanje galerije 
je delovalo Piško razstavišče umetnin, kjer so se odvijale 
razstave, ustvarjalne delavnice in tečaji slikarstva, kiparstva, 
risbe in grafike, pa tudi okrogle mize in predavanja o aktualni 
(ali zgodovinski) družbeni problematiki, predstavitve knjig 
in filmov, gledališke in plesne predstave. V kletnih prostorih, 
kjer je delovala Ćuza, d.o.o., in kasneje v dvorani XXL so 
potekali koncerti in glasbeni festivali, tematski glasbeni večeri 
in priložnostni plesi. Dogajanje je segalo tudi ven iz matičnega 
prostora. Že od leta 1997 je vsako poletje v gozdičku nad vasjo 
Trnje pri Pivki Festival drugačne glasbe Trnjefest, v prvih 
petih letih so na različnih lokacijah v okolici Pivke potekale 
likovne kolonije, pa silvestrovanja, pustovanja, prvomajska 
praznovanja, največkrat na dvorišču za Hišo kulture. V okviru 
društva je v letih 2007–2012 deloval celo Multimedijski 
center, nameščen v prostorih takratnega Kulturnega doma 
Pivka. Verjetno smo še kaj pozabili – toliko je bilo tega. Toda, 
ko na vso to raznolikost dogajanja pogledamo z današnje 
perspektive, vidimo, da je edina dejavnost, ki že vseh dvajset let 
nepretrgano teče v prostorih Hiše kulture, razstavna dejavnost 
– kot bi prvi dogodek določil nadaljnji razvoj dogajanja. To je 
glavni razlog, zaradi katerega tudi 20-letnico delovanja Hiše 
kulture zaznamujemo z razstavo. 

Razstava ob 20-letnici Hiše kulture nosi naslov HKP 20 
/ Vse se spreminja, z njim pa želimo izpostaviti dejstvo, da 
se je delovanje društva v preteklih dvajsetih letih vseskozi 
spreminjalo, dokler se nazadnje ni ustalilo na področju 
vizualne umetnosti in se tu kapilarno razširilo. Razstavo smo 
odprli v začetku julija, na njej pa sodelujejo Nina Slejko Blom, 
Conny Blom, Nina Čelhar, Simon Kocjančič, Erik Mavrič, 
Jaka Vatovec, Matej Vočanec in Leon Zuodar. 

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem, ki so v preteklih 
dvajsetih letih tako ali drugače pripomogli k delovanju Hiše 
kulture in jo s tem obdržali pri življenju – do trenutka, ko 
se je pod novim vodstvom preobrazila v osrednjo galerijo 
sodobne umetnosti na območju med Ljubljano in Koprom. 
Upamo, da bo v takšni (ali pa kaki drugačni) obliki delovala 
še nadaljnjih dvajset let. Najmanj.

Mojca Grmek

HKP 20: 
VSE SE SPREMINJA
6. 7. — 24. 8. 2018

Razstava in koncert 1999 Projekt Pavla Tanka 2000
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Najprej nas v bistvu zanima vaša pripadnost kulturnemu 
področju oziroma od kje izvira želja, energija in povod za 
vse, kar prispevate h Hiši kulture?
S Hišo kulture sem povezana že od samega začetka. Sodelovala 
sem na vseh prvih dogodkih, ki jih je organiziralo društvo in 
tudi pri postavljanju prve razstave – to je bil tudi prvi dogodek 
v prostorih Hiše kulture – sem bila zraven. Pozneje, ko so 
dogajanje v Hiši kulture prevzeli drugi ljudje, sem bila redna 
obiskovalka dogodkov. Prava prelomnica pa je bila pa selitev z 
družino v te kraje, kar je nekako sovpadlo z odhodom prejšnjega 
kustosa razstav, in tako sem se odločila, da prevzamem njegovo 
delo. Oblikovanje galerijskih programov, kuriranje razstav in 
pisanje besedil je tudi sicer moje osrednje delovno področje. 
Povezala sem se s slikarjem Leonom Zuodarjem in pedagoginjo 
Tanjo Milharčič in skupaj smo se odločili, da delovanje društva 
osredotočimo na predstavljanje sodobne vizualne umetnosti in 
delo na tem področju kapilarno razširimo. 

Kako ocenjujete umeščenost Hiše kulture v Pivki v smislu 
razumevanja, priljubljenosti, poistovetenja?
V vsem tem času smo si ustvarili svojo stalno publiko, ki 
prihaja iz celotne Primorske regije in iz Ljubljane. Veliko ljudi 
prihaja tudi iz Postojne. Med obiskovalci iz Pivke so večinoma 
ljudje, ki so (bili) povezani s Hišo kulture že ves čas. Ostali 
obiskujejo predvsem naš izobraževalni program, to so otroci, ki 
se udeležujejo ustvarjalnih delavnic, in njihovi starši. Želeli bi 
si seveda še več obiska, tako iz Pivke kot od drugod, vendar pa 
se zavedamo, da sodobna umetnost ni množično priljubljena. 
Vsekakor bi se dalo več narediti na področju vzgajanja svoje 
publike od malih nog. V zvezi s tem se dogovarjamo z novo 
osebo, da bi prevzela celotno področje kulturne vzgoje in 
izobraževanja. 

Glede na 20-letno obdobje delovanja bi verjetno lahko 
potegnili nekakšno ločnico preteklosti in sedanjosti. Se 
kultura sploh spreminja, ali se spreminjajo trendi, ljudje?
Kar povezuje preteklost in sedanjost Hiše kulture je razstavni 

program. Kar pa ločuje sedanjost od preteklosti, je to, da je 
ta program postal središče njenega delovanja. Trenutno je 
Hiša kulture torej predvsem galerija, ki deluje primerljivo 
z drugimi galerijami sodobne umetnosti – ima reden in 
strokovno voden razstavni program in podporne dejavnosti, 
kot so denimo otroške delavnice, javna vodstva po razstavah, 
izdajanje strokovnih publikacij in podobno. Hkrati pa ima tudi 
neko dodano vrednost, saj vključuje grafični atelje, kjer poteka 
ustvarjalni program v obliki grafičnih delavnic, izobraževanj 
na področju grafike ali tiskanja grafičnih del po dogovoru. V 
okviru tega programa izvajamo tudi večletni projekt (2015-
2021), kjer raziskujemo globalne probleme v lokalnem okolju, 
v povezavi z različnimi lokalnimi partnerji. Sodelovali smo že s 
Parkom vojaške zgodovine, Ekomuzejem Pivških presihajočih 
jezer, podjetjem Pivka perutninarstvo idr. Ravno pri tem 
projektu smo opazili, da ljudje zelo radi sodelujejo. Če gre torej 
za problem, ki je vsem skupen, in če projekt oblikujemo tako, 
da vanj vključimo tudi druge ljudi, ki niso nujno umetniki, 
je pripravljenost za sodelovanje takoj večja. Morda je prav to 
glavna razlika v umetnosti med preteklostjo in sedanjostjo, 
namreč, da se sodobna umetnost ukvarja z vsakdanjimi 
problemi ljudi in jih tudi vključuje v izvedbo umetniškega dela, 
deluje torej skupnostno in povezovalno.  

Ima Hiša kulture še kakšne neizpolnjene želje, načrte?
V preteklih letih smo uresničili že precej želja, ki so se na 
začetku zdele težko dosegljive – s pomočjo občine smo 
optimalno opremili prostore, uredili smo ogrevanje, pridobili 
določena sredstva za delovanje, izpopolnil in razvili naše 
programe. Mirno lahko rečem, da smo Hišo kulture s sodelavci 
pripeljali do statusa osrednje galerije za sodobno umetnost na 
področju med Ljubljano in Koprom. Kljub temu pa imamo še 
veliko neuresničenih želja. Predvsem si želimo bolj stabilno 
financiranje, saj izvajanje naših programov še vedno temelji 
v glavnem na prostovoljnem delu. Želimo si pritegniti k 
sodelovanju nove, predvsem mlajše sodelavce z novimi idejami. 
In želimo si še več sodelovanja z lokalno skupnostjo. 

DKH

Razstava Dimeta Temkova 2002 Razstava Erika Lovka 2005

Razstava Lučke Koščak 2013

INTERVJU: Mojca Grmek, predsednica društva

20 LET
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Upokojenci Primorske smo se v soboto, 14. junija, zbrali 
na tradicionalnem srečanju, ki ga je letos gostilo Društvo 
upokojencev iz Pivke. Primorska pokrajinska zveza društev 
upokojencev je razdeljena na severni in južni del, takšna 
srečanja pa so priložnost za  spoznavanje in povezovanje obeh 
enot. Uradni del prireditve je bil v športni dvorani Skala. Poleg 
številnih upokojencev so prišli v Pivko predsednik ZDUS 
Janez Sušnik, predsednik PZDU južne Primorske Mirko 
Miklavčič in podpredsednik PZDU severne Primorske Franc 
Komac. Častni pokrovitelj srečanja je bil župan Občine Pivka 
Robert Smrdelj.

Predsednik Društva upokojencev Pivka mag. Evgen Primožič 
je v pozdravnem nagovoru poudaril naloge, ki jih imajo društva 
upokojencev – primarno je to skrb za zaščito človekovih 
pravic in skrb za starejše v svojem okolju. Predsednik ZDUS 
Janez Sušnik je opozoril na krivice in odrekanja, ki so jih bili 
upokojenci deležni v preteklosti. Zveza društev upokojencev 
povezuje upokojence in opozarja  pristojna ministrstva, da se 
mora gospodarska rast poznati tudi pri usklajevanju pokojnin 
in pogojih upokojevanja. Prizadevati si moramo za sprejetje 
zakona o dolgotrajni oskrbi, saj kot starajoča se družba tega 
problema ne smemo odrivati na rob. S tem sta se strinjala tudi 
predsednika pokrajinskih zvez.

Župan Občine Pivka Robert Smrdelj je povedal, da v Pivki 
načrtujejo izgradnjo doma starejših. Opozoril je, da so starejši 
pomemben del skupnosti, zato si na vseh ravneh prizadevajo, 
da bi Pivka postala starejšim prijazen kraj. Kulturna sekcija 

Društva upokojencev Pivka je pripravila pester kulturni 
program. V njem so sodelovali Ženski pevski zbor DU Pivka, 
Ženska vokalna skupina Rožmarinke, članice krožka Beremo 
skupaj pa so predstavile lastne pesmi in prozo. Gostili so tudi 
Moški pevski zbor Pivka. Uradni del srečanja se je zaključil 
po primorsko – vsi trije zbori in občinstvo so zapeli Vstajenje 
Primorske. Organizacija takšnega srečanja je obsežen projekt, 
ki bi ga v Društvu upokojencev težko sami izpeljali. Zato so 
se zahvalili Občini Pivka, Turističnemu društvu Pivka  in 
številnim prostovoljcem. Z odličnim sodelovanjem smo 
uspešno izpeljali celotno prireditev, še vreme nam je bilo 
naklonjeno. Po uradnem delu se je dogajanje preselilo na 
ploščad pred Krpanovim domom, kjer so upokojenci ob 
glasbi spletli številne nove vezi.

Jožica Knafelc

SREČANJE UPOKOJENCEV PRIMORSKE
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Društvo upokojencev Pivka je združilo moči z Društvom 
upokojencev Rakek in se v maju podali na dvodnevni izlet. 

Preko dolenjskih gričev smo se napotili do hrvaške meje 
in preko Like prispeli do vasice Smiljan. V njej se je rodil 
izumitelj Nikola Tesla. Ogledali smo si njegov muzej z 
najpomembnejšimi izumi in življenjsko zgodbo. Pot smo 
nadaljevali proti morju in si popoldne ogledali Šibenik. V njem 
je marsikdo že letoval, čisto drugače pa je, ko se sprehodiš po 
mestu z vodičem. Naslednji dan smo se podali v Nacionalni 
park Krka. Najprej smo si na otočku Visovac ogledali 
arheološke ostanke, samostan in lepo urejen samostanski vrt. 
Z ladjico smo se vrnili na začetek in se peš podali na ogled 
glavnih slapov. Izlet smo zaključili z obiskom Zadra, kjer smo 
obiskali eno novejših zanimivosti – morske orgle. Imeli smo 
srečo, da je malce pihalo in nam je valovanje morja postreglo z  
»igranjem« na orgle. Verjetno bomo prijateljevanje in tovrstno 
sodelovanje med društvoma kmalu ponovili.

Jožica Knafelc

MAJSKI IZLET DRUŠTVA UPOKOJENCEV PIVKA

Foto: A
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Na obletnico rojstva pisatelja Ivana Cankarja so udeleženci 
čajank, ki jih že tretje leto organizira Društvo za krajevno 
zgodovino in kulturo Lipa Pivka, obiskali pisateljev rojstni 
kraj. Najprej so obiskali rojstno hišo Ivana Cankarja, v katero 
se vstopa skozi črno kuhinjo, iz katere se pride v kamro in 
hišo (bivalni del). V hiši je tudi krojaška delavnica (Cankarjev 

oče je bil krojač), iz nje se pride v štibelc. Hiša je opremljena 
s predmeti, ki so bili prineseni iz muzejskih fondov. Na 
ogled je postavljena zbirka predmetov, ki prikazuje bivanjske 
razmere revnejše družine ob koncu 18. in na začetku 19. 
stoletja. Sprejel jih je sam Ivan Cankar, ki ga je imenitno, tudi 
s pravimi cankarjanskimi brki, predstavil domačin in lokalni 
turistični vodnik Damijan Debevec. V značilnem resnem pa 
tudi šaljivem nastopu je orisal Cankarjevo življenje v časih, 
ki so bili bistveno drugačni od današnjih, polni trpkosti 
in bolečine pa tudi iskrenega veselja. Sledil je še vzpon do 
cerkve Sv. Trojice, ki leži na griču nad Cankarjevo rojstno 
hišo. Cerkev Ivan Cankar večkrat omenja v svojih delih. Tu 
je lokalna turistična vodnica Ivanka Kurinčič predstavila 
zgodovino cerkve, povezavo s Cankarjem in razstavo del 
akademske slikarke Mire Ličen Krmpotić. 

Polni lepih vtisov in bogatejši za nova spoznanja o pisatelju in 
njegovem času, so se »čajankarji« vračali proti Pivki.

Irena Margon

V soboto, 2. 6. 2018, so se na 5. tradicionalnem srečanju klap 
zbrali pevci iz Slovenije in Hrvaške. Pod lipo v Gornji Košani 
so prepevale klape: domača klapa Škvadra, Kraška klapa iz 
Sežane, Klapa Puntape  iz Novega Vinodolskega, Klapa Lungo 
mare iz Umaga in Klapa Mirakul iz  Veprinca.  Dalmatinske 
melodije so odmevale pozno v noč. Da pa je domača klapa 
Škvadra kot organizator dosegla svoje cilje, dokazuje številno 
občinstvo, ki z navdušenjem spremlja vsakoletno prireditev. 
Prijeten ambient, številni ubrani glasovi in pogostitev 
domačinov so marsikomu polepšali sobotni večer. Posebna 
zahvala gre tudi Občini Pivka in vsem ostalim donatorjem za 
finančno podporo.
Zatorej fantje, kar tako naprej! 

Peter Lukanovič

CANKARJEV SPOMINSKI DAN NA VRHNIKI

5.SREČANJE KLAP V GORNJI KOŠANI

Foto: arhiv društva

KLAPA ŠKVADRA NAVDUŠUJE NA HRVAŠKEM
Gostovali na Viru pri Zadru
Klapa Škvadra je zadnjo junijsko nedeljo gostovala na otoku 
Vir pri Zadru na srečanju klap 3. Virska terca. Poleg klape 
Škvadra iz Košane so nastopili še domača klapa Puntadura 
iz Vira, klapa  Školj iz Tkona, klapa Prvi komin Snježanin iz 
Zagreba in klapa Ponin iz Crnog.
Klapsko srečanje je organizirala turistična agencija Vir turizam 
s podporo občine Vir. Na virskem trgu svetog Jure se je zbralo 
precejšnje število domačinov in turistov, med katerimi je bilo 
precej Slovencev. Klapa Škvadra je s svojim ubranim petjem 
navdušila obiskovalce, ki so jo nagradili z dolgimi aplavzi.

Zapeli tudi v Novem Vinodolskem 
Na povabilo domače ženske klape Puntape je zadnjo junijsko 
soboto Klapa Škvadra gostovala v Novem Vinodolskem. V 
prelepem ambientu na dvorišču Srićine kuće v centru Novega 
Vinodolskega je potekalo srečanje klap pod imenom Klape v 
Srićinoj kući.

Nastopilo je kar dvanajst klap, med njimi dve slovenski. Poleg 
naše je nastopila tudi kamniška klapa Mali grad. Dalmatinski 
melos je navduševal obiskovalce  pozno v poletno noč. Da 
je bil večer lep, so pokazali tudi obiskovalci, ki so vse klape 
nagradili z bučnimi aplavzi in na koncu prizorišče zapuščali 
zadovoljni.

Peter Lukanovič, Klapa Škvadra
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NA REVIJI PEVSKIH ZBOROV
Tik pred počitnicami so pevke Ženskega pevskega zbora 
DU Pivka nastopile na Reviji upokojenskih pevskih zborov 
Južne Primorske. Prireditev »Sem pevec in peti mi je vse na 
sveti« je pod pokroviteljstvom PZDU JP pripravilo Društvo 
upokojencev Ilirska Bistrica v dvorani Doma na Vidmu. 
Nastop so začeli mladi, glasbena skupina OŠ Dragotina Ketteja 
iz Ilirske Bistrice pod vodstvom Damjane Kinkela je ogrela 
naša srca in dlani. V tekmovalnem delu so nastopili ŽePZ 
Sinji galeb DU Izola, MePZ Burja iz Postojne, ŽePZ DU Pivka, 
MePZ DU Koper in MePZ Avgust Šuligoj iz Ilirske Bistrice. 
Gostje revije so bile pevke ženske vokalne skupine Kalina.

Med odločanjem strokovne komisije se je na odru premierno 
predstavila glasbena skupina DU Ilirska Bistrica. Strokovna 
komisija je odločila, da je najboljši nastop prikazal  MePZ DU 
Koper, ki se bo udeležil Festivala za tretje življenjsko obdobje 
v Ljubljani.

Revijo je zaključil skupni nastop vseh zborov. Pod vodstvom 
Anamarije Surina so zapeli pesem Slovenska dežela. 
Tekmovalnemu delu je sledilo druženje zborov, seveda ob 
pesmi.

Jožica Knafelc
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Pevci pivškega moškega zbora so si na pobudo pevca Janeza 
Čučka in v organizaciji predsednika zbora Dušana Kafola 
izbrali pevsko gostovanje na Visu tudi v čast 46-letnici svojega 
prepevanja. Voznik udobnega avtobusa Uroš je skrbel za varno 
vožnjo, za prijetno popotovanje, petdnevno bivanje na Visu 
in spoznavanje otoških lepot ter za organizacijo koncertnega 
večera pa se je vztrajno in predano trudil Luka, ki pozna do 
potankosti Vis in njegove nravi.

Splitska Dioklecijanova palača je pozdravila popotnike sredi 
dopoldneva in ponudila med svojimi antičnimi stenami zavetje 
pred pripekajočim soncem. Na trajektu, ki odmerja plovbo 
dobri dve uri do Visa, so se popotniki s sladkimi pozornostmi 
in s pesmijo spomnili rojstnega dne svojega vodnika Luke. Na 
Visu pa nam je gostoljubna vrata odprl hotel Issa. 

Naslednjega dne se je druščina odpeljala na otok Biševo 
k ogledu znamenite naravne lepote v »modri špilji«, sredi 
katere se modrina vode ponudi v smaragdnem sijaju. 
Pozno popoldne je bilo zboru na voljo še toliko časa, da je 
zborovodja opravil s pevci vajo za večerni koncert, ki ga je 
organiziralo mesto Vis v Hrvatskem domu. Na koncertu, ki 
se je odpel pod palmami v prijetnem okolju mestnega parka, 
je sodelovala tudi tamkajšnja viška klapa Liket. Po uvodnem 
in pozdravnem nastopu domače klape, ki je med štirimi 
dalmatinskimi pesmimi zapela tudi slovensko, Venturinijevo 
Nocoj pa, oh, nocoj, je gostujoči zbor iz Pivke z zborovodjem 
Marcelom Štefančičem odpel navdušeno odobravajočemu 
poslušalstvu koncertni spored enajstih skladb iz svojega 
železnega repertoarja (tudi tri dalmatinske), s čimer je zbor 
želel predstaviti bogato repertoarno raznolikost svojega dela. 
Koncert je pivški zbor sklenil združen s klapo Liket; skupaj 
so zapeli viško »himno« O Visu mom. Na petek, ki je pri nas 

posvečen Primožu Trubarju, so popotniki obiskali Hvar – 
enega od slikovitih turističnih biserov na Jadranu. Katedrala sv. 
Štefana je naravnost vabila, da bi zbor preizkusil njeno zvočno 
odmevnost, a so se pevci, sledeč zanimivostim, porazgubili po 
mestu. Zvečer pa je zbor na terasi hotela popeval gostom še 
dolgo v noč.

V nedeljskem jutru so se popotniki odpeljali z Visa, otoka, ki 
ohranja svojo žlahtno avtohtonost, žal pa z odseljevanji – zlasti 
mladih – čedalje bolj izumira (pred prvo svetovno vojno je 
tam živelo 24.000 otočanov, zdaj jih le še 2.500). Zadovoljstvo 
zaradi lepega, radostnega in srčnega razpoloženja je odmevalo 
v hvaležnosti, ki je veljala vozniku, vodniku, pobudniku in 
organizatorju popotovanja za radostno in všečno pevsko 
druženje z obiljem prepevanja, ki je izpričevalo dobršno mero 
kulture petja s Pivškega.  

Artemis 

Koncert v mestnem parku na Visu.

Buči, buči, morje Adrijansko …
Ko je sredi Visa donela pesem Moškega pevskega zbora iz Pivke
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ZVEZEK POEZIJ KROŽKA BEREMO SKUPAJ
V Društvu upokojencev Pivka imamo 
izjemno živahno kulturno sekcijo. 
Najbolj zagnani ustvarjalci so v krožku 
Beremo skupaj, ki se pod vodstvom 
Nevenke Šelj srečuje vsakih štirinajst 
dni. Od septembra smo pridno brali, 
ustvarjali in prirejali kulturne dogodke. 
Večer pod vrbami predstavlja zaključek 
sezone, odhod na počitnice pa smo letos 
proslavili z izidom šestega zvezka poezij 
z naslovom Obrazi. V njem so prvič 
na enem mestu objavljene pesmi Dore 
Hrvatič. Urednica Nevenka Šelj je imela 
težko nalogo, Dora ji je že pri zbiranju 
pesmi za peti zvezek prinesla kar 
celoten opus svojih del. Ob prebiranju 
pesmi je spoznala Doro kot čutečo in 
ljubečo  ženo, mater in babico, sosedo in 

prijateljico. Takrat se je odločila, da bo 
vse Dorine pesmi predstavila v posebni 
zbirki.

 Dora hodi skozi življenje s široko 
odprtimi očmi. Opazi rastline in živali, 
ljudi in zemljo. Zna biti zaljubljena in 
ljubeča, hudomušna in kritična do ljudi 
in oblasti. Veseli se življenja, z ostrim 
peresom pa okrca krivice v političnem 
in sosedskem življenju. V zvezku Obrazi 
je zbranih 120 pesmi, ki se dotikajo 
vseh trenutkov življenja. V njih odseva 
Dorino široko srce, ki bi rado objelo ves 
svet in izbrisalo vse krivice.

Tekst in foto: Jožica Knafelc

V petek, 23. junija, je v Šmihelu na 
Štrenarjevem vrtu že peto leto zapored 
potekala prireditev Nocoj je ena luštna 
noč. V prekrasnem ambientu lepega 
poletnega večera so se predstavili  zbori, 
ki delujejo v okviru kulturnega društva 
Šmihel, in sicer ŽVS Šmihel, MoVS 
Zgun in otroški zborček. Program so 
popestrili še Štavarjevi harmonikarji, 
ter godčevska in pevska skupina Volk 
Folk iz Ilirske Bistrice. Ob zaključku 
prireditve smo vsi skupaj zapeli pesem 
Nocoj je ena luštna noč, nato pa se 
družili še pozno v noč.

Meri Kaluža
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Foto: Fabio Zonta

PESEM PRIJATELJEV

V nedeljo, 27. 5., je v Slavini potekal zborovski koncert v 
organizaciji Pevske skupine Studenec iz Pivke, ki je v goste 
povabila svoje dolgoletne pevske prijatelje, MePZ Divača. 
Pevci smo že večkrat sodelovali med sabo, nazadnje pred 
tremi tedni v Dutovljah, ko je organizacijo koncerta prevzel 

MePZ Divača. Studenec z umetniško vodjo Ireno Rep je na 
oder v Slavini stopil v prvem in zadnjem delu koncerta ter 
se predstavil s pisanim programom pretežno ljudskih pesmi. 
MePZ Divača, ki se pod vodstvom Mateja Penka pripravlja 
na zborovsko tekmovanje v Olomucu na Češkem, pa je v 
srednjem delu suvereno odpel zahteven tekmovalni program. 
Za konec sta oba zbora zapela skupaj in kot se za Vilharjevo 
leto spodobi, je v izredno akustični dvorani mogočno 
zazvenela vsem dobro poznana Lipa.

Za Studenec se sezona, v kateri smo zaradi menjave kadra v 
glavnem obnavljali star pevski program, počasi zaključuje. 
Junija smo se srečali z rojaki iz Budimpešte, v začetku 
septembra bomo gostili člane Društva Slovencev Lipa iz 
Prijedora, oktobra pa se odpravljamo v Brno na srečanje 
slovaških in slovenskih pevskih zborov. Ob koncu se pevci 
zahvaljujemo vsem, ki nas tako ali drugače podpirate na naši 
pevski poti. Naj tako ostane tudi naprej!

Irena Rep

NOCOJ JE ENA LUŠTNA NOČ
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Letos se je v cerkvi Sv. Mihaela v 
Šmihelu odvijala Majnica. Nastopili so: 
Otroški pevski zbor Košana, Otroški 
pevski zbor Šmihel, ŽVS Šmihel, 
Odrasli cerkveni pevski zbor Košana in 
Odrasli cerkveni pevski zbor Šmihel. 

S petjem Marijinih pesmi in 
povezovalnim programom so med 
prisotnimi pričarali prijetno vzdušje. Po 
zaključenem programu se je druženje 
nadaljevalo pred cerkvijo ob dobri 
hrani in pijači.

Meri Kaluža

MAJNICA V ŠMIHELU

SONČEK NAS JE POZDRAVIL S KVALITETNIMI PEVSKIMI SESTAVI 
Lansko jesen je sekstet Sonček praznoval 25-letnico 
delovanja, naslednja pomlad bo v znamenju izida njihove 
nove zgoščenke, ki jo pripravljajo v sodelovanju s priznanim 
dirigentom Andražem Hauptmanom ter igralcem Pavlom 
Ravnohribom, letošnjo pomlad pa nas je že triindvajsetič 
pozdravil s tradicionalnim pomladnim koncertom Sončkov 
pozdrav. Sončki so imeli v gosteh vedno veliko pevcev in 
zborov, njihov letošnji pozdrav so zaznamovali kvalitetni 
pevski sestavi.  

Po uvodni pesmi gostiteljev so nastopili Oktet Oktetek, Oktet 
Dolič, Ženski kvartet pd (4), Pevska skupina Studenec in 
Oktet Gallus. Resnično ubrano in lepo petje vseh nastopajočih 
so zaokrožili ponovno gostitelji – sekstet Sonček.

Sekstet Sonček prihaja iz Pivke. Začetki delovanja segajo v 
leto 1992. Na belo nedeljo so se štirje prijatelji dobili na prvi 
vaji. Uspešnost vaje so takoj po koncu preverili v domači 
gostilni. Navdušeni nad rezultatom so si izbrali ime, pridobili 
še enega člana in ustanovili kvintet Sonček. Na izbiro imena 
ni vplivalo sončno vreme pač pa rima z besedo Zvonček. Vsi 

pevci so se namreč navduševali nad Rudijem Bardorferjem 
in njegovim kvartetom Zvonček. Navdušenje je obrodilo 
uspešno sodelovanje, ki so ga kronali z izdajo njegove glasbe 
na zgoščenki Moje dekle. Bardorfer je kar nekaj skladb 
napisal prav za Sončke. Pred omenjeno zgoščenko so izdali 
dve kaseti in zgoščenki z naslovom Čez travnike in Večerni 
zvon. Z organistom Tonetom Potočnikom so posneli božični 
koncert izveden v Glasbeni šoli Postojna ter ga v sodelovanju 
z Radijem 94 izdali na nosilcu zvoka. 

V mesecu septembru leta 2015 so začeli prepevati kot sestav 
sekstet Sonček. Nastopajo na lokalnih prireditvah, radi se 
odzovejo povabilu od drugod. Niso jim tuja niti gostovanja 
v daljnih deželah, saj so leta 1996 in 2015 obiskali rojake v 
Argentini in Urugvaju. Konec meseca novembra 2016 se je 
Sekstet Sonček udeležil revije Sozvočenja na Dobrovem v 
Goriških Brdih, kjer so bili nagrajeni z nagrado za zanimivo 
sestavo ter obrazložitev sporeda na temo Ljubezen nešteta, 
nikoli izpeta. Od bele nedelje do danes vodi zasedbo Matej 
Penko. 

Tekst in foto: Katarina Temkova
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Člani seksteta Sonček (z leve) Peter Tomšič, Matej Penko, Primož Dekleva, Miran Žitko, Milan Gril in Rado Jurič.
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Drugi julijski vikend je tudi letos v 
Trnje privabil glasbene ljubitelje. 

Festival drugačne glasbe, ki 
vsakoletno poteka na idiličnem 
koncertnem prostoru, kjer imajo 
obiskovalci možnost tudi prenočiti, že 
enaindvajseto leto organizirata MKDC 
Postojna in Hiša kulture Pivka. Pester 
nabor letošnjih nastopajočih, tako 
domačih kot tujih, je ponovno zadostil 
glasbenim užitkom obiskovalcem, ki se 
vsakoleto radi vračajo na Pivško.

V osnovi gre za festival drugačne, izvirne, 
v medijih bolj ali manj spregledane 
glasbe. „Na festivalu nastopajo bendi, ki 
so neuveljavljeni, vendar s svojim delom 
in ustvarjenjem izpričujejo kvaliteten in 
nujen poseg v slovensko glasbeno sceno,” 
je o izboru nastopajočih povedal Marko 
Doles, ki je poleg Iztoka Djordjevića in 
Sama Vesela iz društev MKDC Postojna, 
MCP ter Hiša kulture v Pivki, ustanovitelj 
in gonilna sila festivala. 

Vsako leto pa na festivalu nastopajo tudi 
skupine iz tujine. Letošnja bera glasbenih 
skupin šteje v petek sedem v soboto pa 
osem nastopajočih, plus trije DJ, ki so  
najbolj zagrete zabavali še po koncertu. 
V enaindvajsetih letih se je v borovem 
gozdičku nad vasico Trnje tako izmenjalo 
že preko 300 glasbenih skupin, ki igrajo 

FESTIVAL DRUGAČNE GLASBE V TRNJU
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najrazličnejše zvrsti rocka, metala, rapa, etna, punka, blusa … Dodana vrednost 
letošnjega festivala je bila delavnica Divja hrana na Trnje festu, ki jo je v soboto od 
11. do 14. ure vodil znani zeliščar Dario Cortese.

Festival, na katerem je poskrbljeno za kampiranje, tuširanje, pijačo, jedačo, 
vegetarjance, pse in dva dni dobre zabave, je vzoren zgled medobčinskega 
sodelovanja in prostovolnega dela.

Tekst in foto: Katarina Temkova
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ČITALNIŠKI VEČER Z MIROSLAVOM VILHARJEM

Po dolgem času je v Pivki spet odmeval pravi čitalniški večer, 
kakršne so prirejali domoljubi in narodno zavedni Slovenci 
v času, ko je živel in ustvarjal naš rojak Miroslav Vilhar. V 
Kulturnem društvu Lipa Pivka so tako poskušali ujeti delček 
tistega za prebujajoče se slovenstvo pomembnega časa pred 
stopetdesetimi leti. Scenarist in režiser Marko Vadnjal je 

z občutkom povezal v celoto čitalniško vzdušje, ki so ga 
glasbeno soustvarjali pevci Moškega pevskega zbora Pivka, 
Pevske skupine Studenec Pivka in solista Ksenija Belcer 
Žnidaršič in Matej Lenarčič ob spremljavi prof. Katje Zafred. 
Vsi so si bili edini, da je bil večer lepa zahvala in spomin 
na našega rojaka Miroslava Vilharja, pa tudi opomin, da se 
slovenstvo začne in neha z maternim jezikom, kot je zapisal 
Bleiweis: »Duša narodnosti je jezik!« 

S predstavitvijo čitalniškega večera so pivški kulturniki 
domači publiki približali vzdušje čitalnic, ki jih je Vilhar 
označil »… Kot nekako narodno ognjišče, od koder se bo širila 
dušna gorkota, blaga gorkota slovenske narodne vednosti in 
zavednosti po hribah in dolinah slovenskih.« 

Občudujemo lahko, kako so znali kulturniki v času narodnega 
prebujenja in zavedanja slovenstva, spodbuditi ustvarjalnost 
in prebuditi zavest slovenskega človeka. Kje smo mi danes?

Ernest Margon

Foto: A
nita Boštjančič

»Čujte, gore in bregovi, da sinovi Slave smo.«
VILHARJEV POHOD

KD Juršče je v soboto, 2. junija, izpeljalo pohod na grad 
Kalec v spomin na Miroslava Vilharja, pesnika, politika, 
dramatika, skladatelja in pisatelja. Pohodniki, med njimi 
veliko otrok in mladih, smo se zbrali na športnem igrišču 
Juršče, polni pričakovanja in dobre volje pod slovensko 
zastavo. Predsednica KD Juršče Majda Žužek je predstavila 
pomen Miroslava Vilharja za naš kraj in pomen njegovega 
dela za slovenski narod.  Marko Barle, predstavnik za šport 
pri KD, je orisal pot, postavil oznake in skrbel, da je pohod 
potekal varno za vse pohodnike. Grad Kalec je bil zgrajen 
leta 1620, zgradil ga je plemič Jurij Štemberger. Leta 1786 ga 
kupil Vilhar, oče Miroslava Vilharja. 1843 se je na grad uradno 
naselil sl. pesnik, skladatelj, narodni buditelj Miroslav Vilhar. 
Leta 1869 je potekal na pivški tabor, na katerem je bilo 9.000 
obiskovalcev. 

Naša občina Pivka je ob ustanovitvi leta 1994 prevzela 
prav ta datum za občinski praznik.  Nastanek vasi Juršče je 

zgodovinsko zaznamovan z gradom Kalec. Zgodovinarka 
Irena Uršič je v knjigi Na Jurški zemlji (2006) zapisala, da je za 
časa Jurija pl. Štembergerja planina Juršič postala pristava, na 
katero je Jurij pl. Štemberger naselil svoje podložnike, ki so tu  
delali in tako postali prvi prebivalci vasi Juršče (str. 59).  

Po dobri uri hoje po čudoviti naravi smo prispeli na grad 
Kalec. V kulturnem programu smo skupno zapeli slovensko 
himno, Ana Žužek Barle je recitirala Vilharjevo poezijo, nato 
pa smo skupaj zapeli pesem Miroslava Vilharja Po jezeru bliz' 
Triglava. Ob dobri malici in prijateljskem druženju smo tkali 
prijateljstva in odkrivali pomen kulture, ki poglablja naše 
korenine in narodno pripadnost. »Čujte, gore in bregovi, da 
sinovi Slave smo,«  refren, ki je odmeval v naših srcih in nas 
tesneje povezal z Vilharjem. Tudi danes nas nagovarja, kako 
pomembno je spoznavati in ohranjati slovensko identiteto, 
običaje in narodno zavest.

Majda Žužek 
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PRVI POHOD V POČASTITEV MIROSLAVA VILHARJA
Društvo za krajevno zgodovino in kulturo Lipa Pivka je v 
spomin in poklon ob 200-letnici rojstva Miroslava Vilharja 
in njegovega tabora na Kalcu pripravilo 1. Vilharjev pohod 
od Hrastja, preko Šilentabra, do Zagorja in gradu Kalec. 
Grad je bil njega dni domovanje in kulturno-politično 
središče Miroslava Vilharja, pesnika, skladatelja in politika. 
Nestanovitno, na trenutke deževno vreme zadnjih dni je 
»grozilo«, da bo prvi pohod ogrožen, a nam je bilo vreme 
naklonjeno. Zbralo se nas je blizu 20 pohodnikov. Na pot 
smo krenili s slovensko zastavo, saj je Vilharjevo ime in delo 
tesno povezano s temelji naše državnosti. V soboto zjutraj je 
bil krasen sončen dan in sonce nas je grelo vse do zaključka 
pohoda, ko so se pripodili napovedani temni oblaki. Po 
poti smo se ustavili le na Šilentabru pri cerkvici sv. Martina. 
Lokalni turistični vodnik Ernest Margon je povedal nekaj 
o znameniti najdbi glagolskega napisa iz leta 1572, Anita 
Boštjančič pa je dodala še pripoved o krojaških simbolih na 
zvoniku. Pri grajskem stolpu gradu Kalec smo se zadržali v 
prijetnem druženju. Seveda dobra kapljica, okusen golaž, pa 
brez kulture tudi tu ni šlo. Pod lipo ob grajskem stolpu smo 
prisluhnili krajšemu kulturnemu programu, zanimiva je bila 

anekdota iz Vilharjevega življenja na Kalcu, vsi skupaj pa smo 
tudi zapeli Vilharjevi pesmi Lipa zelenela je in Po jezeru bliz' 
Triglava. Nato se je usul dež, na hitro smo se odpravili domov 
vsak s svojimi vtisi in mislimi na velikega pivškega rodoljuba 
Miroslava Vilharja.

Irena Margon

LUTKOVNA PREDSTAVA – DARILO OTROKOM PIVŠKE OBČINE
Ob stoletnici smrti Ivana Cankarja smo se tudi v KD Lipa 
Pivka oddolžili velikemu pisatelju in otrokom pivške občine 
ob koncu meseca maja poklonili lutkovno predstavo, ki je 
bila narejena na osnovi Cankarjeve pesmi za otroke o psu, 
mački in miših. Živali so najprej živele složno, ko pa so miši 
pogrizle pogodbo, v kateri je pisalo, da bo človek psu dajal 
hrano zastonj, mačka pa se je škodoželjno smejala, so se živali 
sprle, in od takrat dalje se ne marajo več. Lutkovno igrico so 
pripravili člani vrhniškega Kulturnega društva Nauportus 
viva pod vodstvom in ob glasbeni spremljavi znanega 
lutkarja Borisa Kononenka. Polna dvorana otrok in staršev je 
razveselila nastopajoče, otroci so uživali in sodelovali s petjem 
in mimiko. Tudi organizatorja KD Lipa je gostovanje lutkarjev 
spodbudilo k misli, da bo treba spet obuditi domače lutkarje. Irena Margon

V počastitev dneva državnosti je Kulturno društvo Lipa Pivka 
v sodelovanju s Parkom vojaške zgodovine Pivka pripravilo 
kulturni večer s predstavitvijo knjige V objemu slovenske 
pomladi. Avtor Anton Tomažič je v knjigi zbral obsežno 
gradivo, sestavljeno iz časopisnih člankov, zapisnikov, 
strankarskih dokumentov, plakatov, fotografij in izjav, ki jih 

je vestno zbiral v letih, ko je nastajala samostojna država 
Republika Slovenija. Delo ne vsiljuje odgovorov na številna 
vprašanja, zbrani dokumenti pa ponujajo bralcu, da si sam 
ustvari podobo in izlušči zaključke. Prav v tem je posebna 
vrednost te knjige. Avtora, ki je bil eden od 240 poslancev v 
republiški skupnosti, je bil čisto zraven, ga je prav počastila 
uvodna recitacija Kuntnerjeve pesmi Bil sem zraven. In 
med poslušalci jih je bilo še nekaj, ki so bili takrat zraven v 
postojnskem DEMOS-u: Sonja Horvat, Srečko Vadnjal in 
Ernest Margon. Večer je s svojimi spomini na zgodovinsko 
obdobje slovenstva obogatil predsednik prve demokratično 
izvoljene osamosvojitvene vlade Lojze Peterle. V zahvalo za 
lep večer in kot se za praznik državnosti spodobi sta avtor in 
Lojze Peterle prejela šopek slovenskih nageljnov in knjižico o 
pričevalcih slovenstva in vernosti Pivčanov – kamnitih križih.

Foto in tekst: Irena Margon

V OBJEMU SLOVENSKE POMLADI
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OBELEŽITEV DNEVA DRŽAVNOSTI

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve je v sredo, 
20. junija, ob 20. uri v Krpanovem domu  pripravilo dogodek 
slovesnega praznovanja dneva državnost z naslovom 
Domoljubje in demokracija na slovenskem. Predaval je 
prof. dr. Stane Granda. V zgodovini slovenskega naroda je 
osamosvojitev in utemeljitev lastne državnosti enkratno, 
neponovljivo in epohalno dejanje. VSO je združenje, ki 
želi s svojim delovanjem ohranjati spomin na junake naše 
osamosvojitve in vrednote, ki jih to zgodovinsko dejanje 
prinaša za prihodnost našega naroda. V naših šolah se veliko 
premalo poudarja, kaj za narod in nacijo pomeni osamosvojitev 
ter postavitev lastne države. Ta zgodovinski spomin nam kaže 
smer in daje moč in pogum za graditev prave svobode in 
demokracije. Prof. Granda nam je zgodovinsko orisal nastanek 
in naselitev ozemlja Slovenije. Slovenci smo čudež zgodovine 
od samih začetkov. Naš največji čudež  in »nasmeh zgodovine« 
je osamosvojitev in postavitev lastne države. Demokracija je 
velika vrednota, ki jo moramo ohranjati, se zanjo truditi, da 
je ne izgubimo. Zgodovinsko leto 1848, nastanek programa 
in gibanje za zedinjeno Slovenijo, je zaznamovalo tudi naše 
pivške kraje. Na gradu Kalc je v organizaciji Miroslava Vilharja 
leta 1869 potekal znameniti pivški tabor. Na njem se je zbralo 
9.000 domoljubov in somišljenikov. Praznovanje so kulturno 
obogatili MPZ Domorodci z Ubeljskega pod vodstvom Larise 
Hreščak. Ubrano so nam zapeli Zdravljico, Rož, Podjuna, Zila 

in Pobratimijo. Zbrane je nagovoril predsednik Območnega 
odbora VSO Postojna in Pivka Ljubo Fabjan, generalni sekretar 
VSO dr. Božo Predalič in župan občine Robert Smrdelj. S svojo 
prisotnostjo nas je počastil novo izvoljeni poslanec DZ Zvone 
Černač. Domoljubi, zbrani na tej prireditvi, smo se veselili 
naše samostojne Slovenije. Ob pogrnjeni mizi dobrot, ki so 
jih pripravile članice združenja, smo tkali nova prijateljstva in 
poglabljali pripadnost in ljubezen našemu narodu.   

Področna odbora Združenja VSO Postojna in Pivka se 
zahvaljujeta Občini Pivka za finančno pomoč in pomoč pri 
organizaciji obeležitve.

Majda Žužek
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OBNOVA JOŠTOVEGA KRIŽA V KLENIKU
Leta 1900 so vaščani Klenika postavili 
dva križa: kamnit križ na koncu vasi 
ob cesti proti Pivki in lesen križ pred 
Joštovo hišo. Oba sta bila blagoslovljena 
na isti dan. V oznanilni knjigi za Trnje 
piše: »Danes popoldne bodem blagoslovil 
dva nova križa v Kleniku, katera sta 
postavljena od ondotnih mladeničev.« 
(Božidar Premrl) Ker stoji pred Joštovo 
hišo, se ga je prijelo  ime »Joštov križ«.  
Ko so nesli ali peljali pokopat mrliča na 
pokopališče v Trnju, se je sprevod ustavil 
pri križu. Zmolili so nekaj molitev, 
potem je šel sprevod naprej. To je bilo 
zadnje slovo pokojnika od vasi. Ko je šla 
procesija sv. Rešnjega telesa še skozi vas, 

so ženske okrasile tudi ta križ.  Križ je bil 
večkrat potreben popravila. Po navadi 
so morali zamenjati les in prebarvati 
kovinske dele. Leta 1968 sta ga obnovila 
»stric Malčkov« - Jakob Pavlovič in 
»stric Joštov« - Jože Tomšič, leta 1992 in 
leta 1999 pa Marko Pavlovič in Andrej 
Bergoč. Leta 2006 so naredili  kovinski 
podstavek in križ temeljito obnovili. Pri 
delu je sodelovalo več vaščanov. Letos 
spomladi je les v spodnjem delu strohnel 
in križ so morali privezati na ograjo, 
da ne bi padel na tla. V celoti je križ 
obnovil Andrej Bergoč. Pri postavitvi 
sta mu pomagala Bernard Rotar in 
Bogdan Černač. Sedaj je Joštov križ 

spet na svojem mestu, znamenje vere 
naših prednikov in odnosa vaščanov do 
dediščine.

Stanislava Lenarčič

MAŠA ZA DOMOVINO NA ŠILENTABRU
Na praznik slovenske državnosti so 
člani Nove Slovenije, krščanske ljudske 
stranke iz občine Pivka že osmič 
organizirali srečanje na Šilentabru z 
mašo za domovino. Zaradi slabega 
vremena je bil dopoldanski pohod od 
Hrastja mimo Primoža do Šilentabra 
odpovedan, cerkvico sv. Martina pa so 
napolnili romarji. Mašo je v cerkvici 
sv. Martina daroval bistriški rojak, 
dr. Rafko Valenčič. Pred začetkom 
maše je zbrane pozdravil predsednik 
Občinskega odbora Nove Slovenije 

Pivka in Regijskega odbora Kras 
Ernest Margon, ki je poudaril pomen 
ohranjanja vrednot in narodne zavesti. 
V pridigi je Rafko Valenčič spregovoril 
o svetopisemskih blagrih v luči naših 
medsebojnih odnosov in ljubezni do 
domovine. Po maši je bil krajši kulturni 
program, ki se je nadaljeval v družabno 
srečanje pred cerkvijo z obvezno 
slovensko himno. Vreme se je do takrat 
zbistrilo in razgled je bil res lep.

Irena Margon
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Foto: Ivan M
arljak in lastni arhiv

SUHORJE IMA SVOJ VAŠKI DOM 
Vas Suhorje je vas, ki je najbolj oddaljena od občinskega 
središča – Pivke. V zadnjih letih so Suhorci izredno aktivni, 
vsako leto prirejajo več dogodkov, ki so čedalje bolj odmevni 
in obiskani. To seveda terja tudi veliko prostovoljnega dela 
in priprav, osnovni pogoj za delovanje vaške skupnosti pa je 
prostor za redno delo in za prireditve.  

Problemu, da v vasi niso imeli nobenega skupnega javnega 
prostora za druženje, ustvarjanje, izpeljavo dogodkov in 
volitev, je prisluhnila občina Pivka, ki je Suhorcem zagotovila 
objekt s hišno številko Suhorje 23a, ki je postal vaški dom.

Občina Pivka

TRADICIONALNA KOŠNJA NA KALU KLJUB SLABEMU VREMENU 
Vreme na letošnji prazničen junijski 
dan ni bilo prav prijazno. Kljub temu 
so se kosci zbrali na Šobčevi domačiji 
na Kalu tudi letos. Kose so vihteli celo 
v dežju. Pa vendar je bilo še lepše, ko so 
se posušili in se je začelo druženje ob 
dopoldanci, tradicionalnem krompirju 
v zevnici s klobaso. K dobremu vzdušju 
pa je letos pripomogla harmonika, zato 
se je druženje potegnilo še v popoldne. 
Vse dokler se niso pokazali sončni 
žarki. Družno so sklenili, da košnja bo 
- tudi drugo leto, ob istem času.

Irena Tiselj Kaluža

Na povabilo voditeljice oddaje Dobro jutro, Marije Merljak, 
je Vaško društvo Suhorje konec junija sodelovalo v zaključni 
oddaji. V priljubljeni oddaji, ki je bila posneta v Arboretumu 
Volčji potok, smo predstavili, kako so včasih kosili, kaj so 

takrat jedli in kako so košnjo zaključili. Predstavili smo se 
z našo kulinariko in pesmijo, otroci pa so prikazali staro 
pastirsko igro »p'ku – vice – nebesa«.

Vaško društvo Suhorje 

VAŠKO DRUŠTVO SUHORJE V ODDAJI DOBRO JUTRO NA 
NACIONALNI TV 
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LITOŽELEZNI NAGROBNI KRIŽI NA POKOPALIŠČU V DRSKOVČAH 
Obzidano pokopališče s poznogotsko cerkvijo sv. Pavla ob cesti 
med Zagorjem in Drskovčami – na tem mestu je od leta 1855 
dalje – se lahko pohvali z bogato bero različnih litoželeznih 
nagrobnih križev. Zelo pomembna na teh križih je simbolika. 
Pri nas jih je izdelovala zlasti Auerspergova livarna na Dvoru, 
vendar njihovih v Drskovčah ne srečamo, prepoznamo pa 
lahko izdelke nekaterih tujih livarn, češke, moravske, šlezijske 
in avstrijske.

Sprehod po pokopališču začnimo z dvema križema z 
motivom personifikacije Vere (Fides) v bazi, ki se zgleduje 
po vplivnem delu Iconologia Cesara Ripe. V svoji ponudbi 
jih je imela Salmova livarna v Blanskem na Moravskem in pa 
Erzherzogliche Industriewerk Teschen (Těsín) v Šleziji. 

Križ s stoječim angelcem v bazi je bil v srednjeevropskem 
prostoru zelo priljubljen, in sicer v več variantah, ki pa so si 
med seboj zelo podobne. Stoji na dveh spodvitih akantovih 
listih, dvignjeni krili sta razprti, roki ima sklenjeni v molitvi 
in pogled upira proti grobu. Model za tovrsten križ sta v 
svojem repertoarju imeli livarni v Blanskem in Mariazellu na 
avstrijskem Štajerskem. Celotno površino naslednjega križa 
krasijo reliefi spominčic, center križišča krakov je poudarjen 
s cvetom vetrnice oz. anemone, simbola minljivosti. Polovica 
baze neperforiranega križa je žal vgrajena v betonski podstavek; 
na kamnitem kvadru pod njim lahko preberemo ime Mario 
Veriu (?) ter letnice 1826, 1854 in 1855 (leta 1855 je na Pivškem 
in celotnem Kranjskem morila kolera), kar kaže na to, da je 
bil nagrobnik verjetno prenesen s starejšega pokopališča na 
Tabru. Za predstavo celotnega križa si moramo pomagati z 
risbo iz Salmovega kataloga. Na grobu Marije Štavar vidimo 
t. i. rastlinski križ (nem. Pflanzenkreuz). Napisno ploščo 
obdaja venec s cvetjem, med katerim prepoznamo npr. slak, ki 
simbolizira večno spanje. Cvetlice in listje tvorijo obliko križa 
z visečo girlando, ki simbolizira zmago nad smrtjo. Bohotnost 
form odraža okus 2. polovice 19. stoletja, v ponudbi sta jih 
med drugim imeli livarni v Teschnu in Blanskem. Površina 
križa z reliefom klečečega angela v molitvi v bazi je filigransko 
obdelana, po vertikalnem kraku ga krasita prepletajoči se 
vitici z navzdol obrnjenimi cvetovi kot simbolom smrti. 

Križ na grobu Matevža Želje prihaja iz leta 1854 ustanovljene 
dunajske livarne Wilhelma Lovreka. V preteklosti je bil 

približno na sredini zlomljen, tako da srečamo njegov spodnji 
del z reliefom sv. Jožefa na drugi strani pokopališča. Križ z 
bazo v obliki trilistno zaključene niše je prekrit z rastrom 
diagonal. Kraki so zaključeni s sedemrogeljnimi rozetami, v 
katerih prepoznamo simbole evangelistov. Prihaja iz livarne 
v mestu Rokycany na zahodu Češke, na hrbtni strani je težko 
berljiva signatura. Model je objavljen v njihovem katalogu, 
kjer je navedena višina 103 cm, kar potrjuje tudi izmera na 
terenu. Datiramo ga verjetno lahko v začetek 20. stoletja.

Tukaj predstavljeni nagrobni križi so bili pred kratkim 
popisani ter izmerjeni in so v fazi vpisa v Register nepremične 
kulturne dediščine.

Tekst in foto: Simona Kermavnar
Drskovče 2. Salmov katalog (vir: Blansko, Muzeum Blanenska)

VESTI IZ TAROKA
V začetku julija je v Postojni ŠD Epic nadaljevalo s klubskim 
prvenstvom v taroku. Na sporedu je bilo šesto in sedmo 
kolo. V šestem je bil najboljši Bojan Humar iz Postojne, 
pred Albinom Steglom, tretji pa je bil Srečko Likar iz Pivke. 
V sedmem je nastopilo deset igralcev, prvič pa slavil Henrik 
Semenič iz Vipave, ki je edini zmagal v obeh krogih. Letos 
so že bili zmagovalci Humar trikrat, Kraševec dvakrat in 
po enkrat Markič ter Semenič. Prvič se je turnirja udeležil 
vsestranski športnik iz Pivke Zmago Garbas, ki mu je vodja 
turnirja podaril športno knjigo Vse o športu. Državno 
prvenstvo posameznikov je bilo z osmim krogom prekinjeno 
in se bo nadaljevalo septembra.

Edvard Progar
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34. PETELINJSKI TEK 
Prizadevni organizatorji Vaškega društva 
Petelinje so v sodelovanju z Atletskim klubom 
Pivka že štiriintridesetič pripravili in spravili 
pod streho eno večjih športnih prireditev na 
Pivškem.

Petelinjski tek je štel za točkovanje primorskih 
pokalnih tekov, celotna prireditev pa je 
bila razdeljena na pohod, tek za mlade na 
različnih dolžinah, od 300 do 2000 metrov, ter 
tekmovalni tek za odrasle in sicer na 4,2 km 
ter 12,4 km.

Tako kot vsako leto je tudi letos tek obiskalo 
veliko število tekačev. Teklo je prek 120 
odraslih in 290 otrok. Tudi letos so že 
tretjič izvedli tek v spomin na Uroša Rebca, 
nekdanjega tekača, prijatelja, športnika, ki nas 
je mnogo prezgodaj zapustil.

Po končanem teku in podelitvah se je prijetno 
druženje nadaljevalo pozno v noč v veliko 
veselje prisotnih tekačev, športnikov, navijačev 
in seveda prezadovoljnih organizatorjev, saj 
jim je uspelo v lepem vremenu in udeležbi 
spraviti to prireditev pod streho.

Silvo Čelhar
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OBČANA PIVKE V MISIJI OZN

V misiji Organizacije združenih narodov (OZN) UNIFIL v 
Libanonu v mestu Chamaa, od Slovenije oddaljen 2271 km, v 
času od aprila do oktobra 2018 kot pripadnika Slovenske vojske 
sodelujeta tudi dva občana Pivke, doma s Kala. Podpolkovnik 
Gregor Ribnikar in višji štabni vodnik Zoran Žele, v tem 
obdobju kot mirovnika OZN, izvajata naloge v poveljstvu 
Sektorja Zahod (SW HQ UNIFIL), ki je pod poveljstvom 
italijanskih mirovnikov, oziroma večnacionalnega brigadnega 
poveljstva MLF Julia iz Vidma. Podpolkovnik Gregor 
Ribnikar v poveljstvu opravlja naloge namestnika vodje JVB 
(Joint Visitor Bureau), celice odgovorne za izvajanje vojaškega 
protokola in obiskov, medtem ko višji štabni vodnik Zoran 
Žele opravlja naloge v celici J 5/7, kjer se ukvarja z nalogami 
s področja načrtovanja in usposabljanja enot. Poleg obeh 
mirovnikov s Kala v omenjenem poveljstvu delujejo še trije 
pripadniki Slovenske vojske. Misija UNIFIL v Libanonu je 
bila vzpostavljena z resolucijo varnostnega sveta OZN v letu 
1978 z namenom nadzora umika Izraelske vojske iz Libanona, 
vzpostavitvi miru in zagotovitvi varnosti na mejnem območju 
oziroma na t.i. modri črti med Libanonom, Izraelom in Sirijo, 
V misiji UNIFIL, ki ji je bilo v letu 2006 dodano poslanstvo  
tudi v izvajanju podpore libanonski vojski ter v izvajanju 
humanitarne pomoči razseljenim osebam, sodeluje preko 

10.500 mirovnikov iz 41 držav. Območje, kjer se izvaja misija 
UNIFIL, je kljub bližini nemirne Sirije dokaj varno in stabilno, 
vendar pa so mirovniške enote OZN v stalni pripravljenosti, 
da zagotovijo mir in preprečijo možne incidente na območju 
delovanja. Oba mirovnika v domovino sporočata, da bosta 
ponosno nosila modro beretko in predstavljala svoj kraj 
in Slovenijo v tako raznoliki vojaški druščini in seveda 
tudi poskrbela za varno vrnitev z opravljanja nalog v misiji 
UNIFIL.

Vir: Gregor Ribnikar

Rezultati tekmovanja so dostopni na: http://filipides.

net/primorski_pokalni_teki/rezultati_tekov/
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Športno društvo Pike niza celo vrsto plesnih uspehov, njihova 
letošnja sezona je namreč v znamenju slavja in odličnih 
rezultatov, največkrat zmag. Znova so se izkazale Facemame, 
ki so zadnji junijski vikend plesale na evropskem prvenstvu na 
Nizozemskem. V kategoriji Masters Pom Dance je tekmovalo 
9 skupin iz petih držav (Slovenija, Ukrajina, Anglija, Poljska 
in Nemčija). Naše plesalke so s suverenim nastopom zasedle 
izjemno tretje mesto. Sicer pa Facemame zmagujejo, kjer se 
pojavijo. V juniju in maju so namreč po odličju posegle v 
Opatiji in v Malinski na otoku Krku.

A največji uspeh zadnjih mesecev so si priplesale Pike in 
Pikice, ki so na majskem evropskem tekmovanju v Nemčiji 
osvojile najvišje mesto, pustile za seboj velesile, vrhunske, 
razvite in bogate države. Zmaga malih Pikic v kategoriji 
Peewee Freestyle Pom in pa tretje mesto v kategoriji PeeWee 
Jazz so bili za male deklice super uspeh in presenečenje, saj 
so na tovrstnem nivoju tekmovanja nastopale prvič. Njihove 
starejše vzornice, članska skupina Pike, so ravno tako zmagale 
v kategoriji senior Jazz in tako skupaj s podmladkom ponesle 
ime Pik in Pivke daleč v svet. Članska skupina si je s prvim 
mestom prislužila nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo 
aprila 2019 v Ameriki. Na tokratnem nastopu v Nemčiji jih 
je spremljala tudi skupina staršev, ki so se po večdnevnem 
potovanju s prestopi, menjavami prevozov od kombija, 
avtobusa do letala prebili do Bottropa v Nemčiji, da so lahko 
s tribun bodrili svoje otroke, kar je gotovo tudi prineslo 
Pikicam tudi pikico sreče. Naj poleg mednarodnih tekmovanj 
navedemo tudi vse uspehe, ki so jih med tem Pike in Pikice 
osvajale doma. V aprilu je skupina Pikice (3., 4. in 5. razred) 
postala državni prvak v osnovni otroški freestyle kategoriji. 
Pikice 5. in 6. razred pa so po treh zmagah in enem drugem 

mestu osvojile še naslov državnih prvakinj v otroški freestyle 
kategoriji. V mesecu maju so mlade plesalke tekmovale še na 
odprtem prvenstvu v Novi Gorici, kjer so zmagale v freestyle 
in Jazz kategoriji. Članska plesna skupina Pike je po zmagi 
v članski Jazz  Cheer kategoriji v Logatcu, osvojila naslov 
državnih vice prvakinj na državnem prvenstvu v Ljubljani. 

Silvo Čelhar, DKH
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ZLATA SEZONA V ŠPORTNEM DRUŠTVU PIKE

ZMAGOVITO V CRIKVENICI
Dekleta (letnik 2004 in ml.) košarkarskega kluba Pivka 
Perutninarstvo so se udeležile mednarodnega turnirja, ki je 
konec maja potekal v Crikvenici. Na turnirju so sodelovale 
štiri ekipe iz treh držav (Hrvaške, Bosne in Hercegovine 
in Slovenije). Kljub temu da so igrale proti leto starejšim 
igralkam, so prepričljivo zmagale. Nuša Zadel in Maja Ribič 
sta bili izbrani v najboljšo petorko turnirja. 

Dekletom iskreno čestitamo! 
Jure Kotnik

DVAKRATNE EVROPSKE PODPRVAKINJE 
Pivčanka, nekdanja članica Pik, Melita Kovač, je s svojo 
plesno skupino Ladies  (ŠKD POM-PON 2000),  zadnji 
junijski vikend slovenske barve zastopala na evropskem 
prvenstvu na Finskem. Predana plesalka, ki pleše že od malih 
nog, svoje plesno znanje pa iz sezone v sezono nadgrajuje, si 
je s svojimi soplesalkami na tekmovanju priplesala dve odlični 
uvrstitvi. Plesalkam čestitamo za osvojeno  drugo mesto v 
kategoriji članske cheer pom skupine (STCP) ter drugo mesto 
v kategoriji članske cheer jazz skupine (STCJ).

Vir: Cheerleading zveza Slovenije
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PIVČAN NOVA OKREPITEV LJUBLJANSKIH ZMAJEV
24-letni Pivčan Jan Rebec, ki je svojo košarkarsko pot začel 
v domačem košarkarskem klubu, s svojim predanim in 
kakovostnim delom dokazuje svoj napredek in ima pomembno 
vlogo v slovenskem košarkarskem prostoru. Minulo sezono je 
zelo uspešno nastopal v Šenčurju, pred tem še v Škofji loki, 
Ajdovščini, Kopru in domači Pivki, v sezoni 2018/2019 pa 
se pridružuje aktualnim državnim prvakom, ljubljanskim 
Zmajem – košarkarskemu klubu Petrol Olimpija.

Roman Lisac, direktor Petrol Olimpije:
»Veseli nas, da bo v novi sezoni dres naše ekipe nosil mladi 
Jan Rebec. Rebec je zelo hiter in skočen kreator igre, ki se bo 
zagotovo odlično vklopil v našo igro, poleg tega pa bo v veliko 
pomoč, predvsem v državnem prvenstvu, kjer zagotovo velja za 
enega izmed najbolj perspektivnih mladih igralcev.«

Jan Rebec, igralec Petrol Olimpije:
»Zelo sem vesel, da sem se pridružil Petrol Olimpiji. Ekipi bom 
skušal z vsemi močmi in znanjem pomagati do čim boljših 
predstav v evropskih tekmovanjih in na domačem prizorišču. 
Tudi za moj razvoj je Ljubljana odlična lokacija in veselim se 
novih izzivov, ki jih prinaša dres aktualnih državnih prvakov.« DKH

Vir: KK Petrol Olimpija

V maju je v ljubljanski dvorani Stožice pred začetkom prve 
finalne tekme državnega prvenstva za člane med Petrol 
Olimpijo in Krko potekala svečana podelitev pokalov klubom 
v skupni razvrstitvi pokala mladih za sezono 2017/2018. 

Podelitve sta se udeležila tudi dva naša trenerja, Jure in Jaka 
Kotnik, saj je naš klub prejel pokal za največji napredek v 
sezoni 2017/2018 v kategorijah deklet. Gre za izjemno veliko 
priznanje in to je za naš klub že drugi tak pokal. V sezoni 
2012/2013 smo ga namreč prejeli za največji napredek v 
kategorijah dečkov. 

Ta pokal je nagrada in potrditev, da se tudi v majhnih krajih in 
majhnih klubih, ki imajo precej manjše klubske proračune v 
primerjavi s klubi, ki so iz leta v leto v samem vrhu, z mladimi 
dobro in strokovno dela. V letošnji sezoni so naša dekleta 
v konkurenci 33 ženskih košarkarskih klubov v Sloveniji 
v pokalu mladih osvojile odlično 12. mesto. V primerjavi 
z lansko sezono 2016/2017, ko so se uvrstile na končno 28. 
mesto v konkurenci 32 klubov, so v letošnji sezoni prikazale 
izjemen napredek in napredovale za kar 16 mest v končni 
razvrstitvi.

Košarkarski klub Pivka perutninarstvo

KOŠARKARSKI KLUB PIVKA PERUTNINARSTVO PREJEL 
POKAL ZA NAJVEČJI NAPREDEK V SEZONI 
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V juniju je slovenska reprezentanca v košarki 3x3 na 
svetovnem prvenstvu na Filipinih znova dosegla izjemen 
uspeh. Tekme in dogajanje na elitnem svetovnem tekmovanju 
smo redno spremljali tudi v naših krajih, saj je član 
reprezentance tudi Pivčan Anže Srebovt, doma iz Male 
pristave, ki se s tovrstnih tekmovanj ponaša z obilo najvišjih 
kolajn. Predstavniki Slovenije so na svetovnem prvenstvu 
osvojili bron. Pod košem so se sicer spopadli v izjemno 
težkih in grobih igrah, vendar so vnovič dokazali, da s svojim 
košarkarskim znanjem in veščinami zmorejo premagati vse 
svetovne velesile v tem športu. Po nastopu na svetovnem 
prvenstvu se je slovenska reprezentanca konec junija v Andori 
udeležila še kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ki bo septembra 
v Bukarešti. Fantje so bili na tekmovanju neporaženi in bodo 
jeseni vsekakor skušali ponoviti uspehe z zadnjih evropskih 
prvenstev - srebro z lanskega in naslov evropskih prvakov 
izpred dveh let.

DKH, Vir: KZS

BRON S SVETOVNEGA PRVENSTVA TUDI PO ZASLUGI PIVČANA

Sredi junija je bilo v Športnem parku Radomlje odigrano 
zadnje kolo ženske nogometne lige. Dekleta iz Športnega 
društva Košana, v okviru katerega deluje ženska nogometna 
ekipa, so v osemnajstem, zadnjem krogu lige ponovno 
zmagala, že štirinajstič v sezoni (ŠD Košana : NK Bled 3:2). 
Z zmago so tako potrdile naslov prvakinj ženske nogometne 
lige Pro-Tom.

Dekleta, ki jih vodi trener Damjan Ljubič in so v tej sezoni 
uspešno branile barve ŠD Košana, so: Nika Samsa, Neja 
Samsa, Maja Srebot, Maja Udovič, Klavdija Dolgan, Patricija 
Štemberger, Tina Kastelic, Sanela Balić, Petra Pogorevc, Nina 
Petrc, Mia Magajna, Tina Paliska, Lara Paliska, Larisa Djak, 
Petra Stopar, Erna Muhić, Deja Dekleva, Kaltrina Kajtazi, Neli 
Lah, Ana Bucik, Anja Žvokelj ter Barbara Kunej. Za najboljšo 
vratarko lige je bila proglašena naša Sanela Balić, ki je prejela 
zgolj 11 golov v 16 tekmah. Tudi najboljša igralka lige prihaja 
iz ŠD Košana. Trenerji vseh ekip so ta naziv soglasno dodelili 
Tini PALISKA.

Žal pa se je na zadnji tekmi huje poškodovala naša Tina 
Kastelic, ki ji želimo čim hitrejše okrevanje in hitro vrnitev 
na zelenico.

ŠD Košana

IZJEMNA SEZONA ZA DEKLETA IZ ŠD KOŠANA 

GREGOR ŽELKO BO IGRAL V 4. AVSTRIJSKI LIGI
24-letni obrambni nogometaš Gregor Želko, ki že nekaj sezon 
sila uspešno nastopa za avstrijski nižjeligaški klub, je letos 
poleti zamenjal igralsko sredino. Najprej je pričel v  šestoligašu 
ASV St. Martin na Muri, kjer je imel zelo dobre pogoje in bil 
eden najboljših igralcev. 

Odlične igre pa so pripomogle, da je letos prestopil v klub, 
ki je bližje Gornji Radgoni, kjer Ribničan sedaj stanuje. To 
je sosednji FC Bad Radkersburg, ki nastopa v 4. avstrijski 
ligi in ima več igrišča za vadbo, ob glavnem pa je pokrita 
tribuna za 800 obiskovalcev. Mlajši Gregorjev brat Gašper, ki 
je nogometni vratar, pa bo tudi v sezoni 2018/19 branil vrata 
NK Vipave, ki nastopa v 3. SNL – zahodna skupina.

Brane Fatur
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Lanski dopust je bil v polnem razmahu, ko je napol v šali 
napol zares Zlatan Kovačič s Kala navrgel svojim prijateljem 
idejo, da bi po nekajkratnih izletih z motorji kazalo Bosno 
oziroma Banja Luko obiskati tudi s kolesom. Prav veliko jih 
ni bilo treba prositi, ideja je padla na plodna tla in tako so se 
14. maja s kolesi iz Pivke podali na 460 kilometrov dolgo pot 
proti Banja Luki.

Zlatan Kovačič, Andrej Godina, Mateja Tomšič in Nevenka 
Smrdelj pravijo, da pravzaprav niso niti dobro vedeli, kaj jih 
čaka in kaj vse je pred njimi. Prvotna ideja je bila prekolesariti 
80 kilometrov na dan, a so jo morali zaradi spremenjenih 
okoliščin popraviti, tako da so dejansko kolesarili 5 dni po 
približno 100 km na dan (Pivka–Senj, Senj–Bihač, Bihač–
Ključ, Ključ–Jajce, Jajce–Banja Luka) Težko se spomnijo, 
kaj je bilo najtežje, prav gotovo pa jim dež in na pol zimske 
razmere niso bile v pomoč k lažjemu premagovanju poti. 
Potem pridejo vmes še razne smešno-tragične prigode, od 
tega da je Nevenki blokiralo zadnje kolo in je, misleč da gre 
le za telesno utrujenost in izčrpanost, poganjala in premagala 
20-kilometrski klanec, do tega da so jih lovili okoliški psi, pa 
vse do izrednega prometnega kaosa na samem cilju v Banja 
Luki, ko so mislili da jih bo še tik pred koncem povozil kakšen 
kamionar.

Seveda pa so veliko bolj tople in lepe tiste človeške zgodbe o 
pomoči in solidarnosti, o ljudeh, ki so jih srečevali po poti, 
o bivših sodržavljanih, ki so jih zastonj ob večernem počitku 
vozili do mesta in razkazovali znamenitosti v okolici, jih nočili 
in jim nudili zavetje, posteljo, jih stregli, kot se reče spredaj 
in zadaj, jim pomagali po poti. Pa zgodbe o Slovencih, ki so 
jih prehitevali v avtomobilih in jim brez izjeme potrobili v 
pozdrav, ko so videli slovenske zastavice na njihovih kolesih, 

jim mahali, skandirali ali jih ustavljali, da bi se skupaj slikali. Na 
cilju v Banja Luki jih je 10 kilometrov pred ciljem pričakoval 
Zlatanov sorodnik iz Banja Luke in jih slikal ob tabli Banja 
Luka. Potem pa nekako ni in ni hotel, da gredo naprej. No, 
kmalu se je pokazalo zakaj. Od nekje se pripodi en kombi in 
ven iz njega poskače celotna TV ekipa iz Banja luke in z njimi 
posname prispevek o »ludih Slovencih, koji su išli biciklima 
do Banja Luke«, kar si bralci mirne duše lahko pogledate na 
Youtubu ali Facebook profilu katerega med njimi.

Četverici veljajo iskrene čestitke za srčno in srečno opravljeno 
pot. Pot, ki je še enkrat več pokazala, da je ljudem na teh 
prostorih veliko več do tistega, kar nas druži, kot do tistega, 
kar nas ločuje, kot bi si kdo upal pomisliti.

Silvo Čelhar

KOLESARSKA ODPRAVA V BANJA LUKO

PREKOLESARILI PIVŠKA JEZERA V SPOMIN NA MATEJA
Premalo se zavedamo, kako krhko je človeško življenje in kako 
je pomembno, da smo drug drugemu v pomoč in podporo 
in smo med sabo prijazni. Da živimo človeku dostojno in 
spodobno življenje, ker nikoli ne vemo, kaj nas čaka naslednji 
trenutek, naslednji dan.

Smučarski klub Pivka se že leta in desetletja na Pivškem 
trudi tudi za to. Za zdrav življenjski slog, rekreacijo, pomoč 
soljudem … In prav mednje in seveda med vse nas je kot 
strela z jasnega udarila novica, da jih je zapustil dolgoletni 
smučarski učitelj in dober prijatelj Matej Debevec. Njemu 
v spomin so v klubu pripravili rekreativno prireditev z 
naslovom Prekolesarimo pivška jezera v spomin na Mateja, 
ki se je odvijala v soboto, 19. maja, v prečudovitem vremenu. 
Kolesarji vseh generacij, tudi cele družine so prišle, so se 
zbrali pred »hangarjem« v Petelinjah in se od tam odpravili 
na različno zahtevne kolesarske trase, ki so bile prilagojene 
najmlajšim oziroma že starejšim, izkušenim kolesarjem. V 
obeh primerih pa je bila glavna in rdeča nit – kolesarjenje 
okrog presihajočih pivških jezer. Vsi sodelujoči na čelu z 
organizatorji so bili veseli in ponosni, da se jim je pridružila 
tudi družina pokojnega Mateja. In ko so se kolesarji oddaljili 

po petelinjskem polju proti Sv. Trojici, se je duh prireditve zdel 
enak duhu, ki ga je imel Matej; vedno nasmejan, pozitiven, 
poln energije in življenjskega elana. Prireditev so zaključili 
še s skupnim druženjem in se v prijetnem vzdušju pohvalili 
z uspešno izpeljano prireditvijo. Smučarskemu klubu Pivka 
veljajo za to čudovito gesto vse pohvale.

Tekst in foto: Silvo Čelhar
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AKTIVNOSTI PLANINSKEGA DRUŠTVA POSTOJNA

»19. 5. smo PD Postojna, v katerega so vključeni številni 
Pivčani, organizirali srečanje mladih planincev MDO PD 
Primorske 2018. Zbrali smo se na Jurščah in se z večjimi 
otroki podali na Kršičevec. Vrtčevski otroci pa so skupaj s 
starši osvojili Bele stene. Na poti smo spoznavali botanične 

posebnosti, ki nam jih je prijazno predstavila gozdarka Urška 
Galien in našli smo cel kup škratovskega zlata. Druženje smo 
zaključili z rajanjem v kulturnem domu ob zvokih harmonik. 
Zahvala gre tudi prijaznim domačinkam, ki so nam skuhale 
čaj in kavo in pripravile pogostitev. Akcija je bila vključena v 
projekt Slovenija planinari.« (Neva Šemrov, predsednica)

Še vedno velja prijazno vabilo, da jih obiščete na spletni strani 
ali direktno v prostorih društva, se jim pridružite na kakšnem 
pohodu ali drugi aktivnosti. Veseli bodo vsakogar. 

Planinsko društvo Postojna,
Javorniška pot 24, p.p. 11, 6230 Postojna
tel: +386 (0)41 688 696
http://www.pdpostojna.si

Neva Šemrov, predsednica društva
e-mail: neva.semrov@pdpostojna.si

Silvo Čelhar

Zadnjo junijsko nedeljo se je v 
balinarski dvorani Rešta v Pivki odvijal 
ženski mednarodni turnir v balinanju. 
Udeležilo se ga je 13 ekip iz Slovenije in 
Hrvaške. Za 3. in 4. mesto sta se borili 
starejši del ekipe iz Pivke in ekipa iz 
Mariničev. 4. mesto so zasedle starejše 
igralke iz Pivke. V finalu sta se pomerili 
domača ekipa Oro met in ekipa iz Čavel. 
Tekma je bila do zadnje minute zelo 
napeta, vendar je 1. mesto zasedla ekipa 
iz Čavel. Naše domačinke iz Oro meta 
so osvojile zelo dobro 2. mesto. Zahvala 
gre tudi naši kuhinji, ki je skrbela, da 
ženske niso bile lačne. Čestitke vsem 
ekipam in se vidimo zopet naslednje 
leto!

Samanta Štunf 

ŽENSKI MEDNARODNI BALINARSKI TURNIR

Foto: PD
 Postojna

NA MEDNARODNEM BALINARSKEM TURNIRJU NA GROBNIKU 
Na dan državnosti je moška članska ekipa Orlek ORO MET 
nastopila na mednarodnem balinarskem turnirju na Grobniku 
v sosednji Hrvaški. To je največji tovrstni turnir daleč na 
okoli, saj na turnirju nastopa kar 32 klubov iz Slovenije in 
Hrvaške. Pivška ekipa v sestavi Robi Bašič, Drago Štunf in 
Marko Jagodnik je po odličnih igrah suvereno premagala vse 
nasprotnike in osvojila turnir. 

V finalni tekmi so z rezultatom 13:2 premagali ekipo 
Kukuljanovega. Poleg medalj in pokala za prvo mesto so 
prejeli tudi veliki prehodni pokal in nekaj praktičnih daril.

BK Orlek ORO MET



Športni kotiček

61

FINALE DRŽAVNEGA PRVENSTVA PAROV V PIVKI

Prvo junijsko nedeljo je v balinarski dvorani Rešta v Pivki 
domači klub Orlek ORO MET organiziral finale članskega 
državnega prvenstva parov. Tekmovalce je pozdravila in jim 
čestitala za uvrstitev v finale ter jim zaželela športno srečo 
predsednica Športne zveze Pivka Katarina Zafran. Tekmovanje, 
ki je potekalo od 9. do 18. ure, si je ogledalo kar lepo število 

ljubiteljev balinanja. Domači igralci so v najboljši možni 
meri izkoristili prednost domačega igrišča in po odličnih 
igrah dosegli 1. in 3. mesto. Medalje, zmagovalni pokal BZS 
in bogate praktične nagrade je podelil podpredsednik kluba 
Matej Sotlar.

Rezultati:
1. mesto: Drago Štunf in Viljem Mizgur – BK 
Orlek ORO MET Pivka
2. mesto: Matjaž Progar in Tadej Premru – BK Trata 
Škofja Loka
3. mesto: Rok Beguš in Mitja Kragelj – BK Orlek 
ORO MET Pivka
4. mesto: Andrej Čepar in Bruno Ujčič – BK Jadran 
HK

BK Orlek ORO MET

MEDNARODNI BALINARSKI TURNIR »IVAN ČERNETIČ 2018« 
26. mednarodni balinarski turnir »Ivan Černetič 2018«, ki 
ga je v soboto 30. junija organiziral Balinarski klub Orlek 
ORO MET Pivka in na katerem je nastopilo kar 22 klubov iz 
Hrvaške, Italije in Slovenije, je v popolnosti uspel. Celodnevno 
druženje, športne in kvalitetne tekme ter številna presenečenja 
so turnir še popestrila. Stkane prijateljske vezi med balinarji 
vseh treh držav so se še bolj okrepile. Gostitelji so prejeli 
poleg zahval in pohval tudi številna povabila za turnirje na 
Hrvaškem in v Sloveniji. Presenetljivi zmagovalci turnirja so 
bili balinarji BK Jadrana iz Kozine, ki so v finalni tekmi šele 
po podaljšku z rezultatom 9:8 premagali balinarje iz Opatije. 
Tretje mesto sta si razdelila BK Cesta in BK Tabor Ozeljan.

Balinarski klub Orlek ORO MET Pivka

V začetku junija je bila Zelena balinarska dvorana v Postojni 
prizorišče ekipnega državnega balinarskega prvenstva 
invalidov. V odlični organizaciji Društva invalidov Postojna 
je nastopilo osem moških ekip (četverke), ki so bili med 
49 ekipami najboljše v predtekmovanju in pet ženskih 
ekip (trojke), ki so bile najboljše v konkurenci 35 ekip na 
posameznih regijskih turnirjih. Med moškimi je bilo najboljše 
MDI Gorica (Nova Gorica), ki je v finalu s 13 : 0 odpravilo DI 
Postojna, tretje mesto je pripadlo ŠD Invalid Ljubljana, ki je s 
13 : 0 premagalo DI Zgornje Posotelje.

Pri balinarkah je slavilo DI Gornja Radgona (4 zmage), sledijo 
DI Piran, DI Domžale (oboji po dve zmagi). Četrte so bile 
balinarke DI Pivka v postavi: Marija Smrdelj, Julka Zalar, 
Vida Spetič in Marija Penko (ena zmaga; z 10 : 3 so premagale 
Pirančanke). Pokale in medalje najboljšim sta na zaključku 
uspelega tekmovanja, ki ga je vodil Pavel Švara, podeljevala 

predsednica DI Postojna Julija Kastelic in predsednik ZŠIS – 
POK Igor Malič.

 Brane Fatur

EKIPNO DRŽAVNO BALINARSKO PRVENSTVO INVALIDOV
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Najboljša članska ekipa BK Košana, v 
klubu namreč delujejo še tri članske 
ekipe – Videm Košana, Košana mladi, 
Košana veterani – katerega glavni 
pokrovitelj je Pivka perutninarstvo d. 
d., je v pravkar končani sezoni 2017/18 
v 1. državni balinarski ligi – zahod 
osvojila naslov prvaka. Z odličnimi 
predstavami tako doma kot na tujem si 
je že po predzadnjem krogu po zmagi 
nad Jadranom Hrpelje Kozina priigrala 
prvo mesto in s tem napredovanje v 
našo najkvalitetnejšo Super balinarsko 
ligo, kjer nastopa osem najboljših 
slovenskih ekip. Košanci so v 14 tekmah 
desetkrat zmagali in trikrat remizirali 
(Ilirska Bistrica, Logatec in Orlek Oro 
Met Pivka). Poraženi so bili le na zadnji 
»nepomembni« tekmi v gosteh pri 
Marjetici Koper (10 : 12), kjer so jih v 
prešernem vzdušju spremljali številni 
navijači. Skupno so osvojili  23 točk, 
točko več od Koprčanov, druga ekipa 
iz občine Pivka, Orlek Oro Met pa je 
s 13 točkami pristala na petem mestu.  
Ekipa ima v svoji sredi statistično 
najboljšega igralca lige, to je Aljoša 
Morelj, tudi vodja ekipe, ki je osvojil 80 
% možnih točk v različnih disciplinah, 
ki jih je igral. Vsa ekipa je skozi celotno 
prvenstvo igrala v konstantni formi in 

KOŠANSKI BALINARJI NOVI SUPERLIGAŠI
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Društvo Tvoj telefon vabi k sodelovanju nove  
PROSTOVOLJNE  SVETOVALCE,

ki bi želeli koristno izrabiti svoj prosti čas. Zaželeni so prostovoljci iz 
Notranjsko-kraške regije.

Informacije na telefonu  05/7201720, 
od ponedeljka do petka, od 7. do 22. ure.

TISTI, KI PRINAŠAJO SVETLOBO V ŽIVLJENJE BLIŽNJIH,
TEGA NE SMEJO ZADRŽATI ZASE.

se odlično dopolnjevala, zato pričakovan uspeh ni izostal. Za BK Košano so v sezoni 
2017/18 v 1. balinarski ligi – zahod nastopali: Andrej in Renato Kastelic, Andrej 
Krebelj, Aljoša, Erik in Franc Morelj, Andrej Kovšca, Danijel Milavec, Ivan Urh, 
Silvo Spinelli in Aleš Zega. 

Tekmovanje v Super ligi, kjer so Košanci pred dvema letoma že nastopali, se 
prične letošnjega oktobra in konča marca prihodnje leto. Košanci bodo vse 
domače tekme igrali v pivški balinarski dvorani Rešta in že sedaj vabijo svoje 
navijače in ljubitelje balinanja, da jih podprejo in prispevajo k novim uspehom.

Ob zaključku letošnje balinarske sezone je v Škofji Loki potekal tradicionalni turnir 
za pokal Balinarske zveze Slovenije, kjer je nastopilo 12 ekip četvork, med njimi 
tudi dve košanski. Prvo mesto je pripadlo domači ekipi Trata mladi, ki je v finalu 
odpravila gostitelje Trato I, tretje mesto je osvojila BK Košana, dvanajsto pa Videm 
Košana.    

Brane Fatur
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 Obišèite nas
v gradbenem centru

MFM INTARZIJA
Prestranek, Reška c. 40

T.: 05 7030 000, E.: mfm@siol.net, W.: www.topdom.si

Odprto:  pon-pet: 7.00-19.00, sob: 7.00-13.00

GRADBENI MATERIAL,

SUHA GRADNJA, 

FASADE, KRITINE,

BARVE, KERAMIKA,

ORODJA, INSTALACIJE,

UREJANJE OKOLICE

VAŠ ZANESLJIV PARTNER  PRI GRADNJI IN OBNOVI

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

ZAHVALA
V 97. letu starosti nas je zapustila 
draga mama, babica in prababica
MIROSLAVA ZAFRED
(1921–2018) iz Volč.

Hvala vsem sorodnikom, sosedom in vaščanom 
za darovano cvetje in sveče ter izrečeno sožalje in 
izkazano spoštovanje na njeni zadnji poti. Hvala 
gospodu župniku Zdenku Štruklju za 
poslovilni obred in košanskim pevcem.

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA
V 97. letu starosti nas je zapustila 
IVANA POŽAR 
(1922–2018)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sovaščanom ter prijateljem za izrečeno sožalje. Hvala 
za darovano cvetje, sveče, denarne prispevke in 
izkazano spoštovanje na njeni zadnji poti. 

Vsi njeni



Napoved dogodkov
JULIJ 2018

AVGUST 2018

SEPTEMBER 2018

od 6. julija do 24. avgusta, Hiša kulture v Pivki
Razstava HKP 20: VSE SE SPREMINJA
(organizira: Hiša kulture v Pivki)

petek, 27. julij, Narin
SHOD V NARINU

sobota, 28. julij ob 9. uri, Balinišče v Košani
TRADICIONALNI MEDNARODNI BALINARSKI 
TURNIR »KOŠANA 2018«
(organizira: Balinarski klub Košana)

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

petek, 3. avgust od 9. do 13. ure, Ekomuzej v Slovenski 
vasi
POČITNIŠKA DELAVNICA: LJUDSKO IZROČILO Z 
DUŠICO KUNAVER
(organizira: Krajinski park Pivška presihajoča jezera)

sobota, 4. avgust, Dolnja Košana
SHOD V DOLNJI KOŠANI

petek, 17. avgust od 9. do 13. ure, Ekomuzej v 
Slovenski vasi
POČITNIŠKA DELAVNICA: NA DVORIŠČU V 
KOLIŠČU (pletenje zapestnic iz konopljine vrvice)
(organizira: Krajinski park Pivška presihajoča jezera)

od 27. do 31. avgusta, od 9. do 12. ure, prostori VGC 
Točka Moči Krpanov dom Pivka
BREZPLAČNE POČITNIŠKE DELAVNICE IN 
IGRARIJE
(organizirajo: VGC Točka moči Pivka, Društvo 
upokojencev Pivka, Center za krepitev zdravja Postojna)

torek, 4. september ob 17. uri, prostori VGC Točka 
Moči Krpanov dom Pivka
SVET KRIPTOVALUT
(organizira: VGC Točka moči Pivka)

sobota, 8. september ob 20. uri, Dolnja Košana
GASILSKA VESELICA PGD KOŠANA
(organizira: PGD Košana)

od 10. do 16. septembra, Park vojaške zgodovine 
XII. FESTIVAL VOJAŠKE ZGODOVINE
(organizira: Park vojaške zgodovine)

sobota, 15. september
GLOBALNA ČISTILNA AKCIJA – OČISTIMO SVET
(organizira: Občina Pivka)

nedelja, 30. september, Ploščad pred Krpanovim 
domom
OKUSI PIVŠKIH JEZER 
(organizira: Krajinski park Pivška presihajoča jezera)

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

Foto: Peter Ženko

petek, 31. avgust od 9. do 13. ure, Ekomuzej v 
Slovenski vasi 
POČITNIŠKA DELAVNICA: LOV NA ZAKLAD IN 
PIKNIK 
(organizira: Krajinski park Pivška presihajoča jezera)

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

VSE INFORMACIJE O  POČITNIŠKIH  ŠPORTNIH 
AKTIVNOSTIH SE NAHAJAJO NA STRANI 36 IN 
37.


